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ส่วนที่ 1
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
ตาบลสัน นาเม็ง ได้รับการจัดตั้งตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ. 2537 เป็นองค์การบริหารส่วนตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม
2539 ต่อมาได้รับการจัดตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เป็นเทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย
จั งหวั ดเชีย งใหม่ เมื่ อ วัน ที่ 15 กรกฎาคม 2551 โดยจัด ตั้งเป็ น เทศบาลต าบลสั น นาเม็ งตั้งแต่วัน ที่ 18
กรกฎาคม 2551 เป็นต้นไป เป็นหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและมีฐานะเป็นนิติบุคคล ปัจจุบันฐานะการ
คลังได้ปรับขนาดเทศบาลจากขนาดเล็กเป็นอยู่ในระดับชั้นเทศบาลขนาดกลาง ตามมติที่ ประชุมคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2556 ซึ่งมีรายละเอียดของข้อมูล
ทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตาบลสันนาเม็ง มีดังนี้
1. ด้านกายภาพ
1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตาบล
ตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่เส้นรุ้ง 18 องศา 50 ลิปดา 286
ฟิลิปดาเหนือ เส้นแวง 99 องศา 3 ลิปดา 40.7 ฟิลิปดาตะวันตก
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 999 หมู่ที่ 3 ตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม่ อยู่ทางทิศตะวันออกของที่ว่าการอาเภอสันทราย โดยระยะห่างจากที่ว่าการอาเภอสันทรายประมาณ
4 กิโลเมตร
มีพื้นที่ 8.9 ตารางกิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อกับตาบลอื่น ๆ ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ ตาบลเมืองเล็น อาเภอสันทราย
ทิศใต้
ติดต่อกับ ตาบลสันปูเลย อาเภอดอยสะเก็ดและตาบลสันพระเนตร
อาเภอสันทราย
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตาบลสันป่าเปา อาเภอสันทราย ตาบลตลาดขวัญ อาเภอดอยสะเก็ด
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ ตาบลสันทรายน้อย ตาบลสันทรายหลวง อาเภอสันทราย
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1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของเทศบาลตาบลสันนาเม็ง ส่วนใหญ่เป็น ที่ราบลุ่ม ไม่มีภูเขา
และป่าไม้ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของประเทศไทย พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่อยู่อาศัย ประมาณ 28% เป็นพื้นที่สาหรับ
การเกษตรประมาณ 63% และพื้นที่ส่วนอื่น 9%
1.3 ลักษณะภูมิอากาศ มี 3 ฤดู
ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื้น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู ซึ่งมี ๓ ฤดู ดังนี้
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคมในช่วงเดือนกุมภาพันธ์
อาจเกิดปัญหาหมอกควันในพื้นที่ที่เกิดจากการเผา ทาให้เกิดสภาพอากาศแห้ง ค่าฝุ่นละอองมากกว่าปกติ ทา
ให้เกิดปัญหาระบบทางเดินหายใจในช่วงเดือนมีนาคม ถึงเมษายน จะมีอากาศร้อนและแห้งแล้ง แต่บางครั้งอาจ
มีอากาศเย็น และบางครั้งอาจเกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกรรโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตกก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่ประชาชนทุกปี เรียกว่า “พายุฤดูร้อน” อากาศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง ๓๕ – ๓๙.๙ องศาเซลเซียสร้อน
จัด มีอุณหภูมิประมาณ ๔๐ องศาเซลเซียสขึ้นไป
ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม แต่อาจ
เกิด“ช่วงฝนทิ้ง” ซึ่งอาจนานประมาณ ๑ – ๒ สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือน
ในช่วงเดือนกรกฎาคม ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาอุทกภัยได้
ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนาน
ราว ๑-๒ สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็น
หรืออาจยังมีฝนฟ้าคะนอง โดยเฉพาะช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคม ของทุกปี จะมีอากาศหนาว ถึงหนาว
จัดอุณหภูมิต่าสุด ประมาณ 10 องศา
๑.๔ ลักษณะของดิน
ลั ก ษณะดิ น โดยทั่ ว ไปเป็ น ดิ น ร่ว นปนทราย ประมาณ ๗๕% ดิ น ลู กรังประมาณ ๑๕ %
ลักษณะดินในพื้นที่เป็นดินเหนียวประมาณ ๑๐ %
(1) การใช้ที่ดิน
ตาบลสันนาเม็งอยู่ในเขตชานเมืองมีพื้นที่ 8.9 ตารางกิโลเมตร พื้นที่มีประมาณ 5,690 ไร่
แบ่งประโยชน์การใช้ที่ดิน ดังนี้
1. พื้นทีเ่ กษตรกรรม
คิดเป็นร้อยละ 20
2. พื้นทีช่ ุมชน
คิดเป็นร้อยละ 60
3. พื้นที่ที่ไม่มีระวางที่ดิน
คิดเป็นร้อยละ 20
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2. ด้านการเมือง/การปกครอง
2.1 เขตการปกครอง
ตาบลสัน นาเม็ง ได้รับการจัดตั้งตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ. 2537 เป็นองค์การบริหารส่วนตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม
2539 ต่อมาได้รับการจัดตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เป็นเทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย
จั งหวัดเชีย งใหม่ เมื่ อ วัน ที่ 15 กรกฎาคม 2551 โดยจัด ตั้งเป็ น เทศบาลต าบลสั น นาเม็ งตั้งแต่วัน ที่ 18
กรกฎาคม 2551 เป็นต้นไปมีเนื้อที่ประมาณ 8.9 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 5,690 ไร่ หมู่บ้านซึ่งตั้งอยู่
ในเขตเทศตาบลสันนาเม็ง มีทั้งหมดจานวนทั้งสิ้น ๑2 หมู่บ้าน ประกอบด้วย
หมู่ที่ 1 บ้านร้องสัก
นายไพศาล สุหอม
เป็นผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 2 บ้านป่ากล้วย
นายประกร ศรีวิชัย
เป็นผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 3 บ้านสันนาเม็ง
นายเชิดศักดิ์ คุณยศยิ่ง
เป็นผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 4 บ้านสันหลวง
นายณัฏฐกฤตย์ รวมสุข
เป็นผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 5 บ้านหลักปัน
นายจรัล วาลี
เป็นผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 6 บ้านแม่กวง
นายจานงค์ คายอด
เป็นผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 7 บ้านคอกหมูป่า
นางสุจิตรา คาใจ
เป็นผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 8 บ้านร้องบอน
นายฐานิศร์ สุดาจันทร์กมล
เป็นกานันตาบลสันนาเม็ง
หมู่ที่ 9 บ้านหลักชัย
นายณัฐวัฒน์ เจริญรวีโรจน์
เป็นผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 10 บ้านคุรุสภา
นายประยุทธ เรือนคา
เป็นผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 11 บ้านแม่กวงใต้
นายไชยพงศ์ กวงคา
เป็นผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 12 บ้านเจซีการ์เด้นท์วิลล์ นายจิตร ดวงตา
เป็นผู้ใหญ่บ้าน
2.2 การเลือกตั้ง
เดิมเทศบาลตาบลสันนาเม็ง ได้แบ่งเขตการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตาบลสันนาเม็ง ทั้งเขต
เทศบาลเป็น ๑ เขตเลือกตั้ง สมาชิกสภาออกเป็น ๒ เขต ดังนี้
เขตเลือกตั้งที่ ๑ ประกอบด้วย
หมู่ที่ 1 บ้านร้องสัก
หมู่ที่ 2 บ้านป่ากล้วย
หมู่ที่ 3 บ้านสันนาเม็ง
หมู่ที่ 4 บ้านสันหลวง
หมู่ที่ 6 บ้านแม่กวง
หมู่ที่ 7 บ้านคอกหมูป่า
เขตเลือกตั้งที่ ๒ ประกอบไปด้วย
หมู่ที่ 5 บ้านหลักปัน
หมู่ที่ 9 บ้านหลักชัย
หมู่ที่ 11 บ้านแม่กวงใต้

หมู่ที่ 8 บ้านร้องบอน
หมู่ที่ 10 บ้านคุรุสภา
หมู่ที่ 12 บ้านเจซีการ์เด้นท์วิลล์
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(1) สภาเทศบาล ทาหน้าที่นิติบัญญัติ และควบคุมฝ่ายบริหารประกอบด้วยสมาชิกซึ่งมาจากการ
เลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น จานวน
12 คน อยู่ในตาแหน่งคราวละ 4 ปี สภาเทศบาลมีประธานสภาคนหนึ่ง และรองประธานสภาคนหนึ่ง ซึ่งผู้ว่า
ราชการจังหวัดแต่งตั้งจากสมาชิกสภาเทศบาลตามมติของสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลสันนาเม็ง
1. นายสว่าง คะปูคา
ประธานสภาเทศบาลตาบลสันนาเม็ง
2. นายนิมิต บุญเป็ง
รองประธานสภาเทศบาลตาบลสันนาเม็ง
3. นายชัชวาล เทปิน
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลสันนาเม็ง
4. นายสมบูรณ์ กมล
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลสันนาเม็ง เขต 1
5. นายทองอินทร์ กาเผือก
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลสันนาเม็ง เขต 1
6. นางสุปราณี ทองอ่วมใหญ่
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลสันนาเม็ง เขต 1
7. นายสุบิน วุฒิรัตน์
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลสันนาเม็ง เขต 1
8. นางแก้วพา ถวาย
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลสันนาเม็ง เขต 2
9. นายวีระ ใจกาศ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลสันนาเม็ง เขต 2
10. นายประสาท ฮงประยูร
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลสันนาเม็ง เขต 2
(2) นายกเทศมนตรี ท าหน้ าที่ บ ริห ารราชการของเทศบาลให้ เป็ น ไปตามกฎหมาย ระเบี ย บ
ข้อบั งคับ เทศบั ญ ญั ติ และนโยบาย ซึ่งมาจากการเลื อกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และรองนายกเทศมนตรี จานวน 2 คน เลขานุการ และที่
ปรึกษานายกเทศมนตรีมาจากการแต่งตั้งจากนายกเทศมนตรี
คณะผู้บริหารเทศบาลตาบลสันนาเม็ง
1. นายนันทพล พงศธรวิสุทธิ์
นายกเทศมนตรีตาบลสันนาเม็ง
2. นายวิทูรย์ กันธะวงศ์
รองนายกเทศมนตรีตาบลสันนาเม็ง
3. นางสวาท โกชุม
รองนายกเทศมนตรีตาบลสันนาเม็ง
4. นายทวีศักดิ์ เม็งขาว
เลขานุการนายกเทศมนตรีตาบลสันนาเม็ง
5. นายจรัล แร้ศรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตาบลสันนาเม็ง
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3. ประชากร
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนประชากร
ต าบลสั น นาเม็ ง มี จ านวน 12 หมู่ บ้ า น ซึ่ ง อยู่ ในเขตเทศบาลทั้ ง หมด ประชากรทั้ ง สิ้ น
11,131 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 1,237 คน/ตารางกิโลเมตร
ตาราง แสดงจานวนของประชากรในตาบล ปี พ.ศ. 2562
หมู่ที่

บ้าน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ร้องสัก
ป่ากล้วย
สันนาเม็ง
สันหลวง
หลักปัน
แม่กวง
คอกหมูป่า
ร้องบอน
หลักชัย
คุรุสภา
แม่กวงใต้
เจซี การ์เด้นท์วิลล์
รวมทั้งสิ้น

จานวน
ครัวเรือน
411
350
1,405
427
480
583
517
342
1,789
638
396
243
7,582

ชาย

หญิง

รวม

429
288
1,117
265
398
558
459
281
633
564
350
242
5,584

489
327
1,341
291
424
672
554
322
679
717
388
286
6,490

918
615
2,458
556
822
1,230
1,013
603
1,312
1,281
738
528
12,074

หมายเหตุ ข้อมูลประชากรจากสานักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตาบลสันนาเม็ง
ข้อมูล ณ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562
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ตาราง แสดงจานวนของประชากรในตาบล ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี
หมู่ที่

บ้าน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ร้องสัก
ป่ากล้วย
สันนาเม็ง
สันหลวง
หลักปัน
แม่กวง
คอกหมูป่า
ร้องบอน
หลักชัย
คุรุสภา
แม่กวงใต้
เจซี การ์เด้นท์วิลล์
รวม
รวมทิ้งสิ้น

ปี พ.ศ. 2559
ชาย
หญิง
385
455
247
260
962
1,146
228
267
380
403
560
661
427
503
268
303
629
671
554
692
336
381
225
266
5,201
6,008
11,209

ปี พ.ศ. 2560
ชาย
หญิง
394
450
262
285
1,037
1,229
235
278
382
408
566
665
451
540
271
306
633
667
551
693
347
392
227
274
5,356
6,187
11,543

ปี พ.ศ. 2561
ชาย
หญิง
419
6,408
270
476
1,100
313
256
1,325
387
286
556
419
461
670
280
550
628
315
560
667
348
707
239
395
5,504
6,402858
11,912

ปี พ.ศ. 2562
ชาย
หญิง
429
489
288
327
1,117
1,341
265
291
398
424
558
672
459
554
281
322
633
679
564
717
350
388
242
286
5,584
6,490
12,074

หมายเหตุ ข้อมูลประชากรจากสานักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตาบลสันนาเม็ง
ข้อมูล ณ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562
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3.2 ช่วงอายุและจานวนประชากร
รายการ
1. บุคคลที่ทาบัตรประจาตัวประชาชน
2. บุคคลที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง อายุ 15 ปี
3. บุคคลที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง อายุ 18 ปี
4. บุคคลที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง อายุ 20 ปี
5. บุคคลที่ต้องขึ้นทะเบียนทหาร
6. บุคคลที่ต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหาร
7. จานวนประชากรช่วงอายุ ต่ากว่า 18 ปี
8. จานวนประชากรอายุ 18 – 60 ปี
9. จานวนอายุมากกว่า 60 ปี

ชาย
66
4,483
4,326
4,210
55
58
1,048
3,548
861

หญิง
46
5,521
5,364
5,242
977
4,412
970

รวม
112
10,004
9,690
9,452
55
58
2,025
7,960
1,831

หมายเหตุ ข้อมูลประชากรจากสานักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตาบลสันนาเม็ง
ข้อมูล ณ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562
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๔. สภาพทางสังคม
4.1 การศึกษา
ตามนโยบายพื้นฐานของรัฐบาลและแผนการศึกษาแห่งชาติ กาหนดให้เด็กปฐมวัยอายุ 0 – 5 ปี
ได้รับการเตรียมความพร้อมในทุกด้านโดยเฉพาะในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546 ที่มุ่งเป้าหมายใน
การพัฒนาที่สาคัญกับเด็กปฐมวัยอันเป็นพื้นฐานของการพัฒนาที่จะเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ต่อไป
เมื่อปี พ.ศ. 2550 องค์การบริหารส่วนตาบลสันนาเม็ง ได้เล็งเห็นว่าพัฒนาการช่วงปฐมวัยเป็น
พื้นฐานของการพัฒนาการ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อในวัยต่อ ๆ มาของมนุษย์ ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา
อารมณ์ และสังคม การพัฒนาในช่วงปฐมวัยจึงต้องได้รับการเอาใจใส่เด็กให้ได้รับการพัฒนาอย่างถูกวิธีและมี
คุณ ภาพ เพื่ อเป็ น ทรั พ ยากรที่ มี คุ ณ ค่ า องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในฐานะหน่ ว ยการปกครองที่ มี ห น้ าที่
รับผิดชอบการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการจัดบริการสาธารณะให้แกประชาชนในพื้นที่จึงต้องรับผิดชอบการ
จัดให้บริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อจัดการศึกษาปฐมวันให้เด็กได้รับการพัฒนาเตรียมความพร้อมอย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพ อาศัยอานาจตามมาตรา 289 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
มาตราที่ 41 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2552 และมาตรา 16 แห่งพระราชกาหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกคาองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช 2552 จึงได้จัดตั้ง ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กขึ้น ณ บ้านปลักปัน ตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม
2550 โดยใช้ชื่อว่า “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลักปัน ” แต่เนื่องด้วยยังไม่มีสถานที่ให้การจัดสร้างอาคาร จึง
ได้ขอใช้สถานที่ของโรงเรียนบ้านหลักปัน เพื่อจัดการเรียนการสอน โดยในปีแรกมีเด็กเล็กในศูนย์ฯ จานวน 41
คน มีครูพี่เลี้ยงจานวน 2 คน โดยแบ่งการจัดการศึกษาออกเป็น 3 ระดับ แยกเป็น 2 ห้องเรียน คือ ระดับ
ชั้นเตรียมอนุบาลและชั้นอนุบาล 1 เด็กที่มีอายุระหว่าง 3 – 4 ปี และระดับชั้นอนุบาล 1 เด็กอายุระหว่าง
4 – 5 ปี ชั้นอนุบาล 2 อายุระเหว่าง 4 – 5 ปี ได้จัดการศึกษาในระดับปฐมวัย
โดยยึ ด หลั ก สู ต รการศึ ก ษาปฐมวั ย พุ ท ธศั ก ราช 2546 เป็ น หลั ก สู ต รแกนกลางในการจั ด
การศึกษาซึ่งเปิดโอกาสให้เด็กปฐมวัย ในท้องถิ่นทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เพื่อส่งเสริมและเตรียมความ
พร้อมให้เด็กมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัยครบทั้ง 4 ด้าน คือด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคมและ
ด้านสติปั ญ ญา มีคุณ ลักษณะนิ สัย ให้ เป็ นไปอย่างถูกต้องตามปรัชญาการศึกษาปฐมวัย หลั กสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2546 “การศึกษาปฐมวัยเป็นการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิด ถึง 5 ปี 11 เดือน 29 วัน
บนพื้นฐานการอบรม เลี้ยงดูและการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการของเด็ก
แต่ละคนตามศักยภาพ ภายใต้บริบทสังคม วัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่ด้วยความรัก ความเอื้ออาทรและความ
เข้าใจของทุกคน เพื่อสร้างรากฐานคุณ ภาพชีวิต โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่ห ลากหลาย คานึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคล และบริบทสังคม วัฒนธรรมท้องถิ่นที่เด็กอาศัยอยู่ สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
และมีคุณลักษณะเป็นไปตามมาตรฐาน โดยการร่วมมือระหว่าง บ้าน โรงเรียน และชุมชนให้เด็กพัฒ นาไปสู่
ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เกิดคุณค่าต่อตนเองและสังคม”
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ต่ อ มาปี พ.ศ. 2557 เทศบาลต าบลสั น นาเม็ ง ได้ รั บ จั ด สรรงบประมาณรายจ่ ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒ นา
เด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) งบประมาณ 2,274,000.00 บาท จากกรมส่งเสริมการปกครองท้อ งถิ่น สร้างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลสันนาเม็ง จานวน 1 แห่ง ตามแบบ สถ.ศพด.3 ขนาด 81 – 100 คน โดยได้ทา
เรื่องขอใช้สถานที่ก่อสร้าง ในเขตพื้นที่ราชพัสดุทะเบียนที่ ชม.478 ของโรงเรียนบ้านหลักปันแผนกมัธยม
หมู่ที่ 3 บ้านสันนาเม็ง ตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เริ่มดาเนินการก่อสร้าง ตั้งแต่เดือน
มกราคม 2559 และย้ายจากศูนย์เด็กเล็กแห่งเก่ามายังอาคารศูนย์ฯ แห่งใหม่ พร้อมเปิดอาคารใหม่ และได้
เปลี่ยนชื่อศูนย์เป็น “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลสันนาเม็ง” เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558
จานวนนักเรียนในตาบลสันนาเม็ง ประจาปีการศึกษา พ.ศ. 2562
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลสันนาเม็ง
ชั้นเรียน

ชาย
14
17
31

ชั้นเด็กเล็ก
ชั้นเตรียมอนุบาล
รวม

จานวนนักเรียน
หญิง
6
13
19

รวม
20
30
50

จานวนครู – อาจารย์
สังกัด
สังกัดเทศบาลตาบลสันนาเม็ง

จานวนครู – อาจารย์
จานวน 4 คน
- พนักงานครูเทศบาล ตาแหน่ง ครู ค.ศ.1 จานวน 1 คน
- ลูกจ้างทั่วไป ตาแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก
จานวน 3 คน

โรงเรียนในพื้นที่ตาบลสันนาเม็ง
ตาบลสันนาเม็ง มีสถานศึกษาตั้งอยู่ในพื้นที่ทั้งของรัฐบาลและเอกชน ดังนี้
(1) โรงเรียนบ้านหลักปัน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเปิดสอนในระดับอนุบาล – ประถมศึกษา
(2) โรงเรียนบ้านหลักปันระดับมัธยม สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเปิดสอนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น
(1) โรงเรียนบ้านหลักปัน ระดับอนุบาล
ชั้นเรียน
อนุบาล 2
อนุบาล 3
รวม

ชาย
15
12
27

จานวนนักเรียน
หญิง
19
14
33

รวม
34
26
60
หน้าที่ 10
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(2) โรงเรียนบ้านหลักปัน ระดับประถมศึกษา
ชั้นเรียน
ประถมศึกษาปีที่
ประถมศึกษาปีที่
ประถมศึกษาปีที่
ประถมศึกษาปีที่
ประถมศึกษาปีที่
ประถมศึกษาปีที่
รวม

ชาย
16
16
14
16
19
16
97

1
2
3
4
5
6

จานวนนักเรียน
หญิง
19
15
10
20
11
10
85

รวม
35
31
24
36
30
26
182

(3) โรงเรียนบ้านหลักปัน ระดับมัธยมศึกษา
ชั้นเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
รวม

ชาย
17
19
12
48

จานวนนักเรียน
หญิง
7
11
19
37

รวม
24
30
31
85

จานวนครู – อาจารย์
สังกัด
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

จานวนครู – อาจารย์
- ข้าราชการครู
จานวน 17 คน
- ข้าราชการครู (ผู้สอนเด็กพิเศษ) จานวน 1 คน

(3) โรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่ไชนีส (Chiang Mai Chinese International school)
โรงเรี ย นนานาชาติ เชี ย งใหม่ ไชนี ส ตั้ งอยู่ เลขที่ 228/1 หมู่ 3 ต าบลสั น นาเม็ ง อ าเภอ
สัน ทราย จั งหวัดเชีย งใหม่ เปิ ดสอนในระดับชั้นอนุบาล 1 – 3 เป็นหลักสูตรการจัดการศึกษาที่จัดทาโดย
กระทรวงศึกษาธิการสาธารณะรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นแนวทางการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของประเทศจีน
ที่มีจุ ดมุ่งหมายเพื่อปฏิรู ป การศึกษาในระยะยาว เน้ นให้ เด็ กมีพัฒ นาการที่เหมาะสมกับ วัยในด้ านร่างกาย
สติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม รวมไปถึ งเน้นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้เด็กได้รู้จักการคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์ ทดลอง สัมผัส การใช้ประสบการณ์ตรง ใช้สื่อที่มีรอบตัว เน้นทักษะชีวิตเนื่องจากเด็กวัย 3 – 6 ปี
เป็ น วัย ที่กาลั งเจริญ เติบ โต ต้องมีการฝึ กทักษะการใช้ชีวิต การจัดสภาพแวดล้อมตามสถานการณ์ ปั จจุบั น
เพื่ อให้ เด็ กสามารถปรั บ ตั ว ได้ อย่ างเหมาะสมกับ สั งคมในประเทศและประชาคมโลก โดยใช้ภ าษาจีน และ
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสอน ซึ่งโรงเรียนได้รับความร่วมมือจากโรงเรียน Quijing No.1 Middle
School Zhuoli Campus และ Yunan University ประเทศจีน ที่จะสนับสนุนบุคลากร สื่อการจัดการเรียน
การสอนที่ทันสมัยเพื่อพัฒนาเด็กอายุ 3 – 6 ขวบ ให้เจริญเติบโตได้เหมาะสมกับวัย
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4.2 สาธารณสุข
เทศบาลตาบลสั น นาเม็ง รับถ่ายโอนภารกิจการจัดการสาธารณสุ ข (ศูนย์บริการสาธารณสุ ข
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง) จากกระทรวงสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2551
ศูน ย์ บ ริ การสาธารณสุ ขเทศบาลตาบลสั นนาเม็ ง ตั้ งอยู่ในจุ ดศู นย์ กลางของชุ มชนประชาชน
สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เพราะมีการคมนาคมที่ดีการพัฒนาขององค์กร ศูนย์บริการ
สาธารณสุขเทศบาลตาบลสันนาเม็ง เปิดให้บริการแก่ประชาชนในตาบลสันนาเม็ง ใน ปี 2518 โดยเป็น
สถานบริการผดุงครรภ์ เป็นอาคารไม้ชั้นเดียว ต่อมาในปี 2540 ได้ยกฐานะเป็นสถานีอนามัยขนาดใหญ่ โดย
ได้สร้างอาคาร 2 ชั้น และในปี 2544 ได้เป็นศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุ มชนการดาเนินงานด้านการรักษาพยาบาล
การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการฟื้นฟูสภาพ ได้รับสนับสนุน สานักงานสาธารณสุขอาเภอสันทราย
และโรงพยาบาลนครพิงค์ ในปี พ.ศ. 2551 ได้ถ่ายโอนสังกัดเทศบาลตาบลสันนาเม็ง และ ปี 2554 ได้รับ
ย้ ายการดูแ ลและสนั บ สนุ น จากโรงพยาบาลสั นทรายในศูน ย์บ ริก ารสาธารณสุ ขเทศบาลต าบลสั น นาเม็ ง
ปัจจุบัน ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตาบลสันนาเม็ง มีเจ้าหน้าที่ประจา อัตราส่วนบุคลากรตามสายงาน
วิชาชีพต่อจานวนประชากรของสถานบริการ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เท่ากับ 1 ต่อประชากร 4,760 คน
พยาบาลเท่ากับ 1 ต่อประชากร 9,519 คน แพทย์เท่ากับ 1 ต่อประชากร 9,519 คน ทันตแพทย์ เท่ากับ 1
ต่อประชากร 9,519 คน เภสัชกร เท่ากับ 1 ต่อประชากร 9,519 คน
ขอบข่ายการให้บริการศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตาบลสันนาเม็ง โดยได้ให้บริการดังนี้
1. การให้บริการตรวจโรคทั่วไป ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. และ
วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 12.00 น.
2. คลินิกโรคความดันเบาหวาน ทุกวันพุธสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน และวันจันทร์สัปดาห์ที่ 4 ของ
เดือน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.00 น.
3. คลินิกวัคซีนเด็กทุกวันพุธสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน
4. คลินิกวางแผนและครอบครัวทุกวันจันทร์ของสัปดาห์
5. การให้ บ ริก ารทัน ตกรรม เปิด ให้ บ ริการ วัน จัน ทร์ – วัน ศุก ร์ เวลา 08.30 – 12.00 น.
ให้บริการตรวจสุขภาพช่องปาก ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ให้คาปรึกษาการดูแลสุขภาพช่องปาก นัดหมาย
ส่งต่อ ให้เข้ารับบริการฟันเทียม และเวลา 13.00 – 16.30 น. ออกบริการส่งเสริมทันตสุขภาพในชุมชน
6. การให้ บ ริการกายภาพบาบัดและกิจกรรมบาบัด เปิดให้ บริการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา
08.30 – 16.30 น. โดยภาคเช้า 08.30 – 12.00 น. ให้บริการในคลินิก และเวลา 13.00 – 14.30 น.
ออกเยี่ยมบ้ านและชุมชน การให้ บ ริการกายภาพบาบัดและกิจกรรมบาบัดเพื่อทาการรักษา ป้องกัน ฟื้นฟู
ผู้ป่วยทุกช่วงวัย เริ่มตั้งแต่เด็ก 0 – 5 ปี ที่มีพัฒนาการไม่สมวัยซึ่งจะนาเข้าสู่การรักษาในคลินิกเด็กวันจันทร์
และวันพุธ ผู้ป่วยที่มีปัญหาทางระบบประสาท เข้ารับการฟื้นฟูในคลินิกวันอังคารและวัน พฤหัสบดี สาหรับ
ผู้ป่ วยที่ประสงค์เข้ารับการรักษาสาหรับปัญหาทางโครงกระดูกและกล้ามเนื้อจะมีในวันจันทร์, วันพุธ และ
วันศุกร์ และในวันจันทร์จะมีการคัดกรองผู้สูงอายุในชุมชนและช่วงบ่ายจะเป็นการเยี่ยมบ้านในกลุ่มผู้พิการ
ผู้ป่วย LTC (ผู้ป่วยพึงพิงระยะสุดท้าย) และผู้ป่วยส่งต่อการรักษา
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7. งานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดให้บริการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30
– 16.30 น. ออกชุ ม ชน ทุ กวัน พุ ธ ให้ บ ริการตรวจวิ นิ จฉั ยบ าบั ดฟื้ น ฟู รัก ษาโรคด้ ว ยการแพทย์ แ ผนไทย
การนวดรักษา การประคบสมุน ไพร การอบสมุนไพร การบริบ าลหญิ งหลังคลอด เช่น นวด ประคบเต้านม
อบสมุนไพร ทับหม้อเกลือ ฯลฯ พอกสมุนไพรดูดพิษ จ่ายยาสมุนไพร และรักษาผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม ด้วยการ
พอกเข่า บริการให้คาปรึกษาเกี่ยวกับสมุนไพร และยาสมุนไพร การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
8. การให้ความรู้ในชุมชนในด้านต่าง ๆ เช่น การดูแลตนเองให้ห่างจากโรคข้อเข่าเสื่อม การตรวจ
มะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม โรคสมองเสื่อม ฯลฯ
9. ได้จัดตั้งหน่วยกู้ชีพกู้ภัยให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
ซึ่งการให้ บ ริ การดั งกล่ าวข้างต้ น เทศบาลต าบลสั น นาเม็งได้ ด าเนิ นการคั ด เลื อ กผู้ ที่ มี ความรู้
ความสามารถในแต่ละสาขาอาชีพมาให้บริการ และมีวัสดุอุปกรณ์ที่มีความทันสมัยครบครัน เทศบาลตาบล
สัน นาเม็ง จึ งมีความพร้อมที่จ ะดูแลประชาชนในตาบลสั นนาเม็ง ให้ มีสุขภาวะที่ดี และเป็นต้นแบบในการ
ดาเนินการหลาย ๆ ด้าน เช่น การจัดตั้งโรงเรียน อสม. การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ (LTC)
๔.๓ อาชญากรรม
การป้องกันปัญหาอาชญากรรมและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในเขตตาบลสันนาเม็ง
(1) ป้อมยามตารวจชุมชน
จานวน 1 แห่ง
(2) สถานีดับเพลิง (เทศบาลตาบลสันนาเม็ง)
จานวน 1 แห่ง
(3) รถบรรทุกน้าอเนกประสงค์
จานวน 2 คัน
(4) รถตรวจการณ์
จานวน 1 คัน
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง ได้จัดตั้งศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตาบลสันนาเม็ง โดยมี
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจานวน จานวน 60 คน รวมทั้งสนับสนุนชุดรักษาความสงบหมู่บ้านในการ
ออกตรวจตราความสงบเรียบร้อยยามค่าคืน
จานวนครั้งของอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในตาบลสันนาเม็ง
ประเภท
1. ลักทรัพย์/กรรโชคทรัพย์/ยักยอก
ทรัพย์/ฉ้อโกงทรัพย์/วิ่งราวทรัพย์

ปี พ.ศ. 2559
17

ปี พ.ศ. 2560
5

ปี พ.ศ. 2561
6

2. ทาร้ายร่างกาย/พยายามฆ่า

2

-

2

3. อื่น ๆ (เช่น กระทาชาเราเด็กอายุ
ไม่เกิน 13 ปี/ วางเพลิง/พกพาอาวุธ
ปืนโดยไม่ได้รับใบอนุญาต)

1

-

-

รวม
20
หมายเหตุ ข้อมูลจากสถานีตารวจภูธรสันทราย
ข้อมูล ณ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562

5

8
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จากการสารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ในช่วงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 - 2561 มีจานวนอาชญากรรม
ลดลงจากเดิมปี พ.ศ.2559 ปัจจุบันเทศบาลตาบลสันนาเม็ง มีจานวนประชากรเพิ่มมากขึ้น รวมถึงประชากร
แฝง แรงงานต่างด้าว ที่เข้ามาอาศัยในพื้นที่ซึ่งอาจก่อปัญหาต่าง ๆ รวมถึงปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่ วิธีการ
แก้ปัญหาของเทศบาลตาบลสันนาเม็ง ที่สามารถดาเนินการได้ตามอานาจหน้าที่และงบประมาณที่มีอยู่อย่าง
จากัด คือการติดตั้งกล้องวงจรปิดในพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยง การขอความร่วมมือไปยังผู้นาชุมชน และประชาชนใน
พื้นที่ในการเฝ้าระวังและรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ รวมถึงการประสานงานกับส่วนราชการในพื้นที่
ที่มีอานาจในการดาเนิ น การแก้ไขปั ญหาด้านอาชญากรรม เช่น สถานีตารวจภูธรสันทราย ที่ว่าการอาเภอ
สันทรายเป็นต้น
๔.๔ ยาเสพติด
จานวนครั้งของปัญหาคดียาเสพติดที่เกิดขึ้นในตาบลสันนาเม็ง
ประเภท

ปี พ.ศ. 2559

ปี พ.ศ. 2560

ปี พ.ศ. 2561

1. เสพ (ราย)

4

13

29

2. ครอบครอง (ราย)

19

8

2

3. จาหน่าย (ราย)

1

1

11

25

22

42

รวม

หมายเหตุ ข้อมูลจากสถานีตารวจภูธรสันทราย
ข้อมูล ณ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562
ปัญหาคดียาเสพติดในเขตเทศบาลตาบลสันนาเม็ง จากการที่ทางสถานีตารวจภูธรสันทราย ได้
แจ้งข้อมูลจานวนครั้งของปัญหาคดียาเสพติดที่เกิดขึ้น ให้กับเทศบาลตาบลสันนาเม็งทราบนั้น พบว่าในเขต
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง ปัญหาคดียาเสพติดในช่วง ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2559 – 2561 มีจานวนเพิ่มมากขึ้น แต่
เมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นถือว่าน้อย เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้นา ประชาชน หน่วยงาน
ของเทศบาลที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจา การแก้ไขปัญหาของเทศบาลสามารถทาได้เฉพาะตามอานาจ
หน้าที่เท่านั้น
เมื่อพิจารณาจากข้อมูลที่มีอยู่ จะเห็นได้ว่า ตาบลสันนาเม็งยังมีจานวนปัญหาคดียาเสพติดอยู่ เป็น
จานวนมาก และเพิ่มขึ้น ดังนั้น ทางเทศบาลตาบลสันนาเม็ง จึงจาเป็นจะต้องมีแผนงาน/โครงการ เพื่อสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชนตาบลสั นนาเม็ง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่จะเกิดขึ้นอีกในอนาคต เช่น
การณรงค์ การประชาสัมพันธ์ การแจ้งเบาะแส การฝึกอบรมให้ความรู้ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
การส่งเสริมการออกกาลังกาย โครงการกีฬาต้านยาเสพติด การก่อสร้าง/ปรับปรุงสถานที่ออกกาลังกาย เพื่อให้
ประชาชนตาบลสันนาเม็ง ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด เป็นต้น
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๔.๕ การสังคมสังเคราะห์
เทศบาลตาบลสันนาเม็งได้ดาเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้
(๑) ดาเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
(๒) รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
(๓) ประสานการทาบัตรผู้พิการ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
ตาบลสันนาเม็งมีผู้สูงอายุ จานวน 1,579 คน ซึ่งที่ผ่านมาผู้สูงอายุมีการรวมตัวกันจัดตั้งกลุ่ม
ผู้สูงอายุตาบลสันนาเม็ง เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ปัจจุบันรัฐบาลได้ มีนโยบายจ่ายเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุแบบ
ขั้นบันได โดยจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีรายละเอียดดังนี้
ช่วงอายุระหว่าง 60 – 69 ปี ได้รับเบี้ยยังชีพ คนๆ ละ 600.- บาทต่อเดือน
ช่วงอายุระหว่าง 70 – 79 ปี ได้รับเบี้ยยังชีพ คนๆ ละ 700.- บาทต่อเดือน
ช่วงอายุระหว่าง 80 – 89 ปี ได้รับเบี้ยยังชีพ คนๆ ละ 800.- บาทต่อเดือน
ช่วงอายุระหว่าง 90 ปีขึ้นไป ได้รับเบี้ยยังชีพ คนๆ ละ 1,000.- บาทต่อเดือน
ตาบลสันนาเม็งมีผู้พิการ จานวน 208 คน ได้รับเบี้ยยังชีพสาหรับผู้พิการคนละ 800 บาทต่อเดือน
ตาบลสันนาเม็งมีผู้ติดเชื้อ จานวน 7 คน ได้รับเบี้ยยังชีพสาหรับผู้ติดเชื้อคนละ 500 บาทต่อเดือน
จานวนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อ ตาบลสันนาเม็ง
ผู้สูงอายุ
ผู้พิการ
จานวน (คน)
จานวน (คน)
หมู่ที่ 1
บ้านร้องสัก
115
13
หมู่ที่ 2
บ้านป่ากล้วย
89
15
หมู่ที่ 3
บ้านสันนาเม็ง
225
34
หมู่ที่ 4
บ้านสันหลวง
77
7
หมู่ที่ 5
บ้านหลักปัน
123
22
หมู่ที่ 6
บ้านแม่กวง
196
19
หมู่ที่ 7
บ้านคอกหมูป่า
144
22
หมู่ที่ 8
บ้านร้องบอนเหนือ
127
16
หมู่ที่ 9
บ้านหลักชัย
149
16
หมู่ที่ 10
บ้านคุรุสภา
190
24
หมู่ที่ 11
บ้านแม่กวงใต้
103
16
บ้านเจ ซี การ์เด้นวิลล์
หมู่ที่ 12
41
4
รวม
1,579
208
หมายเหตุ จานวนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อ ตาบลสันนาเม็ง
จาก งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมเทศบาลตาบลสันนาเม็ง
ข้อมูล ณ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562
หมู่ที่

บ้าน

ผู้ติดเชื้อ
จานวน (คน)
1
2
2
1
1
7
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๕. ระบบบริการพื้นฐาน
ในเขตเทศบาลตาบลสันนาเม็ง มีระบบบริการพื้นฐาน ดังนี้
5.1 การคมนาคมขนส่ง
ในเขตเทศบาลตาบลสันนาเม็ง ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 118 (สายเชียงใหม่-ดอยสะเก็ด)
ส่วนการคมนาคมในหมู่บ้านต่าง ๆ ใช้ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต มีรายละเอียด
ดังนี้
ถนนทั้งหมดในตาบลสันนาเม็ง
ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ชื่อสายทาง

ระยะทาง
(ก.ม)

เขตทางกว้าง
(ม.)

2.50

6.00-8.00

3.059

5.00

6.00-10.00

1.079

3.50

5.00-7.00

2.00

4.00

8.00

0.476
2.094

5.00
5.00

6.00-10.00
6.00-10.00

2.049

4.00

5.00-7.00

2.572

4.00

5.00-7.00

0.942
2.321
17.142

5.00
5.00
3.00

6.00-10.00
6.00-10.00
5.00-7.00

คสล.
3.898

บ้านแม่กวงเหนือ หมู่ที่ 6 – บ้าน
4.448
คอกหมูป่า หมู่ที่7
บ้านสันนาเม็ง หมู่ที่ 3 – บ้านป่ากล้วย 3.572 0.513
หมู่ที่ 2
บ้านร้องบอนหมู่ที่8-บ้านสันนาเม็ง
2.336 1.257
หมู่ที่ 3 –บ้านคอกหมูป่า หมู่ที่7
บ้านสันหลวง หมู่ที่4 – บ้านร้องสัก
2.00
หมู่ที่ 1
บ้านหลักปัน หมู่ที่ 5
0.726 0.250
บ้านแม่กวง หมู่ที่ 6 ถนนเลียบ
3.025 0.931
ลาน้ากวง– บ้านคอกหมู่ป่า หมู่ที่ 7
ถนนข้างตลาดสันติสุข บ้านสันหลวง
2.359 0.310
หมู่ที่ 4– บ้านร้องสัก หมู่ที่1
บ้านร้องบอน หมู่ที่8 – บ้านสันนาเม็ง 3.350 0.778
หมู่ที่ 3 – บ้านร้องสัก หมู่ที่ 1
บ้านเจซีการ์เด้นท์วิวล์ หมู่ที่ 12
3.236 3.236
บ้านหลักชัย หมู่ที่ 9
0.942
บ้านแม่กวงใต้ หมู่ที่ 11
4.145 1.824
รวม
30.094 12.997
ความยาวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ความยาวถนนลาดยาง
รวมความยาวถนนทั้งหมด

รัศมีเขตจาก
ศูนย์กลาง
ถนน (ม.)

ประเภท (เมตร)
ลาดยาง
0.550

12.997 กิโลเมตร
17.142 กิโลเมตร
30.094 กิโลเมตร
หน้าที่ 16
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5.2 การไฟฟ้า
การให้บริการด้านไฟฟ้าในตาบลสันนาเม็ง ดาเนินงานโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอสันทราย
โดยให้บริการกระแสไฟฟ้าแก่ประชาชน ธุรกิจอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ตาบลสันนาเม็งครอบคลุมทุกหมู่บ้าน
แต่ก็ยังมีพื้นที่บางหมู่บ้านที่ยังต้องขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะเพื่อให้ส่องสว่างยามค่าคืนโดยอุดหนุนงบประมาณ
ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอสันทรายดาเนินการ
5.3 การประปา
ตาบลสันนาเม็งใช้ระบบประปาส่วนภูมิภาค, ประปาหมู่บ้าน และ ประปาเอกชนดังนี้
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ประเภท
ประปาหมู่บ้านขนาดกลาง
ประปาหมู่บ้านขนาดกลาง
ประปาหมู่บ้านขนาดกลาง
ประปาหมู่บ้านขนาดกลาง
ประปาหมู่บ้านขนาดกลาง
ประปาหมู่บ้านขนาดเล็ก
ประปาหมู่บ้านขนาดกลาง
ประปาหมู่บ้านขนาดกลาง
ประปาส่วนภูมิภาคและประปาเอกชน
ประปาเอกชน
ประปาหมู่บ้านขนาดกลาง
ประปาหมู่บ้านขนาดกลาง,
ประปาส่วนภูมิภาคและประปาเอกชน

หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่

สถานที่ตั้ง
1 บ้านร้องสัก (วัดร้องสัก)
2 บ้านป่ากล้วย (ใกล้สะพาน คสล.)
3 บ้านสันนาเม็ง (หน้าที่ทาการ เทศบาล)
4 บ้านสันหลวง (วัดสันหลวง)
5 บ้านหลักปัน (วัดหลักปัน)
6 บ้านแม่กวง (ซอยกวงแหวน)
7 บ้านคอกหมูป่า (วัดคอกหมูป่า)
8 บ้านร้องบอน (สุสานร้องสัก)
9 บ้านหลักชัย
10 บ้านคุรุสภา
11 บ้านแม่กวงใต้ (ข้างวัดแม่กวง)
12 บ้านเจ.ซี. การ์เด้นท์วิลล์

5.4 โทรศัพท์
ในเขตเทศบาลต าบล สั น นาเม็ ง มี ก ารสื่ อ สารที่ ส าคั ญ ได้ แ ก่ ทางโทรศั พ ท์ บ้ า นและ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ และมีเครือข่ายของโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ AIS, DTAC, True
- โทรศัพท์สาธารณะ
จานวน 36 แห่ง
5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์
- ที่ทาการไปรษณีย์โทรเลข
- การสื่อสาร
1. หอกระจายข่าวหมู่บ้าน
2. เสียงตามสาย
3. เสียงไร้สายของเทศบาลตาบลสันนาเม็ง

จานวน -

แห่ง

จานวน 9 แห่ง
จานวน 12 แห่ง
จานวน 1 จุด
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๖. ระบบเศรษฐกิจ
๖.๑ การเกษตร
ประชากรในเขตเทศบาล ร้อยละ ๗๐ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่สาคัญ
ได้แก่ข้าว ฝรั่ง มะม่วง ดังนี้
- อาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 1.50 ของจานวนประชากรทั้งหมด
- อาชีพเลี้ยงสัตว์
ร้อยละ 0.25 ของจานวนประชากรทั้งหมด
- อาชีพรับจ้าง
ร้อยละ ๘
ของจานวนประชากรทั้งหมด
- อาชีพค้าขาย
ร้อยละ ๙
ของจานวนประชากรทั้งหมด
๖.๒ การประมง
(ในเขตเทศบาลตาบลสันนาเม็งไม่มีการประมง)
๖.๓ การปศุสตั ว์
เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม ดังนี้
1. ประกอบธุรกิจฟาร์มไก่
จานวน 1 ราย
๖.๔ การบริการ
(1) ธุรกิจห้องแถว/บ้านเช่า/เกสท์เฮ้าท์/ที่ดิน/บ้านจัดสรร
(2) ธุรกิจเกี่ยวกับอาหาร
(3) ธุรกิจเสริมความงาม/ตัดแต่งทรงผม
(4) ธุรกิจปั๊มน้ามันปิโตรเลียม/แก๊สธรรมชาติ
(5) ธุรกิจซักอบรีด
(6) ธุรกิจเช่ารถทัวร์
(7) ธุรกิจร้านคาราโอเกะ

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

84
25
5
3
3
1
1

ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย

๖.๕ การท่องเที่ยว
ในเขตเทศบาลตาบลสันนาเม็งไม่มีแหล่งท่องเที่ยว แต่ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในตาบล
เช่น การจัดงานประเพณีต่างๆ
๖.๖ อุตสาหกรรม
(1) ธุรกิจขนาดเล็ก โรงงานอุตสาหกรรมผลิตโฟม
(2) ธุรกิจขนาดเล็ก โรงกลึง

จานวน 1 ราย
จานวน 1 ราย

๖.๗ การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
(1) การพาณิชย์ในเขตเทศบาล
1.1 ธุรกิจขายของชา
1.2 ธุรกิจน้าดื่ม/เครื่องดื่ม
1.3 ธุรกิจซ่อม/ทาสี/จาหน่ายอุปกรณ์รถยนต์

จานวน 11 ราย
จานวน 8 ราย
จานวน 4 ราย
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1.4 ธุรกิจโรงงานเฟอร์นิเจอร์
จานวน 4 ราย
1.5 ธุรกิจตลาด
จานวน 2 ราย
1.6 ธุรกิจตัดเย็บเสื้อผ้า/ผ้าม่าน/ตกแต่งผ้า
จานวน 3 ราย
1.7 ธุรกิจขายเซรามิค/ของที่ระลึก/กรอบรูป
จานวน 6 ราย
1.8 ธุรกิจขายอุปกรณ์ก่อสร้าง/อุปกรณ์ไฟฟ้า
จานวน 2 ราย
1.9 ธุรกิจโทรศัพท์/อิเล็กทรอนิกส์/คอมพิวเตอร์
จานวน 1 ราย
1.10 ธุรกิจขายยา/คลินิก/ดูแลสุขภาพ
จานวน 1 ราย
1.11 ธุรกิจขาย/ซ่อม/เช่ารถจักรยานยนต์
จานวน 4 ราย
1.12 ธุรกิจรับซื้อของเก่า
จานวน 3 ราย
1.13 ธุรกิจสัตว์เลี้ยง (คลินิก/จาหน่าย)
จานวน 2 ราย
1.14 ธุรกิจตัดไม้/ขายพันธุ์ไม้
จานวน 1 ราย
1.15 ธุรกิจอลูมิเนียม
จานวน 3 ราย
1.16 ธุรกิจอื่นๆ
จานวน 20 ราย
(2) กลุ่มอาชีพ
2.1 กลุ่มทาดอกไม้ประดิษฐ์จากงานฝีมือ หมู่ที่ 3 บ้านสันนาเม็ง
2.2 กลุ่มสตรีตัดเย็บเสื้อผ้า หมู่ที่ 4 บ้านสันหลวง
2.3 กลุ่มผลิตภัณฑ์เด่นตาบลสันนาเม็ง
(1) ร้านข้าวซอยป้าหอม หมู่ที่ 11
(2) ร้านลาบต้นข่อย หมู่ที่ 5
(3) ผลิตภัณฑ์โคม ตุง และเครื่องสักการะล้านนา หมู่ที่ 4
(4) ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมรังไหมสายพันธุ์พิเศษ (Hybrid Cocoon) หมู่ที่ 3
(5) ผลิตภัณฑ์รองเท้าผลิตจากผ้าไหม ผ้าฝ้ายทอ ผ้าคอตตอนและหนังแท้ หมู่ที่ 4
(6) เฟอร์นิเจอร์ไม้ หมู่ที่ 1, 2, 6
๖.๘ แรงงาน
จากการส ารวจข้ อมู ล พื้ น ฐานพบว่า ประชากรที่ มีอ ายุ ๑๕ – ๖๐ ปี อยู่ในก าลั งแรงงาน
ร้อยละ ๙๕ เมื่อเทียบกับอัตราส่วนกับจังหวัด ร้อยละ ๗๓.๙๙ ซึ่งสูงกว่ามาก แต่ค่าแรงในพื้นที่ต่ากว่าระดับ
จังหวัด โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร ประชากรอายุระหว่าง ๒๕ – ๕๐ ปี บางส่วน ไปรับจ้างทางานนอก
พื้น ที่ รวมทั้งแรงงานที่ไปทางานต่างประเทศ ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปทางานนอกพื้นที่ในเมืองที่มี
โรงงานอุตสาหกรรม บริษัท ห้างร้านใหญ่ๆ เพราะในพื้นที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ
เพราะพื้นที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย ปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้
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ข้อมูลรายงานรายได้เฉลี่ยครัวเรือน
ข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน ระดับตาบลสันนาเม็ง ปี 2562
หมู่ที่
หมู่ที่ 1
หมู่ที่ 2
หมู่ที่ 3
หมู่ที่ 4
หมู่ที่ 5
หมู่ที่ 6
หมู่ที่ 7
หมู่ที่ 8
หมู่ที่ 9
หมู่ที่ 10
หมู่ที่ 11
หมู่ที่ 12

พื้นที่
บ้านร้องสัก
บ้านป่ากล้วย
บ้านสันนาเม็ง
บ้านสันหลวง
บ้านหลักปัน
บ้านแม่กวง
บ้านคอกหมูป่า
บ้านร้องบอนเหนือ
บ้านหลักชัย
บ้านคุรุสภา
บ้านแม่กวงใต้

จานวน
ครัวเรือน

จานวน
คน

แหล่งรายได้ครัวเรือนเฉลี่ย (บาท/ปี)
อาชีพหลัก

อาชีพรอง

135
402 522,933.33 5,327.41
173
503 447,121.39 15,154.91
230
623 338,152.17 13,407.39
166
423 326,289.16 18,019.28
188
434 239,113.83 16,103.72
294
789 270,773.33 6,642.86
206
480 278,159.71 19,830.10
174
538 201,425.29 48,696.78
305
499 290,701.64
442.62
365
763 295,242.47 17,940.55
202
607 327,970.30 6,856.44
บ้านเจ ซี การ์เด้นวิลล์
140
282 284,821.43 1,321.43
รวมทุกพื้นที่
2,578 6,343 310,065.62 13,657.08
หมายเหตุ ข้อมูลรายได้เฉลี่ยครัวเรือนตาบลสันนาเม็งจากสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอสันทราย
ข้อมูล ณ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562

รายได้อื่น

ทา – หาเอง

7,157.04
8,035.95
6,312.17
11,620.48
12,644.68
14,417.34
11,511.17
21,003.42
15,942.30
11,717.81
2,005.94
462.86
10,856.64

2,148.15
2,572.25
3,393.48
5,034.34
212.77
2,176.87
4,737.86
21,302.43
155.41
1,062.19
9.9
35.75
3,163.66

รายได้ครัวเรือน
รายได้บุคคลรวม
รวมเฉลี่ย
เฉลี่ย(บาท/ปี)
(บาท/ปี)
537,565.93 180,525.87
472,884.51 162,642.19
361,265.22 133,372.39
360,963.25 141,654.61
268,075.00 116,124.65
294,010.41 109,555.21
314,238.83 134,860.83
292,427.92 94,577.06
307,241.97 187,793.19
325,963.01 155,932.50
336,842.57 112,095.88
286,641.43 142,304.26
337,742.99 137,269.66
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ข้อมูลรายงานรายจ่ายได้เฉลี่ยครัวเรือน
ข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน ระดับตาบลสันนาเม็ง ปี 2562
หมู่ที่
หมู่ที่ 1
หมู่ที่ 2
หมู่ที่ 3
หมู่ที่ 4
หมู่ที่ 5
หมู่ที่ 6
หมู่ที่ 7
หมู่ที่ 8
หมู่ที่ 9
หมู่ที่ 10
หมู่ที่ 11
หมู่ที่ 12

พื้นที่
บ้านร้องสัก
บ้านป่ากล้วย
บ้านสันนาเม็ง
บ้านสันหลวง
บ้านหลักปัน
บ้านแม่กวง
บ้านคอกหมูป่า
บ้านร้องบอนเหนือ
บ้านหลักชัย
บ้านคุรุสภา
บ้านแม่กวงใต้
บ้านเจ ซี การ์เด้นวิลล์

รวมทุกพื้นที่

จานวน
ครัวเรือน

แหล่งรายจ่ายครัวเรือนเฉลี่ย (บาท/ปี)
จานวน
อุปโภคบริโภค อุปโภคบริโภค
คน ต้นทุนการผลิต ที่จาเป็น
ชาระหนี้สิน
ทีไ่ ม่จาเป็น

101
109
208
125
149
238
242
126
238
211
212
116
2,075

325
379
474
323
462
721
645
414
420
654
521
307
5,645

49,812
44,376
28,111
17,585
2,191
54,929
12,707
5,310
4,672
2,929
21,835
28,556
21,556

101,078
133,766
88,651
89,588
104,503
79,921
134,186
169,891
111,434
295,354
123,500
178,200
134,262

16,991
25,413
18,421
15,358
11,099
16,383
11,229
3,706
5,444
9,599
23,031
18,010
14,105

5,614
18,220
18,250
5,872
4,814
4,622
5,360
2,460
19,252
2,204
65,153
17,392
15,125

รายจ่ายครัว
รายจ่ายบุคคล
เรือนรวมเฉลี่ย
รวมเฉลี่ย(บาท/ปี)
(บาท/ปี)
173,495
53,917
221,775
63,782
153,433
67,329
128,403
49,691
122,607
39,542
155,855
51,447
163,481
61,337
181,367
55,199
140,802
79,788
310,086
100,043
233,519
95,021
242,159
91,500
185,047
68,020

หมายเหตุ ข้อมูลรายจ่ายเฉลี่ยครัวเรือนตาบลสันนาเม็งจากสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอสันทราย
ข้อมูล ณ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562
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7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
7.๑ การนับถือศาสนา
ประชาชนส่ว นใหญ่ ในเขตเทศบาลตาบลสั นนาเม็ง ประมาณร้อยละ ๙0 นับถือศาสนาพุ ทธ
และร้อยละ ๑0 นับถือศาสนาอื่นๆ ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีศาสนสถานในเทศบาลตาบล
สันนาเม็ง คือ วัด จานวน 7 แห่งได้แก่
1. วัดร้องสัก ตั้งอยู่บริเวณ หมู่ที่ 1 บ้านร้องสัก
2. วัดป่ากล้วยท่ากุญชร ตั้งอยู่บริเวณ หมู่ที่ 2 บ้านป่ากล้วย
3. วัดสันนาเม็ง ตั้งอยู่บริเวณ หมู่ที่ 3 บ้านสันนาเม็ง
4. วัดสันหลวง ตั้งอยู่บริเวณ หมู่ที่ 4 บ้านสันหลวง
5. วัดหลักปัน ตั้งอยู่บริเวณ หมู่ที่ 5 บ้านหลักปัน
6. วัดคอกหมูป่า ตั้งอยู่บริเวณ หมู่ที่ 7 บ้านคอกหมูป่า
7. วัดแม่กวง ตั้งอยู่บริเวณ หมู่ที่ 11 บ้านแม่กวงใต้
7.๒ ประเพณีและงานประจาปี
วัฒ นธรรม ชุม ชนในเขตเทศบาลตาบลสั น นาเม็ ง มี ขนบธรรมเนี ย มประเพณี และวัฒ นธรรม
ท้องถิ่นที่ดีงาม ปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นประจาทุกปี ดังนี้
1. ประเพณีวันขึ้นปีใหม่
ประมาณเดือน มกราคม
2. ประเพณีวันสงกรานต์
ประมาณเดือน เมษายน
3. ประเพณีลอยกระทง
ประมาณเดือน ตุลาคม พฤศจิกายน
4. ประเพณีวันเข้าพรรษาออกพรรษา ประมาณเดือน กรกฎาคม ตุลาคม พฤศจิกายน
7.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประชาชนในเขตเทศบาลได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ วิธีการทาเครื่อง
จักสานใช้สาหรับในครัวเรือน วิธีการทาตุงเพื่อใช้ในงานประเพณีต่าง ๆเป็นต้น
ภาษาถิ่น ส่วนมากร้อยละ ๙๐ % พูดภาษาเหนือ
7.๔ สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
ประชาชนในเขตเทศบาลได้ผลิตของใช้พื้นเมืองขึ้นใช้ในครัวเรือนและเหลือเอาไว้จาหน่วยบ้าง
ได้แก่ กระเป๋าไม้ไผ่ รองเท้าผ้า กระเป๋าเชือกถัก หุ่นกระบอกจิว๋ และหัวโขน
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๙. ทรัพยากรธรรมชาติ
๙.๑ น้า
- แหล่งน้าธรรมชาติ จานวน 4 แห่ง
(1) ลาน้ากวง
(2) ลาเหมืองกอน
(3) ลาเหมืองกลาง
(4) ลาเหมืองห้า
- แหล่งน้าที่สร้างขึ้น
(1) ฝาย
จานวน
11 แห่ง
(2) ประปาหมู่บ้าน
จานวน
12 แห่ง
(3) ประปาส่วนภูมิภาค
จานวน
3 แห่ง
ตาบลสันนาเม็งมีลาน้าไหลผ่านจานวน 4สาย ได้แก่ ลาเหมืองกวง ลาเหมืองกอน ลาเหมืองกลาง
และล าเหมื อ งห้ า ซึ่ ง แยกออกมาเป็ น ล าเหมื อ งไส้ ไก่ ล าเหมื อ งเหล่ า นี้ เป็ น แหล่ ง รั บ น้ าจากเขื่ อ นแม่ ก วง
ชลประทาน ซึ่งตั้งอยู่ที่อาเภอดอยสะเก็ด ประชาชนในพื้นที่ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้าเพื่ออุปโภค - บริโภคและ
เพื่อการเกษตรมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แต่เนื่องจากที่ผ่านมาลาน้าสายต่าง ๆ ตื้นเขินประกอบกับในช่วงฤดู
ฝนหากฝนตกชุกเขื่อนแม่กวงฯ มีระดับปริมาณน้ามากเกินที่จะรับได้ก็จะระบายลงสู่ลาเหมือง ซึ่งจะทาให้
ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากน้าท่วมในปีที่ผ่านมาเทศบาลตาบลสันนาเม็ง ได้ดาเนินการขุดลอกลาเหมือง
สายต่าง ๆ ในตาบลเพื่อให้มีความลึกและกว้างขึ้น เพื่อรองรับน้าในฤดูน้าหลาก และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก
เพื่อป้องกันน้ากัดเซาะหน้าดินพังทลาย
๙.๒ ป่าไม้
ในเขตเทศบาลตาบลสันนาเม็งไม่มีป่าไม้
๙.๓ ภูเขา
ในเขตเทศบาลตาบลสันนาเม็งไม่มีภูเขา
๙.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ
ในพื้นที่ของเทศบาลส่วนมากเป็นพื้นที่สาหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย ร้านค้า สถานประกอบการ
ตามลาดับ และมีพื้นที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพื้นที่สาธารณะ ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ได้แก่ ดิน น้า ต้นไม้
อากาศที่ไม่มีมลพิษ ปัญหาคือ น้าที่ใช้ในการเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน แหล่งน้าใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ ปัญหา
คือยังไม่ส ามารถหาแหล่งน้าสาหรับการเกษตรได้เพิ่มขึ้น เพราะพื้นที่ส่วนมากเป็นของประชาชน เอกชน
ปัญหาด้านขยะ เมื่อชุมชนแออัดขยะก็มากขึ้น การแก้ไขปัญหา เทศบาลได้จัดทาโครงการเพื่อแก้ปัญหาให้กับ
ประชาชนและเป็นไปตามความต้องการของประชาชนเช่น โครงการปลูกต้นไม้ในวันสาคัญต่างๆ ในพื้นที่ของ
ตนเองและที่สาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของตาบลให้ร่มรื่นสวยงาม น่าอยู่ ฯลฯ

หน้าที่ 23

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตำบลสันนาเม็ง

ส่วนที่ 2
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค
1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทำ
ยุทธศาสตร์ชาติมีอำนาจหน้าที่ในการจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปีเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนและให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปีให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้
ความเห็นชอบเพื่อใช้เป็น กรอบในการดำเนินงานในระยะที่ ๒ ของรัฐบาล (ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙) และกรอบ
การปฏิรูปในระยะที่ ๓ (ปี ๒๕๖๐ เป็นต้นไป) ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทำให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่
อนาคตที่พึงประสงค์นั้นจำเป็นจะต้องมีการวางแผนและกำหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาวและกำหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อน
ไปในทิศทางเดียวกันดังนั้นจึงจำเป็นจะต้องกำหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาวเพื่อถ่ ายทอดแนวทางการ
พัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการและสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของ
ประเทศไทยร่วมกันและเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชนเอกชนประชาสังคมในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมี
ความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
หรือคติพจน์ประจำชาติ “มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน” เพื่อให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่ง ขันมีรายได้สูง อยู่
ในกลุ ่ ม ประเทศพั ฒนาแล้ วคนไทยมี ค วามสุ ข อยู ่ ด ีก ิน ดีส ั ง คมมีค วามมั ่ นคงเสมอภาคและเป็ นธรรมซึ่ง
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ท ี ่ จ ะใช้ เ ป็ น กรอบแนวทางการพั ฒ นาในระยะ ๒๐ ปี ต ่ อ จากนี ้ ไ ปจะประกอบด้ ว ย ๖
ยุทธศาสตร์ได้แก่
(๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
(๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
(๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
(๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
(๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
โดยมีสาระสำคัญของแต่ละยุทธศาสตร์สรุปได้ดังนี้
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๑. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลดและป้องกันภัยคุกคามจาก
ภายนอกรวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอำเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อประเทศไทยกรอบแนวทาง
ที่ต้องให้ความสำคัญอาทิ
(๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอั นมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมืองขจัดคอร์รั ป ชั่น
สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหารจั ดการ
ความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล
(๔) การพัฒนาระบบกลไกมาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับและรักษาดุลย
ภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่
(๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกำลังป้องกันประเทศการรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ
(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติรักษาความ
มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
(๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้วซึ่งจาเป็นต้องยกระดับผลิต
ภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้ง ใน
สาขาอุตสาหกรรมเกษตรและบริการการสร้างความมั่นคงและปลอดภัยด้านอำหารการเพิ่มขีดความสามารถ
ทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการรวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคตทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูป
และพัฒนาปัจจัย เชิงยุ ทธศาสตร์ท ุก ด้ านอันได้แ ก่ โครงสร้ างพื ้น ฐานและระบบโลจิ สติก ส์ วิ ทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนกรอบ
แนวทางที่ต้องให้ความสำคัญอาทิ
(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความ
เชื่อมั่นการส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสัง คมตลอดจนการ
พัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพื่อให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาคและเป็นการยกระดับไปสู่
ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากขึ้น
(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการบนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมโดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ
โดยมุ่ง สู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขาและในภาคบริการที่
หลากหลายตามรูปแบบการดาเนินชีวิตและการดาเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไปรวมทั้ง เป็นแหล่งอำหารคุณ ภาพ
สะอาดและปลอดภัยของโลก
- ภาคเกษตรโดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืนเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การทาการเกษตรยั่ง ยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอำชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและอำหาร
คุณภาพสะอาดและปลอดภัย
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- ภาคอุตสาหกรรมโดยพัฒนาอุ ต สาหกรรมศัก ยภาพยกระดับ การพัฒนาอุต สาหกรรม
ปัจจุบันที่มีศักยภาพสูงและพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพโดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพิ่มมูลค่า
และยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น
- ภาคบริการโดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลายมีความเป็นเลิศและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมโดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิมเช่นการท่องเที่ยวและพัฒนาให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอื่นๆเป็นต้น
(๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชนพัฒนาทักษะผู้ประกอบการยกระดับผลิตภาพ
แรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากลและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบัน
เกษตรกร
(๔) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและพัฒนา
ระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญจัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วมมีการจัดการสิ่งแวดล้อม
เมืองและโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ
(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในด้านการขนส่งด้านพลังงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา
(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจ โลกสร้ างความเป็นหุ้น ส่วนการพัฒนากั บ นานา
ประเทศส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆเพิ่มบทบาทของไทยในองค์กร
ระหว่างประเทศรวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกายใจ
สติปัญญามีความเป็นสากลมีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลมีระเบียบวินัยเคารพกฎหมายมีคุณธรรม
จริยธรรมรู้คุณค่าความเป็นไทยมีครอบครัวที่มั่นคงกรอบแนวทางที่ต้องให้ความสำคัญอาทิ
(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง
(๓) การปลูกฝังระเบียบวินัยคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์
(๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี
(๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการ
บ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
เพื่อเร่งกระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึงลดความเหลื่อมล้าไปสู่สังคมที่
เสมอภาคและเป็นธรรมกรอบแนวทางที่ต้องให้ความสำคัญอาทิ
(๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
(๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดารงชีวิตในสังคมสูงวัย
(๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา
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5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เพื่อเร่งอนุรักษ์ฟื้นฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและมีความมั่นคงด้านน้ ำ
รวมทั้งมีความสามารถในการป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ
ธรรมชาติและพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียวกรอบแนวทางที่ต้องให้ความสำคัญอาทิ
(๑) การจัดระบบอนุรักษ์ฟื้นฟูและป้องกันการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ
(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ำเน้นการปรับระบบการ
บริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ
(๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจมีสมรรถนะสูงมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผ ลกระจายบทบาทภารกิ จไปสู ่ ท้ องถิ ่นอย่ างเหมาะสมมีธ รรมาภิ บ าลกรอบแนวทางที่ ต้ อ งให้
ความสำคัญอาทิ
(๑) การปรับปรุงโครงสร้างบทบาทภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดที่เหมาะสม
(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
(๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ให้ทันสมัยเป็นธรรมและเป็นสากล
(๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ
(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ
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1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
กรอบหลักการของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
การพัฒนาประเทศของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ในระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยต้องเผชิญกับ
การเปลี่ยนแปลงหลากหลายรูปแบบทั้งภายในและภายนอกประเทศ อาทิ ความไม่มีเสถียรภาพทางการเมือง
ในประเทศการเข้า สู่ สัง คมผู้ สูงอายุ ความผันผวนของเศรษฐกิ จโลก กระแสการเปิดเศรษฐกิ จเสรี การ
เปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี การก่อการร้ายข้ามชาติ และภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประกอบกับการพัฒนาที่ผ่าน
มายังคงประสบปัญหาหลาย ๆ ด้านทั้งปัญหาคุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ ำทางสังคม ความเสื่อมถอย
ทางวัฒนธรรม ผลิตภาพการผลิตต่ำ และความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น การ
พัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือต่อบริบทการ
เปลี่ยนแปลงต่ าง ๆ อย่างเหมาะสมมากขึ ้น โดยเฉพาะอย่ างยิ่ง การวางแผนการพัฒนาที ่ ค ำนึง ถึ ง การ
วางรากฐานของประเทศไทยในระยะยาว ทั้งในด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการที่ดี
ทั้งนี้ ประเทศไทยในปัจจุบัน อยู่ในห้วงเวลาแห่งการปฏิรูประเทศไปสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืน” เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน เป็นห้วงเวลาที่ประเทศไทยให้ความสำคัญกับการกำหนดยุทธศาสตร์
การพัฒนาประเทศในระยะยาว ซึ่งไม่ได้มองการพัฒนาในระยะใกล้เพียงอย่างเดียว หากแต่มองถึงอนาคตของ
คนไทยทุกคนในอีก 20 ปีข้างหน้า ดังนั้น การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทั้ง ในส่วนของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และต่อเนื่องไปสู่แผนพัฒนาฉบับต่อ ๆ ไป จึงไม่ใช่แผนที่มุ่งผลสำเร็จของการพัฒนา
เฉพาะเพียง 5 ปี ของการประกาศใช้ แต่เป็นการกำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่มุ่ง ต่อ ยอด
ผลสัมฤทธิ์ของแผนที่สอดคล้องเชื่อมโยงและรองรับการพัฒนาอย่างต่อเนื่ องกันไปตลอด 20 ปี ตามกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ซึ่งประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์
ด้านความมั่นคง (2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความมั่นคงในการแข่งขัน (3) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน (4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้ างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันในสัง คม (5)
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
สำหรับการพัฒนาประเทศไทยในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จะมุ่งบรรลุเป้าหมายในระยะ
5 ปี ที่จะส่งผลตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาในระยะยาว โดยมีหลักการสำคัญของแผนฯ ประกอบด้วย
1. ยังคงยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” อย่างต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่
9 - 11 เพื่อให้การพัฒนาในทุกมิติเป็นไปอย่างมีบูรณาการบนทางสายกลาง มีความพอประมาณ มีเหตุผล
รวมถึงมีระบบภูมิคุ้มกันที่ดี สอดคล้องกับภูมิสังคม การพัฒนาทุกด้าน มีดุลยภาพ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และ
ระบบนิเวศน์ มีความสอดรับ เกื้อกูล และพึ่งพออาศัยซึ่งกันและกัน การพัฒนาในมิติหนึ่งไม่ส่งผลกระทบทาง
ลบอย่างมีนัยสำคัญต่อมิติความมั่งคั่งอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม เป็นการเติบโตที่ไม่ทำลายสิ่ง แวดล้อม ชุมชน
วิถีชีวิต ค่านิยม ประเพณี และวัฒนธรรม เพื่อมุ่งไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของประเทศอย่างแท้จริง
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2. คำนึงถึง “การพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยใช้ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสร้างคนไทยให้
เป็นพลังสำคัญในการสร้างความมั่นคงของชาติ เป็นกลจักรสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการ โดยในมิติสังคม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ มุ่งเน้นให้คนมีศักยภาพและการเรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์
มีความสามารถรอบด้าน และมีโอกาสในการเข้าถึงคุณภาพของการศึกษาอย่างเท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ำ
ในสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนและครอบครัวให้ดีขึ้น ในมิติเศรษฐกิจ พัฒนาคนทั้งด้านคุณภาพ
และปริมาณเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทั้งในภาคการผลิตและภาคบริการเพื่อก้าวสู่การหลุดพ้นจากกับดัก
รายได้ปานกลางสู่รายได้สูง ในมิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อม มุ่ง สร้างคนให้ใช้และอยู่กับ
สิ่งแวดล้อม อยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูล อนุรักษ์ ฟื้นฟู ให้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อมอย่าง
เหมาะสม สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
3. มุ่งเสริมสร้างกลไกการพัฒนาประเทศ เพื่อสร้างพลังการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ต่าง ๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งกลไกที่เป็นกฎหมายและกฎ ระเบียบต่าง ๆ โดยต้องปรับปรุงให้เอื้อต่อการขับเคลื่อนการ
พัฒนาในทุกระดับ มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ ลดความซ้ำซ้อน หรือเป็นอุปสรรคต่อการ
หนุนเสริมการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ ควบคู่กับการพัฒนากลไกการทำงานในรูปแบบของคณะกรรมการ
หรื อ หน่ ว ยงานที ่ รั บ ผิ ด ชอบการขั บ เคลื ่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ห รื อ ประเด็ นการพัฒ นาเฉพาะในแผนฯ ทั ้ ง ใน
ระดับประเทศและระดับพื้นที่ให้ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มบทบาทของกลไกภาคองค์ความรู้
เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นเครื่องมือหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกภาคส่วน
กล่าวโดยสรุป หลักการพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2565)
จะมุ่งเน้นการพัฒนาที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักปรัชญาพื้นฐานในการกำกับทิศ
ทางการพัฒนาประเทศให้เติบโตอย่างมีดุลยภาพ คำนึงถึงการวางรากฐานการพัฒนาในระยะยาว คนในชาติ
จะต้องได้รับ การพัฒนาให้ เป็น คนดี คนเก่ง มีคุณธรรม จริยธรรม ความเพียร และมีจิตสำนึกคำนึ ง ถึ ง
ผลประโยชน์ของชาติเป็นสำคัญ รวมถึงให้ความสำคัญกับพัฒนากลไกสำคัญในการขับเคลื่อนแผนฯ ทั้งการ
ปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบ กลไกการทำงานที่มีหน้าที่ผลักดันประเด็นการพัฒนาสำคัญต่าง ๆ และ
กลไกที่เกี่ยวข้องกับการใช้องค์ความรู้ เพื่อให้ประเทศก้าวไปสู่สัง คมที่ “มั่นคง มั่งคง และยั่งยืน” ได้ใน
อนาคต
วัตถุประสงค์และเป้าหมายในภาพรวม
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เป็นแผนพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2565) ซึ่งเป็น
การเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น
ทิศทางการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงมุ่งบรรลุวิสัยทัศน์ของกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี
เพื่อเตรียมความพร้อมและวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากการประเมินสถานะของประเทศในด้าน
ต่าง ๆ ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึง กำหนด
วัตถุประสงค์และเป้าหมายรวมของการพัฒนาได้ ดังนี้
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1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้คนไทยทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอด
ชีวิตมีสุขภาวะที่ดี มีครอบครัวที่อบอุ่น มีคุณธรรมและค่านิยมที่ดี มีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิต มีความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน และมีความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากร
และบริการทางสังคม ตลอดจนสามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุข ในสังคมสูงวัย
1.2 เพื่อให้ระบบเศรษฐกิจมีโครงสร้างที่เข้มแข็ง มีเสถียรภาพ แข่งขันได้ ยั่งยืน มีความมั่นคง
ทางพลังงาน มีการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค มีโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพและครอบคลุม มีระบบ
โลจิสติกส์ที่ได้มาตรฐานสากล รวมทั้งมีการสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับความเจริญในภาคส่วนต่าง ๆ ด้วย
การใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
1.3 เพื่อรักษาทุนธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุลของระบบนิเวศและสนับสนุน
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1.4 เพื่อสร้างความมั่นคงภายในประเทศ ป้องกันและลดผลกระทบจากภัยคุกคามข้า มชาติ
รวมทั้งให้ประเทศไทยมีส่วนสำคัญของความร่วมมือในการพัฒนาภายใต้กรอบต่าง ๆ ในระดับอนุภูมิภาค
ภูมิภาคและโลก
1.5 เพื่อให้การทำงานเชิงบูรณาการในลักษณะเชื่อมโยระหว่างหน่วยงานที่ยึดหน้าที่และพื้นที่
รวมทั้งมีการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นมากขึ้น ทำให้ภาครัฐมีประสิทธิภาพสูงขึ้น สามารถให้บริการประชาชน
ได้อย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง ตรวจสอบได้ และปราศจากคอรัปชั่น
2. เป้าหมายรวม
เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้กำหนดเป้าหมายร่วมการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย
2.1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ สามารถเรียนรู้ไ ด้ด้วยตนเอง มีความเป็น
พลเมืองตื่นรู้ ทำประโยชน์ต่อส่วนรวม เป็นนวัตกรรมสร้างสรรค์ทางสังคม มีความสุขทั้งมิ ติทางกาย ใจ
สังคม และจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียง มีความเป็นไทย และมีความสามารถเชิงการแข่งขันในเวทีโลกได้
อย่างมีศักดิ์ศรี
2.2 ความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง
ประชาชนทุกคนมีโอกาสเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง
และเป็นธรรม
2.3 ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็ง และแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิ จ ฐาน
บริการและดิจิทัล เน้นอุปสงค์นำการผลิต มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และมีผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาด
เล็กที่เข้มแข็ง สามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการ รวมทั้งมี
ระบบการผลิตและให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการ
ฐานความรู้ชั้นสูงใหม่ ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการให้บริการสู่
ภูมิภาคเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี
และมีปัจจัยสนับสนุน อาทิ ระบบโลจิสติกส์ พลังงาน และการลงทุนวิจัยและพัฒนา ที่เอื้อต่อการขยายตัว
ของภาคการผลิต
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2.4 ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่ง แวดล้อมสามารถสนั บสนุนการเติ บโตที่เป็นมิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ำ โดยเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ
เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 7
ภายในปี 2563 เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดการการ
อย่างถูกหลักสุขาภิบาลเพิ่มขึ้น และรักษาคุณภาพน้ำและคุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤตอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
2.5 มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และเพิ่ม
ความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดในสังคมลดลง ปัญหา
อาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนส่งสินค้าและค้ามนุษย์ลดลง มี
ความพร้อมที่ปกป้องประชาชนจากการก่อการร้ายและภัยพิบั ติทางธรรมชาติ ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการ
กำหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ เกิดความเชื่อมโยงการขนส่ง โลจิสติกส์ ห่วงโซ่มูลค่า เป็นหุ้นส่วนการ
พัฒนาที่สำคัญในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก และอัตราการเติบโต ของมูลค่าการลงทุนและการส่งออกของ
ไทยในอนุภูมิภาค ภูมิภาคและอาเซียนสูงขึ้น
2.6 มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจาย
อำนาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน ต้องลดบทบาทภาครัฐในหารให้ภาคเอกชนดำเนินการแทนได้ดีกว่า ลด
ปัญหาคอรัปชั่น และการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระขึ้น โดยอันดับประสิทธิภาพ
ภาครัฐจัดทำโดยสถาบันการจัดกรนานาชาติและความยากง่ายในการประกอบธุรกิจในประเทศดีขึ้น การใช้
จ่ายภาครัฐต้องมีประสิทธิภาพสูง และดัชนีภาพลักษณ์คอรัปชั่นดีขึ้น รวมถึงบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
และปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มขึ้น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
การพัฒนาศักยภาพคนไทยที่พึงปรารถนา จะต้องพัฒนาให้คนไทยเป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้
ความสามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม และเป็นคนที่มี
ความสุขโดยมีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจนเป็นคนดีมีคุณธรรม มีวินัย ยึดถือวัฒนธรรมที่ดีงาม และ
มีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม เพื่อเป็นการวางรากบานในการพัฒนาประเทศให้มีความสมดุลและยั่งยืน โดย
มีวัตถุประสงค์การพัฒนาที่สำคัญ ดังนี้
1.1 เพื่อพัฒนาคนไทยให้มีทักษะเพื่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ทั้งทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรม ทักษะชีวิตและการทำงาน ทักษะการสื่อสารและเทคโนโลยี และมีความสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
1.2 เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดีในสังคมสูงวัย
1.3 เพื่อปรับเปลี่ยนบรรทัดฐานในการดำเนินชีวิตของคนไทยให้เป็นพลเมืองที่ดี
2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเหลื่อมล้ำในสังคม
การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคมมุ่งเน้นการสร้างโอกาสให้ทุกคนในสังคมไทย
สามารถเข้าถึงทรัพยากร แหล่งทุนในการประกอบอาชีพ และเข้าถึงบริการทางสังคมของรัฐอย่างมีคุณภาพ
ทั่วถึงและเป็นธรรม ทั้งบริการการศึกษา สุขภาพ สวัสดิการสัง คม และกระบวนการยุติธรรม เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของคน ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถ
ดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี
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3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
3.1 สร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน
3.2 สร้างความเข็งแข็งให้กับเศรษฐกิจรายสาขา
4. ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
4.1 รักษาทุนธรรมชาติดเพื่อสร้างความสมดุลของระบบนิเวศและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
4.2 เสริมสร้างความมั่นคงด้านน้ำของประเทศ และส่งเสริมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำทั้งระบบอย่างยั่งยืน
4.3 ควบคุม ป้องกัน และลดมลพิษ รวมทั้งฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกรทบต่อ
สุขภาพของประชาชน
4.4 พัฒนาขีดความสามารถในการรีบมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งด้านการลด
ก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวเพื่อลดผลกระทบ
5. ยุทธศาสตร์ความมั่นคง
5.1 เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยคุกคามความมั่นคงภายในไม่ให้ลุกลามเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
5.2 เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีความพร้อมในการผนึกกำลังรับภัยคุกคามและสามารถบริหารจัดการได้
5.3 เพื่อให้นโยบายทุกด้าน ทุกมติ สามารถพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ
5.4 เพื่อใช้ความร่วมมือด้านความมั่งคงกับมิตรประเทศ และเป็นเครื่องมือรักษาผลประโยชน์
ของชาติและความสงบสุขของประเทศ
5.5 เพื่อลดความเสี่ยงจากภัยการก่อการร้ายและโจมตีด้านไซเบอร์
5.6 เพื่อลดและบรรเทาปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและสาธารณภัยต่าง ๆ
6. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในภาครับและธรรมาภิบาลในสังคมไทย
6.1 เพื่อให้ภาครัฐมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส ได้มาตรฐาน
6.2 เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส
6.3 เพื่อให้ประเทศไทยมีภาพลักษณ์การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบอยู่ระดับแนวหน้า
6.4 เพื่อให้ประชาชนได้รับการอำนวยความยุติธรรมด้วยความสะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นบานและระบบโลจิสติกส์
7.1 เพื่อพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานให้สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
7.2 เพื่ออนุรักษ์พลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน สร้างความมั่นคงทางพลังงาน
7.3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลอย่างทั่วถึงทั้งประเทศ
7.4 เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำประปาให้ครอบคลุม
8. ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
มุ่งใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศในมิติต่างๆ โดยการสร้างมูลค่าเพิ่ม เสริมสร้างสังคมที่มีตรรกะทางความคิด บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุล แก้ไขปัญหาและยกระดับความเจริญให้กับภาคส่วนต่างๆ
และเสริมสร้างความเข้มแข็งงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

หน้าที่ 32

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตำบลสันนาเม็ง

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
เพื่อกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคให้สามารถสร้างโอกาสการประกอบอาชีพและเพิ่มรายได้อย่าง
ทั่วถึง เพื่อพัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่และปลอดภัย เพื่อเปิดพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ให้
เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อฟื้นฟูฐานเศรษฐกิจหลักให้ขยายตัวอย่างมีสมดุลและได้รับการยอมรับจากชุมชน
10. ยุทธศาสตร์การต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการใช้ประโยชน์ความได้เปรียบจากทำเลที่ตั้งของประเทศ เพื่อให้ประเทศ
เป็นฐานการผลิตและการลงทุนที่มีสมรรถภาพสูง เพื่อเสริมสร้างประโยชน์ของประเทศไทยในด้านการค้า การ
ลงทุน การเงินและโอกาสด้านการตลาด เพื่อผลักดันบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยให้เป็นส่ว นสำคัญในระดับ
ภูมิภาคและโลก
ค่านิยมหลักของคนไทย เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง ดังนี้
1) มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2) ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
3) กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
4) ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
5) รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
6) มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
7) เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
8) มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
9) มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
10) รู ้ จ ั ก ดำรงตนอยู ่ โ ดยใช้ ห ลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งตามพระราชดำรั ส ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย
และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี
11) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำ หรือกิเลส มีความละอาย
เกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
12) คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด
(1) แผนพัฒนาภาคเหนือ
1. แนวคิดและทิศทางการพัฒนา
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
ภาคเหนือมีทุนทางสังคมและวัฒนธรรมประเพณีที่มีอัตลักษณ์โดดเด่น ที่มีการฟื้นฟู สืบสาน
และ สร้างสรรค์พัฒนาสู่การผลิตสินค้าและบริการ โดยเฉพาะเป็นแหล่ง ท่องเที่ยวที่มีบริการสุขภาพและ
ผลิตภัณฑ์ หัตถกรรมที่มีชื่อเสียงระดับสากล พื้นที่เกษตรของภาคเหนือมีขนาดเล็กเหมาะสมต่อการปรับ
ระบบการผลิต เพื่อสร้างคุณค่าตามแนวทางเกษตรอินทรีย์ นอกจากนี้ ทำเลที่ตั้งของภาคเหนือมีศักยภาพใน
การขยายการค้า การลงทุนและบริการเชื่ อมโยงเศรษฐกิ จกั บประเทศเพื่อนบ้านในกลุ ่มอนุภ ูมิภ าคลุ่ ม
แม่น้ำโขง และสามารถขยายไปสู่จีนตอนใต้และกลุ่มประเทศเอเชียใต้ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และ
ตะวันออก-ตะวันตก รวมถึงเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ ำที่สำคัญของประเทศ ดังนั้น การพัฒนาภาคเหนือสู่ ค วาม
“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จำเป็นจะต้องนำศักยภาพทางภูมิสังคมประกอบกับปัจจัยสนับสนุนด้านโครงสร้ าง
พื้นฐาน และองค์ความรู้ ของสถาบันการศึกษาและองค์กรในพื้นที่ มาใช้ในการต่อยอดการผลิตและบริการที่มี
ศักยภาพและโอกาสเพื่อ สร้างมูลค่าสูงตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากการ
เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน ในการเสริมสร้างขีดความสามารถของธุรกิจท้องถิ่นเพื่อขยายฐานเศรษฐกิจ
ของภาค ภาคเหนือจึงมีเป้าหมายที่จะ “พัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง เชื่อมโยงเศรษฐกิจกับ
ประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง”
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มีคุณภาพ สามารถ สร้าง
มูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน และกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึง รวมทั้งต่อยอดการผลิตสินค้าและบริการที ่มี
ศักยภาพสูงด้วยภูมิปัญญาและนวัตกรรม
แนวทางการพัฒนา
1) พัฒนากลุ่มท่องเที่ยวที่มีศักยภาพตามแนวทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ได้แก่ (1) กลุ่ม
ท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน เชียงราย
พะเยา แพร่ น่าน (2) กลุ่มท่องเที่ยวมรดกโลก (ทางประวัติศาสตร์) ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย และ กำแพงเพชร
(3) กลุ่มท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน น่าน เพชรบูรณ์ อุทัยธานี (4)
กลุ่มท่องเที่ยวที่มีเป้าหมายเฉพาะ ได้แก่ MICE ในจัง หวัดเชียงใหม่ ท่องเที่ยวเชิงผจญภัย/กีฬาเพื่อการ
พักผ่อน/เชิงสุขภาพและการพำนักระยะยาวในจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน น่าน โดยมีแนวทางดำเนินการดังนี้
(1) พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความ สะดวกที่
มีมาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
(2) สนับสนุน Community Based Tourism/Local Tourism เพื่อกระจายประโยชน์ จาก
การท่องเที่ยวสู่ชุมชน รวมทั้งให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูสืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นและนำมา
ประยุกต์สร้างสรรค์สินค้าและบริการท่องเที่ยวที่มีอัตลักษณ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
(3) สนับสนุนการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวทั้งระหว่างแหล่งท่องเที่ยวในภาค เชื่อมโยงกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ เส้นทางสายวัฒนธรรม เส้นทางท่องเที่ยวแหล่งมรดกโลก และส่งเสริมกิจ กรรม
ท่องเที่ยวแนวใหม่เพื่อสร้างรายได้ตลอดปี
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(4) เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่ง ขันของธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ ต่อเนื่องทั้ง
ระบบ ส่งเสริมการตลาดทั้งการรักษาฐานเดิมและขยายไปสู่ตลาดกลุ่มใหม่ที่มีศักยภาพ รวมทั้ง การสร้าง
ตลาดในรูปแบบ e-tourism
(5) รักษาอัตลักษณ์ของเมือง โดยให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์ สืบสานประเพณี วัฒนธรรม
สถาปัตยกรรมพื ้นบ้ านและเมื องเก่ า การส่ง เสริม การเรี ยนรู้ ของชุม ชน และการสร้าง“แบรนด์” หรือ
เอกลักษณ์ของเมือง รวมทั้งพัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองศูนย์กลางของจังหวัด และเมืองท่องเที่ยวให้เป็น เมือง
น่าอยู่เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเมืองให้มีคุณค่าเอื้อต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีสมดุล
2) พัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมายที่มีศักยภาพสูง ได้แก่ กลุ่มอาหาร และ
สินค้าเพื่อสุขภาพ กลุ่มบริการทางการแพทย์และสุขภาพ และกลุ่มผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ โดยให้จังหวัด
เชียงใหม่เป็นศูนย์กลางและขยายสู่พื้นที่เครือข่ายที่มีศักยภาพ โดยมีแนวทางดำเนินการดังนี้
(1) สนับสนุนสถาบันการศึกษาในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม และ ส่งเสริมการ
นำมาใช้เชิงพาณิชย์ ตามแนวคิดการสร้าง Food Valley เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าและบริการ ให้ตอบสนอง
ต่อตลาดเป้าหมายเฉพาะ อาทิ กลุ่มสินค้าเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ กลุ่มอาหารเสริมสุขภาพและความงาม
(2) ขยายเครือข่ายการพัฒนาธุรกิจบริการทางการแพทย์และสุขภาพให้มีความ หลากหลาย
สอดคล้องกับตลาดเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มผู้สู งอายุ และกลุ่มท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ มุ่งสู่การเป็น Medical
& Wellness Hub ระดับอนุภูมิภาค
(3) สนับสนุนการพัฒนาเชียงใหม่เป็น Creative City พร้อมทั้ง สนับสนุนการวิจัย และ
พัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมผนวกกับความโดดเด่นของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้
สินค้ามีความแตกต่างโดดเด่นสามารถตอบสนองต่อตลาดเป้าหมายเฉพาะ อาทิ สินค้า Life Style สินค้า
หัตถกรรม และของที่ระลึกต่างๆ ที่เน้นคุณภาพทั้งการออกแบบและการใช้งาน
(4) เสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มธุรกิจ ขยายเครือข่ายเพื่อให้เกิดพลัง ในการขับเคลื่อน
และพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจตลอด Value Chain
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเชื่อ มโยงกับอนุภูมิภาค GMS
BIMSTEC และ AEC เพื่อขยายฐานเศรษฐกิจของภาค
แนวทางการพัฒนา
1) เสริมศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐาน และวางผังเมืองทั้งเมืองหลั กและเมืองชายแดน ให้
สอดคล้องและสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ พัฒนาโครงข่ายเส้นทางและระบบ
ขนส่งย่อยที่เชื่อมต่อกับระบบหลักของประเทศและอนุภูมิภาคตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ -ใต้ และแนว
ตะวันออก-ตะวันตก ซึ่งจะรองรับการเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญเชื่อมโยงอนุภูมิภาค GMS BIMSTEC และ AEC
2) พัฒนาเมืองสำคัญ ได้แก่ เชียงใหม่ และพิษณุโลก ให้เป็นเมืองศูนย์กลางการค้า บริการ
ธุรกิจบริการสุขภาพ บริการการศึกษา ธุรกิจดิจิทัล โดย พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะและการขนส่ง หลาย
รูปแบบเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตเมือง และเชื่อมโยงระหว่างเมืองและพื้นที่โดยรอบ โดยเฉพาะ เร่งรัด
การดำเนินงานตามผลการศึกษาเกี่ยวกับระบบขนส่งสาธารณะของ สนข. โดยพิจารณาให้เหมาะสมกับ
รูปแบบของเมือง พัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิ ภาพสูงเพื่อรองรับสังคม
ดิจิทัล พัฒนาระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน และ
พัฒนาเมืองสถานีขนส่งระบบรางที่นครสวรรค์ แพร่ (อำเภอเด่นชัย) เชียงราย (อำเภอเชียงของ) โดยพัฒนา
พื้นที่รอบสถานีโดยใช้แนวทางการจัดรูปที่ดิน การวางผังเมืองและส่งเสริมกิจกรรมเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับพื้นที่
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3) พัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรให้มีความรู้ มีทักษะฝีมือ เข้าถึงข้อมูล กฏระเบียบการ
ดำเนินธุรกิจ ในธุรกิจระดับภูมิภาค และสากล รวมถึงเงื่อนไขทางด้านสิ่งแวดล้อมและ มนุษยธรรมที่ถูกนำมา
เป็นข้อกีดกันทางการค้า รวมทั้งสนับสนุนให้องค์กรภาคธุรกิจเอกชนที่มีความเข้มแข็ง ร่วมพัฒนาเครือข่ายกับ
ธุรกิจท้องถิ่นที่มีศักยภาพ เพื่อยกระดับขีดความสามารถให้เข้าสู่ Supply Chain ของ ธุรกิจใหญ่ได้
4) พัฒนาสินค้าที่มีศักยภาพสามารถแข่งขันได้ รวมทั้งสินค้าที่ตอบสนองตลาดในกลุ่ม ประเทศ
เพื่อนบ้าน และ AEC โดยให้ความสำคัญกับการใช้ประโยชน์ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบอย่างการ เกื้อกูล
กัน บนความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนทั้งไทยและเพื่อนบ้าน ซึ่งจะสอดรับกับการเป็น เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษของพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก และจังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย เชื่อ มโยงสู่
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง
แนวทางการพัฒนา
1) พัฒนาฐานการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน และเกษตร ปลอดภัยใน
พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง โดยสนับสนุนการท าเกษตรยั่งยืนอย่างครบวงจร เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์
สนับสนุนการรวมกลุ่ มและสร้างเครื อ ข่ ายเกษตรกรเพื่ อพัฒนาทั ้ง ด้ านการผลิ ตและการตลาด อย่างมี
ประสิทธิภาพ ให้ความรู้กับเกษตรกรในการใช้สารอินทรีย์แทนสารเคมี เฝ้าระวังผลกระทบจากการ ใช้สารเคมี
ที่มีต่อดินและน้ ำส่งเสริมช่องทางการกระจายผลผลิต สร้างพฤติกรรมและค่านิยมการบริโภคอาหาร เพื่อ
สุขภาพ สนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพผลผลิต และการตรวจสอบย้อนกลับอย่างเป็นระบบเพื่อสร้าง ความ
มั่นใจให้ผู้บริโภค
2) สนับสนุนการเชื่อมโยงผลผลิตเกษตรสู ่อุต สาหกรรมเกษตรแปรรูป ที่มี ศักยภาพ ได้แก่
(1) การแปรรูปพืชผัก ผลไม้ สมุนไพร ในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ลำพูน (2) การแปรรูปข้าว พืชไร่
พืชพลังงาน ในจังหวัดพิจิตร กำแพงเพชร นครสวรรค์ โดยสนับสนุนการพัฒนาสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่
คุณค่า ส่งเสริมการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่
ตอบสนองความต้องการของตลาดเฉพาะ และสนับสนุนการน าผลผลิตและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรจาก
พืช และสัตว์มาผลิตพลังงานทดแทน
3) สนับสนุนการผลิตพลังงานทดแทนและผลิตภัณฑ์ชีวภาพ ในจังหวัดนครสวรรค์ กำแพงเพชร
โดยสนับสนุนการน าผลผลิตและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรจากพืชและสัตว์ พัฒนาเป็นพลังงาน ทดแทน
สนับสนุนการพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ในการนำพืช/วัสดุชีวภาพ มาใช้ประโยชน์ตลอดห่วงโซ่ คุณค่า
อาทิ ใช้ประโยชน์ในการเป็นอาหารสัตว์ แปรรูปเพื่อเป็นสินค้า นำกากมาใช้ในการผลิตพลังงานชีวมวล เป็น
การเพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตรที่ได้ประโยชน์สูงสุดและช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม
4) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาทางการเกษตรทั้งระบบ ส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลิต และ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ การให้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจการผลิต แก่
เกษตรกร เช่นการโซนนิ่งพื้นที่ปลูกพืช การเกษตรแปลงใหญ่ซึ่งเป็นการบริหารจัดการที่ดินให้เกิดประโยชน์
สอดคล้องกับศักยภาพและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต
5) พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรอย่างเป็นระบบเครือข่ายที่เชื่อมโยง เพื่อใช้ ประโยชน์ได้อย่าง
เหมาะสมและเต็ มประสิ ทธิภ าพ รวมถึง การพัฒนาแหล่ง เก็ บกักน้ ำนอกเขตพื้น ที ่ช ลประทาน เพื่อเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการกักเก็บน้ ำไว้ใช้ในพื้นที่เกษตรกรรม แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำของเกษตรกร ในพื้นที่
นอกเขตชลประทาน
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาระบบดูแล ผู้สูงอายุ
อย่างมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานภาคบริการ
แนวทางการพัฒนา
1) ส่งเสริมการสร้างรายได้และการมีงานทำของผู้สูงอายุและคนยากจน โดย ดำเนินการใน
รูปของกลุ่มอาชีพและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้มีรายได้และได้พัฒนาศักยภาพของตัวเองอย่าง ต่อเนื่อง
สามารถพึ่งพาตนเองได้และมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น
2) พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง โดยการมี ส่วน
ร่วมของชุมชน เพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุที่ไม่สามารถดูแลตนเองได้ รวมทั้งแก้ปัญหาการขาด แคลน
ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ตลอดจนสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดบริการด้านสวัสดิการให้กับ ผู้สูงอายุ
และผู้ด้อยโอกาสในชุมชน
3) พัฒนาแรงงานให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพตรงตามความต้องการ ของ
ตลาดแรงงาน ควบคู่ไปกับการยกระดับทักษะฝีมือให้สูงขึ้น สอดคล้องกับโครงสร้างการผลิตและบริการ บน
ฐานความรู้และเศรษฐกิจสร้างสรรค์
4) สร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัวและชุมชน เพื่อให้ชุมชนเข้ามามีบทบาท ใน
การจัดสวัสดิการชุมชนได้อย่างยั่งยืน และเป็นโครงข่ายการคุ้มครองทางสังคมให้กับผู้สูงอายุและ ผู้ด้อย
โอกาสในชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ ำให้คงความสมบูรณ์ จัดระบบบริหาร จัดการน้ ำ
อย่างเหมาะสมและเชื่อมโยงพื้นที่เกษตรให้ทั่วถึง ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันอย่าง ยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา
1) ฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าไม้ในพื้นที่ป่าต้นน้ ำในพื้นที่ ๘ จังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยเฉพาะ
จังหวัดน่าน โดยให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรมให้มีความอุดมสมบูรณ์ เพื่อให้เป็น แหล่งดูด
ซับน้ำฝนและเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนในแต่ละลุ่มน้ำ ควบคู่ไปกับการป้องกันแก้ไขปัญหาการบุกรุก ท าลาย
พื้นที่ป่า ตลอดจนส่งเสริมการปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าต้นน้ำ
2) พัฒนาการบริหารจัดการน้ ำอย่างเป็นระบบในลุ่มน้ำหลักของภาค ได้แก่ ลุ่มน้ ำปิง วัง ยม
และน่าน และพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ ำธรรมชาติขนาดใหญ่ที่สำคัญ ได้แก่ บึงบอระเพ็ด จังหวัด นครสวรรค์
บึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร และกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา เพื่อรักษาคุณภาพน้ ำและเพิ่มประสิทธิภาพ การกัก
เก็บน้ำ ของแหล่งน้ำต้นทุน
3) แก้ ไ ขปั ญ หาหมอกควั น ในพื ้ น ที ่ ภ าคเหนื อ ตอนบนและจั ง หวั ด ตาก โดยส่ ง เสริ ม การ
ปรับเปลี่ยนการทำการเกษตรจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวไปสู่การปลูกพืชในระบบวนเกษตร สนับสนุนการ วิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยีและระบบจัดการพื้นที่เกษตรที่เหมาะสม การส่งเสริมให้น ำเศษวัสดุทางการเกษตร ไป
ใช้ประโยชน์ เพื่อลดการเผาวัสดุทางการเกษตร และส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน
ประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควัน
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(2) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (พ.ศ.2561 - 2564) เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน
การบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดเป็นรูปแบบการบริหารราชการระดับพื้นที่แบบบูรณา
การ ในรูปของการรวมกลุ่มของจังหวัดที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงในด้านต่างๆ ทั้งในเชิงภูมิศาสตร์ สังคม
วัฒนธรรม และศักยภาพการพัฒนาเข้าด้วยกันซึ่งจะช่วยให้การวางกรอบทิศทางการพัฒนาระดับพื้นที่มีความ
ชัดเจน มีการแก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่างจังหวัด และเกิดการใช้ทรัพยากรทางการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
กลุ่มจังหวัดจัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2556 และวันที่ 17
พฤศจิกายน 2556 โดยคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้จัดตั้งกลุ่มจังหวัดรวม 19 กลุ่มจังหวัด ประกอบด้วย
กลุ่มภาคเหนือตอนบน กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง (กลุ่ม 1) กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง (กลุ่ม 2) กลุ่มภาคกลาง
ตอนบน (กลุ่ม 1) กลุ่มภาคกลาง ตอนบน (กลุ่ม 2) กลุ่มภาคกลางตอนล่าง (กลุ่ม 1) กลุ่มภาคกลางตอนล่าง
(กลุ่ม 2) กลุ่มภาคกลางตอนล่าง (กลุ่ม3) กลุ่มภาคตะวันออก กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (กลุ่ม
1) กลุ่มภาคตะวันออก เฉียงเหนือตอนบน (กลุ่ม 2) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (กลุ่ม 3) กลุ่ม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (กลุ่ม 1) กลุ่มภาคะวันออก เฉียงเหนือตอนล่ าง (กลุ่ม 2) กลุ่มภาคใต้
(กลุ่ม 1) กลุ่มภาคใต้ (กลุ่ม 2) กลุ่มภาคใต้ (กลุ่ม 3) กลุ่มภาคใต้ชายแดน (กลุ่ม 1) กลุ่มภาคใต้ชายแดน
(กลุ่ม 2)
ในขณะนั้นกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ประกอบด้วย 8 จังหวัด คือ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง
แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน ต่อมาได้คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2551
เห็นชอบการปรับปรุง กลุ่มจังหวัดจากเดิม 19 กลุ่มจังหวัดให้เหลือ 18 กลุ่มจังหวัด โดยใช้แนวทางเดิมตาม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2546 ซึ่งกำหนดการแบ่งกลุ่มจังหวัดโดยคำนึงถึง
(1) ความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างพื้นที่เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
(2) ความเกี่ยวเนื่องทางเศรษฐกิจ การผลิต การค้า และการ ลงทุนเพื่อมูลค่าเพิ่มและการ
ได้เปรียบในการแข่งขันร่วมกัน
(3) ยุทธศาสตร์ของการแก้ปัญหาเร่งด่วนร่วมกันของประเทศ
ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างจังหวัด โดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับลักษณะเขตพื้นที่
ที่ติดต่อกัน หรือเป็นการรวมกลุ่มจังหวัดที่อยู่ในเขตพื้นที่ติดต่อกันหรือต่อเนื่องกัน เป็นข้อพิจารณาเบื้องต้น
ของการจัดกลุ่มจังหวัด ใช้ประเด็นยุทธศาสตร์หรือทิศทางการพัฒนาจังหวัดที่สอดคล้องกันหรือเกื้อหนุนต่อ
กัน เป็นแนวการพิจารณาขั้นที่สอง และประการสุดท้ายพิจารณาจากความเกี่ยวเนื่องทางเศรษฐกิจ การผลิต
การค้า และการลงทุนเพื่อมูลค่าเพิ่ม และการได้เปรียบในการแข่งขันร่วมกัน รวมทั้งเป็นการแก้ไขปัญ หา
เร่งด่วนที่จำเป็น ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมกันระหว่ างจังหวัด ทั้งนี้ ได้ก ำหนดให้กลุ่มจัง หวัดภาคเหนือ
ตอนบนเดิม แบ่งออกเป็น กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วย จัง หวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน
ลำปางและลำพูน และกลุ่มจังหวัด ภาคเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วย จังหวัดน่าน พะเยา เชียงราย และแพร่
นอกจากนี้ ในการประชุมคณะรั ฐมนตรีครั้งดังกล่าวได้ก ำหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัดเพื่อ
รับผิดชอบการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของกลุ่มจัง หวัด และเป็นผู้ใช้กลไกการบูรณาการ การจัดทำ
แผนพัฒนาของกลุ่มจังหวัด โดยจะเป็นแกนกลางในการประสานงานและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกลุ่ม
จังหวัด โดยสำหรับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน) มีศูนย์ปฏิบัติการ
ของสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด คือ จังหวัดเชียงใหม่
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วิสัยทัศน์
“ศูนย์กลางการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน สู่สากล
บนพื้นฐานความโดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา สังคมน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมยั่งยืน”
พันธกิจ
1. พัฒนาเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสู่สากล
2. เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันด้านการเกษตร การค้า และการลงทุน
3. เชื่อมโยงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างคุณค่าทางสั ง คมและ
มูลค่าเพิ่มทาง เศรษฐกิจ
4. ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน
5. พัฒนาและเชื่อมโยงระบบโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยว การค้า การ
ลงทุนระหว่างภูมิภาค
เป้าประสงค์รวมและตัวชี้วัด
เป้าประสงค์รวม
1. การท่องเที่ยว
การค้า การลงทุน
มีการเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง

ตัวชี้วัด

2561
3.5

1.1 อัตราการขยายตัว
มูลค่า ผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัด
(ร้อยละ)
1 1.2 ขนาดเศรษฐกิจกลุ่ม
จังหวัด (ล้านบาท)
385,905
2. อัตลักษณ์
2.1 จำนวนที่เพิ่มขึ้นของ
60
วัฒนธรรมล้านนา ผลิตภัณฑ์ และบริการที่ได้รับ
และภูมิปัญญา
การพัฒนา ต่อยอดด้วย
ท้องถิ่นได้รับการ อัตลักษณ์ทาง วัฒนธรรม
ส่งเสริม เพื่อเพิ่ม และภูมิปัญญา ท้องถิ่น
คุณค่าทั้งทาง
2.2 จำนวนแหล่งท่องเที่ยว
4
เศรษฐกิจและ
ทาง วัฒนธรรมและภูมิ
สังคม
ปัญญาท้องถิ่น ที่ได้รับการ
พัฒนาเพิ่มขึ้น
2.3 จำนวนย่านการ
4
ท่องเที่ยวเชิง วัฒนธรรม/
สร้างสรรค์ที่ได้รับการพัฒนา
3. ทรัพยากร
3.1 จำนวนวันที่มีค่าคุณภาพ ร้อยละ 20
ธรรมชาติและ
อากาศเกินกว่าเกณฑ์
สิ่งแวดล้อมได้รับ มาตรฐานกำหนดลดลง
การอนุรักษ์ ฟื้นฟู 3.2 จำนวนพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้น
ร้อยละ
อย่างมีส่วนร่วม ตาม สัดส่วนพื้นที่ป่าของ
0.01
เอื้อต่อ การพัฒนา จังหวัด
อย่างยั่งยืน

2562
4

ค่าเป้าหมาย (พ.ศ.)
2563
2564
4.5
5

2561 - 2564
5

401,341
60

419,401
60

440,371
60

440,371
240

4

4

4

12

4

4

4

12

ร้อยละ 30
ร้อยละ
0.01

ร้อยละ 40 ร้อยละ 100
ร้อยละ
0.01

ร้อยละ
0.01

ร้อยละ 100
ร้อยละ
0.04
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ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างคุณค่าและความโดดเด่นด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับ เชื่อมโยง สร้างเครือข่าย การค้า การลงทุน และการค้าชายแดนเพื่อ
เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ทั้งในและต่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาเกษตรมูลค่าเพิ่มสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการและมีส่วน
ร่วม ตอบสนองต่อการ พัฒนาและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม
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(3) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2561-2564)
วิสัยทัศน์จังหวัดเชียงใหม่
“นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง” (City of Life and Prosperity)
(เมืองที่ให้ความสุขและชีวิตที่มีคุณค่าแก่ผู้อยู่อาศัยและผู้มาเยือนในฐานะ
เมืองที่น่าอยู่และน่าท่องเที่ยวในระดับโลก)

การท่องเที่ยว
การค้า การลงทุน

ศาสนา/วัฒนธรรม

การศึกษา

สังคมน่าอยู่

เศรษฐกิจสมดุล

การ
สาธารณสุ ข
แรงงาน

การเกษตร

ป่ าไม้

ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม
ยั่งยืน

อากาศ
พลังงาน

ความปลอดภัย

สิ่งแวดล้อม
น้า
ดิน

การบริหารงานภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ
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พันธกิจ
1. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวและบริการระดับสากล
2. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางของการค้า การลงทุน และการคมนาคมขนส่งใน
ระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ
3. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางเกษตรปลอดภัย
4. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางการศึกษาในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ
5. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่บนพื้นฐานความสง่างามทางวัฒนธรรมล้านนา
ตำแหน่งการพัฒนา (Positioning)
1. เมืองศูนย์กลางท่องเที่ยวและบริการสากล : MICE CITY, Wellness City
2. เมืองศูนย์กลางการค้าการลงทุนและการคมนาคมขนส่ง : Northern Landport
3. เมืองแห่งเกษตรปลอดภัย : Northern Food Valley
4. เมืองศูนย์กลางการศึกษาระดับภูมิภาค : Education Hub
5. เมืองศูนย์กลางการแพทย์และบริการสุขภาพ : Medical and Health Hub
6. เมืองแห่งความหลากหลายทางธรรมชาติและวัฒนธรรม : Diversity of Nature and Culture
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและการบริการสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางด้านการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ
2. เพื่อสร้างการเชื่อมโยงของธุรกิจการท่องเที่ยวสู่ชุมชนและท้องถิ่น
เป้าหมายและตัวชี้วัด
1. รายได้จากการท่องเที่ยวจังหวัดเพิ่มขึ้น
2. จำนวนสถานบริการสุขภาพที่ได้รับรองคุณภาพ HA/(แห่ง) เพิ่มขึ้น
3. อัตราการเปลี่ยนแปลงของรายได้เฉลี่ยของคนครัวเรือนในจังหวัดเพิ่มขึ้น
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้ประกอลการด้านการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ
2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว
และบริการสุขภาพ
3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของกิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชนและท้องถิ่น เชื่อมโยงสู่
ระดับท้องถิ่น
4. ส่งเสริมและเชื่อมโยงการประชาสัมพันธ์และการตลาดทางการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุน สู่สากล
วัตถุประสงค์
1. ยกระดับการผลิตสินค้าและบริการให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น
2. สร้างรายได้จากการจำหน่ายสินค้าและบริการในตลาดที่เหมาะสม
เป้าหมายและตัวชี้วัด
1. อัตราการขยายตัวของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) เพิ่มขึ้น
2. รายได้จากการจำหน่ายสินค้าเกษตรและสินค้าชุมชน
3. รายได้จากการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP เพิ่มขึ้น
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ผู้ประกอบการในการประกอบธุรกิจ
๒. ส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการยกระดับการผลิตและการประกอบธุรกิจ
๓. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวกในการผลิต และ
การประกอบธุรกิจ
๔. ส่งเสริมและพัฒนาการเชื่อมโยงการผลิตและการประกอบธุรกิจสู่ระดับสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
วัตถุประสงค์
1. พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกกลุ่มวัย
2. การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
เป้าหมายและตัวชี้วัด
1. ร้อยละของประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลง
2. ค่าสัมประสิทธิ์การกระจายรายได้ลดลง
3. คนอายุ 15 – 60 ปี เต็ม มีอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น
4. อัตราการว่างงานลดลง
กลยุทธ์
1. พัฒนาสู่ศูนย์กลางการศึกษาของภูมิภาคด้วยความเป็นเลิศด้านการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2. ส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่มีศักยภาพ ร่วมกับเครือข่ายด้านวัฒนธรรมทุกระดับ
๓. ส่งเสริมคุณธรรม จิตสาธารณะ และประชารัฐ
4. เสริมสร้างความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ
5. พัฒนาคุณภาพคนและสุขภาวะให้เหมาะสมตามช่วงวัย และความหลากหลายของประชากร
6. ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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ยุทธศาสตร์ที่ท่ี 4 การส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์โดยใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรม
วัตถุประสงค์
1. ป้องกันและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและวิ่งแวดล้อมและสร้างระบบการอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติอย่างมีส่วนร่วมในรูปแบบของเครือข่าย
2. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์และแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
3. การสร้างจิตสำนึกสาธารณะ เพิ่มพื้นที่สีเขียว
4. พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการของเสียและพลังงาน
เป้าหมายและตัวชี้วัด
1. ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าลดลง
2. พื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มขึ้น
3. จำนวนวันที่มีคุณภาพอากาศเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ลดลง
4. อัตราการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าไม้ในจังหวัดเพิ่มขึ้น
5. สัดส่วนขยะมูลฝอยที่นำกลับมาใช้ใหม่เพิ่มขึ้น
กลยุทธ์
1. ป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและฟื้นฟูให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ สามารถอำนวยประโยชน์ได้ทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม
2. บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่เกิดมลพิษทางน้ำ ดิน อากาศ ขยะและของเสียอันตรายให้ มี
คุณภาพดีขึ้น และพร้อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ
3. ส่งเสริมความเข้าใจและจิตสำนึกของชุมชนในการอนุรักษ์ หวงแหน ลดข้อขัดแย้ง และใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างคุ้มค่าในรูปแบบเครือข่าย
4. พัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์พลังงาน และการใช้
พลังงานทดแทนให้เหมาะสมและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน
วัตถุประสงค์
1. ชุมชนเข้มแข็ง สังคมเมืองปลอดภัยและสงบสุข
2. พื้นที่ชายแดนมีความมั่งคง สงบสุข
เป้าหมายและตัวชี้วัด
1. สัดส่วนคดีอาชญากรรม (ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ) ลดลง
2. สัดส่วนคดีอาชญากรรม (ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์) ลดลง
3. อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุการจราจรทางบกลดลง
4. ร้อยละของคดียาเสพติดรายสำคัญ (ฐานข้อหาผลิตจำหน่ายและครอบครองเพื่อจำหน่ าย
เปรียบเทียบกับคดีที่จับกุมทั้งหมดลดลง)
5. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของคดีการจับกุมการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์และความผิดที่
เกี่ยวเนื่องตาม พ.ร.บ.ป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551
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กลยุทธ์
1. เพิ่มประสิทธิภาพด้านความมั่นคงภายใน มุ่งเน้นการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน
เพื่อรับมือกับปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคงทุกรูปแบบ
2. เพิ่มประสิทธิภาพและความพร้อมด้านความมั่นคงตามแนวชายแดน
3. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยใช้กลไกประชารัฐ
๔. เพิ่มประสิทธิภาพและเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
วัตถุประสงค์
1. ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการภาครัฐ
2. การบริหารภาครัฐให้มีสิทธิภาพ
เป้าหมายและตัวชี้วัด
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการเพิ่มขึ้น
2. ร้อยละของการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเพิ่มขึ้น
3. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัดเพิ่มขึ้น
4. ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงาน
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมระบบบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ร่วมกันระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชน
2. พัฒนาจังหวัดเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง และทันสมัย มีบุคลากรที่มีความเป็นมืออาชีพ
3. สร้างความเป็นเลิศในด้านการให้บริการประชาชน
4. สร้างความพร้อมของระบบการบริหารงานจังหวัดภายใต้ประชาคมอาเซียน
ความสอดคล้องระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ กับนโยบาย/ยุทธศาสตร์ชาติ สรุปได้ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น
ความสอดคล้องกับนโยบาย/ยุทธศาสตร์ชาติ
➢ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
- ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
➢ แผนฯ ฉบับที่ 12
- การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
- การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
- การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
➢ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
- ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างคุณค่าและความโดดเด่นด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุน สู่สากล
ความสอดคล้องกับนโยบาย/ยุทธศาสตร์ชาติ
➢ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
- ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
➢ แผนฯ ฉบับที่ 12
- การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
- การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
- การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
➢ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับ เชื่อมโยง การค้า การลงทุน และการค้าชายแดนเพื่อเพิ่ ม
ศักยภาพในการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ความสอดคล้องกับนโยบาย/ยุทธศาสตร์ชาติ
➢ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
- ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
- ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม
➢ แผนฯ ฉบับที่ 12
- การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้าในสังคม
- การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ความสอดคล้องกับนโยบาย/ยุทธศาสตร์ชาติ
➢ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
- ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
➢ แผนฯ ฉบับที่ 12
- การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน
ความสอดคล้องกับนโยบาย/ยุทธศาสตร์ชาติ
➢ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
- ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
➢ แผนฯ ฉบับที่ 12
- การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคั่งและยั่งยืน
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
ความสอดคล้องกับนโยบาย/ยุทธศาสตร์ชาติ
➢ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
- ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
➢ แผนฯ ฉบับที่ 12
- การบริหารจัดการภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมภิบาลในสังคมไทย
1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2561 - 2564)
วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่
“เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาท้องถิ่น บนพื้นฐานของความเข้าใจในปัญหาและศักยภาพ
ของท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน”
พันธกิจ
1. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความทันสมัย มีคุณธรรม จริยธรรมตาม
กฎหมายบัญญัติ
3. ส่งเสริมบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
4. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
6. ยุทธศาสตร์การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน
7. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และแนวทางการพัฒนา
สามารถแสดงได้ดังตารางต่อไปนี้
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
เป้าประสงค์
1.1 ระบบสาธารณูปโภค
ทางการเกษตรโดยเฉพาะ
การคมนาคมขนส่งมี
ประสิทธิภาพ สามารถ
ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนอย่างทั่วถึง

1.2 ภาคเกษตรกรรม
สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและ
มีการกระจายรายได้อย่าง
เหมาะสม

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
1.1.1 ร้อยละของการกระจาย
งบประมาณและโครงการด้านการ
คมนาคมขนส่งในแต่ละพื้นที่ทาง
ภูมิศาสตร์

กลยุทธ์
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการคมนาคมขนส่งที่
จำเป็น

แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาโครงสร้างทางการเกษตร เช่น การพัฒนาแหล่งน้ำ แหล่งน้ำธรรมชาติ ระบบชลประทานเพื่อ
การเกษตรที่เหมาะสม สามารถตอบสนองความจำเป็นและความต้องการของคนในท้องถิ่น มีความ
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การสร้างงานและกระจายรายได้อย่าง
ทั่วถึง
2. ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของถนนหรือสะพานข้ามแม่น้ำให้ได้มาตรฐานที่ดี มีความปลอดภัยในการ
เดินทางและขนส่งสินค้าทางการเกษตรได้อย่างสะดวกสบาย จัดให้มีป้ายเส้นทาง ระบบไฟฟ้าส่องสว่างที่
เหมาะสมเพียงพอ รวมถึงการปรับปรุงคุณภาพการคมนาคมขนส่งทางน้ำ

1.1.2 ร้อยละของระดับความพึง
พอใจเฉลี่ยของประชาชนต่อระดับ
ความพึงพอใจสูงสุดของระบบ
สาธารณูปโภคทางการเกษตรของ
ประชาชน

2. พัฒนาการบริหารจัดการ
โครงสร้างพื้นฐานทาง
การเกษตรเพื่อรองรับการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

1. พัฒนาโครงสร้างทางการเกษตร เช่น การพัฒนาแหล่งน้ำ แหล่งน้ำธรรมชาติ ระบบชลประทานเพื่อ
การเกษตรที่เหมาะสม สามารถตอบสนองความจำเป็นและความต้องการของคนในท้องถิ่น มีความ
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมการสร้างงานและกระจายรายได้อย่าง
ทั่วถึง
2. ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของถนหรือสะพานข้ามแม่น้ำให้ได้มาตรฐานที่ดี มีความปลอดภัยในการ
เดินทางและขนส่งสินค้าทางการเกษตรได้อย่างสะดวกสบาย จัดให้มีป้ายเส้นทาง ระบบไฟฟ้าส่องสว่างที่
เหมาะสมเพียงพอ รวมถึงการปรับปรุงคุณภาพการคมนาคมขนส่งทางน้ำ
3. ผลักดันให้เกิดระบบการให้บริการขนส่งสาธารณทางการเกษตรและขนส่งมวลชนที่เชื่อมโยงกับท้องถิ่น
อืน่ อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถรองรับการใช้งานของประชาชนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวทั้งจากใน
ประเทศและต่างประเทศ

1.2.1 ร้อยละของมูลค่าเพิ่มของ
สินค้าเกษตร
1.2.2 ร้อยละของการขยายตัว
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตร
ของจังหวัดเชียงใหม่

3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ทางการเกษตรเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้แก่ผลผลิตทาง
การเกษตร

1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคทางการเกษตรในทุก ๆ ด้าน เพื่อให้สามารถป้องกันและบรรเทา
ผลกระทบจากภัยแล้งที่มีต่อภาคเกษตรกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคทางการเกษตร เพื่อเพิ่มศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ประชาชนในท้องถิ่น โดยเฉพาะการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร และลดค่าใช้จ่าย
ในการกระจายสินค้า เช่น การจัดตั้งและดูแลตลาดกลางรับซื้อ-ขาย ในชุมชน หรือร่วมมือกับชุมชนข้างเคียง
3. สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรอย่าง
มีส่วนร่วม ตลอดจนติดตามประเมินผลความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าประสงค์
2.1 ชุมชนยึดถือและปฏิบัติ
ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เกิด
ภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจ

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
2.1.1 ร้อยละของชุมชนที่มี
ความรู้และปฏิบัติตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อ
ชุมชนทั้งหมด

กลยุทธ์
1. ส่งเสริมและพัฒนาการ
เกษตรตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้กับระบบ
เศรษฐกิจในท้องถิ่น

แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นเพื่อเป็นฐานการผลิตทางด้านการเกษตรอย่างคุ้มค่าและเกิด
ประโยชน์สูงสุด โดยใช้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผสมผสานกับวิถีชีวิตดั้งเดิม บนพื้นฐานวัฒนธรรม
ของชุมชนเป็นสำคัญ ตลอดจนการสนับสนุนต่อยอดและขยายผลความสำเร็จ การพัฒนาโครงการหลวง เพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาและนวัตกรรมการเกษตร ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
2. การนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาคการเกษตรในท้องถิ่น เช่น
การพัฒนาเมล็ดพันธุ์ การจัดเก็บรักษาผลผลิต การแปรรูปผลิตภัณฑ์และการให้บริการวิชาการด้านการเกษตร
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรอย่างเป็นระบบ ตลอดจนรณรงค์และส่งเสริมเกษตรอินทรีย์และ
เกษตรปลอดภัย เพื่อการบริโภคและการผลิตเพื่อจำหน่ายในชุมชน
3. ส่งเสริมให้มีกาประกอบอาชีพเสริมต่อยอดจากอาชีพเกษตรกร โดยอาจสร้างกลุ่มอาชีพ หรือสหกรณ์ที่มี
ความเข้มแข็ง เพื่อเป็นการสร้างรายได้เสริมและผลักดันให้เกิดการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง
4. ส่งเสริมการออมในทุกระดับชุมชนบนพื้นฐานของความเข้าใจและความพร้อมของชุมชน
5. เสริมสร้างค่านิยมในการบริโภคสินค้าชุมชนและสินค้าที่ผลิตภายในประเทศ

2.2 ท้องถิ่นมีการพัฒนา
ด้านการท่องเที่ยววิสาหกิจ
ชุมชน ให้มีความพร้อม
แข่งขันและรองรับ
ผลกระทบจากการเข้าร่วม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

2.2.1 ร้อยละของท้องถิ่นที่มีการ
พัฒนาด้านการท่องเที่ยวหรือ
วิสาหกิจในชุมชนเพิ่มขึ้น
2.2.2 ร้อยละของผู้ประกอบการ
ที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชน

2. ส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีการ
พัฒนาศักยภาพด้านการ
ท่องเที่ยวในชุมชน มีความ
พร้อมแข่งขันในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน

1. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชน ทั้งกิจกรรมการท่องเที่ยวเดิมและเพิ่มกิจกรรมใหม่ เช่น การ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงสุขภาพและเชิงนิเวศ ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี บนพื้นฐาน
ของการมีส่วนร่วม เหมาะสมกับศักยภาพและเกิดประโยชน์ต่อคนในท้องถิ่น
2. ศึกษา รวบรวม และเผยแพร่ข้อมูล เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการ
รวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อให้สามารถเตรียมความพร้อมและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงด้านการ
ท่องเที่ยวและวิสาหกิจชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. สร้างการมีส่วนร่วมและเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและท้องถิ่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาการท่องเที่ยว หรือวิสาหกิจชุมชน ในการพัฒนาและประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมทางการท่องเที่ยว
หรือสินค้าชุมชน ให้เป็นที่รู้จักทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ต่อ)
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

กลยุทธ์
3. พัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการและวิสาหกิจ
ชุมชน เพื่อยกระดับมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน และบริการ
เพื่อรองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน

แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาความรู้ผู้ประกอบการในท้องถิ่น ในด้านการบริหารจัดการธุรกิจ ประกอบด้วย การตลาด การผลิต/
การบริการ การบริหารจัดการและการเงิน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร ทักษะแรงงาน การศึกษาและพัฒนา
เพื่อเพิ่มมูลค่า ยกระดับการค้าและบริการให้ได้มาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในตลาดการค้าอาเซียน
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งในชุมชนมีอำนาจในการต่อรองการจัดหาปัจจัยการผลิต เพื่อลดต้นทุนในการผลิต
ตลอดจนแสวงหาโอกาสทางการตลาด ทั้งในและต่างประเทศร่วมกันในลักษณะกลุ่มเครือข่าย โดยความ
ร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน
3. ส่งเสริมการนำระบบเทคโนโลยีดิจิตอล เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต
การออกแบบเพื่อเพิ่มคุณภาพ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า/บริการ การตลาดและการขายที่เชื่อมโยงสู่ตลาด
ภายนอก
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3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์
๓.๑ ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติเพื่อป้องกันและ
แก้ปัญหาในด้านการจัดการ
ทรัพยากร ธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์
ระบบนิเวศ

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
๓.๑.๑ ร้อยละของชุมชนที่มีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติเพื่อป้องกันและ
แก้ปัญหาในด้านการจัดการ
ทรัพยากร ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
และการอนุรักษ์ระบบนิเวศต่อ
ชุมชนทั้งหมด

กลยุทธ์
1. อนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดยชุมชน

2. ป้องกัน แก้ปัญหาขยะ
และมลภาวะในชุมชน

3.1.2 จำนวนชุมชนที่มีความรู้
เกี่ยวกับการใช้พลังงานทดแทน
และนำมาใช้ในท้องถิ่นอย่าง
เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่

3. ส่งเสริมการใช้พลังงาน
ทอดแทนและการอนุรักษ์
พลังงาน

แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนานวัตกรรมด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน เช่น ปลูกป่าในพื้นที่ต้นน้ำ พื้นที่สาธารณะ สร้างฝาย
ต้นน้ำ ลำธาร โดยให้ชุมชนเป็นผู้มีบทบาทหลักใน การริเริ่มดำเนินการและโดยภาครัฐ
๓. กำหนดบทบัญญัติข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ปรับปรุงกฎระเบียบด้าน สิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับแต่
ละพื้นที่ การกำหนดขอบเขตพื้นที่ (Zoning) อย่างเป็นรูปธรรม และนำกฎระเบียบมาบังคับใช้อย่างจริงจัง
ตลอดจนนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดเก็บ รวบรวมข้อมูลการครอบครองพื้นที่
๔. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม เพื่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการผลิตและบริโภคที่ส่งผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
๕. จัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนกลุ่มต่างๆ มีความรู้ ความเข้าใจที่ ถูกต้อง ในการป้องกัน แก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม เช่น ปัญหาน้ำเสีย ขยะมูลฝอย ปัญหาหมอกควันให้อยู่
ในเกณฑ์ที่กำหนด โดยส่งเสริมให้ชุมชนสามารถดำเนินการด้วยตนเองมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
๒. ส่งเสริมให้มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐ เอกชนในการบริหาร จัดการสิ่งแวดล้อม ๓.
ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มและเครือข่ายในการบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมโดยชุมชน เช่น
การแก้ปัญหาหมอกควัน ไฟป่า
๔. การให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน เพื่อลดปริมาณขยะมี การคัดแยกที่เหมาะสม มี
การกำจัดขยะอย่างถูกวิธี และสร้างประโยชน์จากขยะใน ชุมชน รวมถึงการดูแลรักษาแม่น้ำลำคลองไม่ให้เน่าเสีย
๕. สร้างองค์ความรู้จากการศึกษาดูงานการหาต้นแบบที่ดีในการบริหารจัดการขยะและ มลภาวะเพื่อนำ มาเป็น
แบบอย่างแนวทางปฏิบัติ ขยายผลสู่ชุมชนและท้องถิ่นอื่น โดย การมีส่วนร่วมของชุมชน องค์กรภาคเอกชน เช่น
การพัฒนาระบบการกำจัดขยะมูล ฝอย การแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า
๑. ส่งเสริม สนับสนุนและนำงานวิจัยเกี่ยวกับพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกมาใช้ ปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรมเพื่อการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน โดยเริ่มจากหน่วยงาน ภาครัฐ และขยายไปยังภาคอุตสาหกรรม
เกษตรกรรม ที่อยู่อาศัยและอื่นๆ
๒. ให้ความรู้ ปลูกจิตสำนึกและสร้างแรงจูงใจของคนในท้องถิ่นด้านการอนุรักษ์พลังงาน การใช้พลังงาน
ทดแทน โดยเปรียบเทียบให้เห็นถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นต่อตนเองและ ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
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4. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป้าประสงค์
๔.๑ ชุมชนและองค์กรภาค
สังคมในท้องถิ่น สามารถ
อนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาอัน
เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
ให้ดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
๔.๑.๑ จำนวนกิจกรรมอนรุักษ์
และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นในชุมชนที่มีการฟื้นฟูและ
สืบสาน

กลยุทธ์
1. พัฒนาองค์ความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในเชิงองค์
รวม

๒. อนุรักษ์และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ใน
ชุมชน

๔.๑.๒ จำนวนครั้งในการเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่ภายนอก

๓. เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นสู่ ภายนอก

แนวทางการพัฒนา
1. สร้างแหล่งเรียนรู้เพื่อการสืบค้นภูมิปัญญา/อัตลักษณ์ท้องถิ่น เชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน เช่น การใช้
วัด สถานศึกษา พิพิธภัณฑ์ หรือสถานที่ที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นให้เยาวชนและผู้ที่สนใจ โดยมุ่งเน้นการปรับปรุงและใช้งานแหล่งเรียนรู้เดิมที่มีอยู่ให้สามารถใช้งานได้
และมีความน่าสนใจ
๒. สร้างเครือข่ายบุคลากรหรือกลุ่มบุคคลเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลงานทางด้าน ศิลปวัฒนธรรมให้เป็นแกน
หลักในการศึกษา รวบรวมภูมิปัญญาในท้องถิ่น และสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตน
๓. ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมการพัฒนาและสร้างสรรค์งานศิลปะ ภูมิ ปัญญาท้องถิ่นสาขาต่างๆ เช่น
การจัดนิทรรศการ การเสวนา การประชุมใน ชุมชน เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างกลุ่มกิจกรรมศิลปะที่
เกี่ยวข้องกับ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
1. ส่งเสริมให้มีกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตามคำสอนของศาสนา
๒. ปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นในระดับครอบครัว ซึ่งเป็นสถาบัน รากฐานให้เด็กและเยาวชนใน
ชุมชน นอกเหนือจากสถาบันการศึกษา เช่น รณรงค์การใช้ภาษา/การแต่งกายล้านนา การอนุรักษ์อักษรเมือง
ดนตรีพื้นบ้าน ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีในโรงเรียนฯ รวมถึงการอนุรักษ์ด้านสถาปัตยกรรม ต่างๆ แห่งล้านนา
มีการออกแบบหรือก่อสร้างโดยคงเอกลักษณ์ทางด้านศิลปะ
๓. ส่งเสริมชุมชนในการสร้างกลุ่มส่งเสริมวัฒนธรรมล้านนาและคุณธรรมจริยธรรม ในชุมชน
๔. ส่งเสริมและจัดกิจกรรมการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของชนเผ่าในท้องถิ่น
๕. สร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ในการเฝ้าระวังและป้องกันผลกระทบจาก การเข้ามาของวัฒนธรรม
ต่างชาติที่มีต่อวิถีชีวิตชุมชน
๖. สนับสนุนยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่บุคคลที่สร้างคุณประโยชน์ ในด้านอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
๑. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในรูปแบบ ต่างๆ เช่น เอกสาร รายการ
โทรทัศน์ สื่อ online เป็นต้น เพื่อเผยแพร่ให้เกิดการ รับรู้ในวงกว้าง โดยมุ่งเน้นความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ
๒. พัฒนาและเปิดพื้นที่ทางวัฒนธรรมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม จัด กิจกรรมเพื่อเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นไปยังสถานที่ต่างๆ ภายนอก เช่น การจัดกิจกรรม Roadshow การเข้า
ร่วมงานแสดงสินค้าเกี่ยวกับ ศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดการรับรู้ในวงกว้างและเป็นการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
เป้าประสงค์
๕.๑ กลุ่มเด็ก เยาวชน และ
ผู้ใหญ่ ได้รับการส่งเสริม
การศึกษาและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
๕.๑.๑ ร้อยละของประชาชน
กลุ่มเป้าหมายต่อการได้รับการ
ส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต

๕.๒ กลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการ ๕.๒.๑ ร้อยละของคนในชุมชนมี
และผู้ประสบปัญหาทาง
สุขภาวะทีด่ ี
สังคม ได้รับบริการและ
สวัสดิการอย่างทั่วถึง
รวดเร็วและเป็นธรรม บน
พื้นฐานของการพึ่งพา
ตนเอง

๕.๒.๒ ร้อยละของระดับความ
พึงพอใจของประชาชน
กลุ่มเป้าหมายต่อการเข้าถึง
สวัสดิการทางสังคม

กลยุทธ์
1. ส่งเสริมการศึกษาและ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต

แนวทางการพัฒนา
1. จัดให้มีศูนย์การเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ที่เป็นการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยที่มี
คุณภาพ พร้อมทั้งเสริมสร้างสภาพแวดล้อมแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่เหมาะสมและเพียงพอสำหรับประชาชน
กลุ่มอาชีพและการรวมกลุ่มตามอัธยาศัย
๒. ส่งเสริม พัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐานบริการทางการศึกษา และ การศึกษาวิจัยของสถานศึกษาใน
สังกัดและสถาบันอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ลดความ เหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและสร้างโอกาสทาง
การศึกษา สำหรับประชาชนทุกระดับ พัฒนาความพร้อมต่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน

2. ส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของ
คนในชุมชน

๑. พัฒนาระบบสวัสดิการและบริการสุขภาพทางด้านสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาพยาบาลและฟื้นฟู
สมรรถภาพ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานบริการสุขภาพที่ มีคุณภาพมาตรฐาน โดยให้ประชาชนในชุมชนสามารถ
เข้าถึงบริการได้สะดวก และทั่วถึง
๒. ส่งเสริมเครือข่ายด้านสาธารณสุขในการ เฝ้าระวัง ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ โรคอุบัติใหม่และภัย
สุขภาพ พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการป้องกันโรคและ สร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกในชุมชน
๓. สนับสนุนการศึกษา พัฒนาและการถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาการแพทย์แผน ไทยและสมุนไพรให้เป็นที่
ยอมรับในชุมชน
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเอง รวมถึง การจัดกิจกรรมเสริ มสร้าง
ความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจของคนในชุมชน

๓. พัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก
เยาวชน สตรี คนชราและ
ผู้ด้อยโอกาส

1. สำรวจรวบรวมข้อมูลเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาสในท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผน กำหนดแนวทาง
ในการจัดสวัสดิการทางสังคม ทั้งในด้านการศึกษา การพัฒนาอาชีพ และการเข้าถึงปัจจัยการยังชีพ
๒. พัฒนาการให้บริการและโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมกับกลุ่มประชาชนเป้าหมาย เช่น การจัดทำทะเบียน
เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับบริการด้านต่างๆ การ สร้างทางลาดสำหรับผู้พิการ การรักษาพยาบาล เป็นต้น
๓. ส่งเสริมการเข้าถึงสวัสดิการสังคม ความเสมอภาคและพัฒนาศักยภาพแก่กลุ่ม ประชาชนเป้าหมาย
สนับสนุนกองทุนเพื่อส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมคุ้มครอง เด็ก ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และ
ผู้สูงอายุ
๔. ส่งเสริม และพัฒนาอาชีพให้แก่กลุ่มประชาชนเป้าหมายในชุมชน/ท้องถิ่นตาม ศักยภาพ รวมทั้งสนับสนุน
ด้านการตลาด เพื่อให้มีงานท า มีรายได้สามารถพึ่งพา ตนเองได้
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6. ยุทธศาสตร์การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน
เป้าประสงค์
๖.๑ ประชาชนมี ความ
สามัคคีและ ความ
สมานฉันท์ใน หมู่คณะ
สามารถ ป้องกันและรับมือ
กับสาธารณภัย ต่างๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
กลยุทธ์
๖.๑.๑ ร้อยละของ ระดับความพึง 1. รักษาความสงบเรียบร้อย
พอใจ ของประชาชนต่อการ
และความปลอดภัยในชุมชน
ป้องกันและรับมือกับ สาธารณภัย
ต่างๆ ใน ชุมชน
2. ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

๖.๒ ชุมชนมีส่วน ร่วมใน
การป้องกัน แก้ไขลดปัญหา
ยาเสพติดและความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินในชุมชน

๖.๒.๑ ร้อยละของระดับ ความพึง 3. ป้องกันและแก้ไขปัญหา
พอใจของ ประชาชนต่อการแก้ไข ยาเสพติด อบายมุข และ
ลดปัญหายาเสพติดและ ความ
ปัญหาแรงงานต่างด้าว
ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินใน
ขุมขน

แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมให้มีการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครชุมชน ตำรวจบ้าน กลุ่มจิตอาสา, อปพร., อสม. เพื่อเฝ้าระวังและ
รักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน
๒. รณรงค์ประชาสัมพันธ์, ให้ความรู้ จัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม เพื่อป้องกันภัยที่อาจเกิดขึ้น ในชุมชน
๓. พัฒนาบทบาทความร่วมมือ และบูรณาการระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกับองค์กรปกครอง ส่วน
ท้องถิ่นในพื้นที่ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
๑. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อปพร.) กลุ่มอาสาสมัคร ดับไฟป่า
๒. พัฒนา ปรับปรุงระบบเพิ่มประสิทธิภาพงานการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบ ปลอดภัยใน
ชุนชนอย่างพอเพียง
๓. สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการและป้องกันปัญหาภัยแล้ง อุทกภัย สาธารณภัย รวมถึงการ เตรียมความ
พร้อมให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงที
๔. นำเทคโนโลยีมาใช้ในการป้องกันและแก้ปัญหาการเฝ้าระวังการแจ้งเตือนด้านสาธารณภัย
1. บูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของคนในชุมชน ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด อบายมุข ปัญหาแรงงานต่างด้าว อย่างมีระบบ เช่น
โรงเรียน วัด องค์กรภาคเอกชน ผู้ประกอบการและประชาชนในท้องถิ่น ฯลฯ เพื่อกำหนดมาตรการเฝ้าระวัง
ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและดำเนินการตามกฎหมายอย่างจริงจัง
๒. ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการแก่เด็ก และเยาวชน เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด
๓. พัฒนาระบบการคุ้มครองแรงงานต่างด้าวและการให้สิทธิของคนพื้นที่สูง ให้มีสิทธิตามที่กฎหมาย กำหนด
ตลอดจนเตรียมความพร้อม เฝ้าระวังผลกระทบ และป้องกัน ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจาก แรงงานต่างด้าวทั้งใน
ระบบและนอกระบบตามกฎหมาย
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7. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
เป้าประสงค์
๗.๑ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมี กระบวนการ
บริหาร จัดการภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาล
๗.๒ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีการจัดบริการ
สาธารณะ แก่ประชาชน
ภายใต้ หลักธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
๗.๑.๑ ร้อยละของระดับความพึง
พอใจ ของผู้รับบริการต่อการ
ทำงานของบุคลากร องค์กร
ปกครองส่วน ท้องถิ่น
๗.๒.๑ จำนวนข้อร้องเรียน
เกี่ยวกับการ บริหารจัดการภายใต้
หลักธรรมาภิบาลลดลง

กลยุทธ์
1. พัฒนากระบวนการ
บริหารจัดการภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาล
๒. พัฒนาประสิทธิภาพใน
การบริหาร จัดการภายใต้
หลักธรรมาภิบาล

แนวทางการพัฒนา
1. เสริมสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม รักษาวินับและธรรมาภิบาลที่ยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก
สร้างขวัญ กำลังใจและทัศนคติที่ดีของบุคลากรท้องถิ่นทุกระดับในการให้บริการประชาชน
๒. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่นให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลง ในการปฏิบัติงาน การบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ
ด้านระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน การจัดอบรมในด้านการบริหารจัดการธรรมาภิบาล
๓. พัฒนากลไกการทำงานที่เข้มแข็งและโปร่งใส โดยอาศัยความร่วมมือเป็นภาคีหรือข้อตกลงความ ร่วมมือ และ
การบูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ ของผู้รับบริการเป็นหลัก
ภายใต้การตัดสินใจที่ ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม การรับผิดชอบต่อส่วนรวม การพร้อมรับการตรวจสอบจาก
ประชาชน และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีการเปิดเผยข้อมูล หน่วยงานตามกฎหมาย
๔. จัดหาเครื่องมือและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ ตลอดจนพัฒนา
นวัตกรรมการให้บริการเพื่อเตรียมความพร้อมการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน
๕. พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบงานและการให้บริการประชาชน โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และ ความ
คุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจ คำนึงถึงความต้องการของประชาชน

๓. ส่งเสริมการมี ส่วนร่วม
ของทุกภาค ส่วนในการ
ตรวจสอบควบคุม

๑. ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากชุมชน กลุ่มองค์กร หน่วยงานและผู้มีส่วนได้เสียจาก
การดำเนินงานในการพัฒนาของท้องถิ่น และเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการเสนอแนะความ คิดเห็นในการ
กำหนดบทบัญญัติ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อประสานประโยชน์ของภาคส่วนต่างๆ ให้เสมอภาคและมีความ
สมดุล
๒. ส่งเสริมและจัดให้มีระบบการควบคุมภายในองค์กรภาครัฐตามที่กฎหมายกำหนด และการเปิดเผย ข้อมูลการ
ดำเนินงานเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบจากทุกภาคส่วน
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2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.1 วิสัยทัศน์
“บริหารจัดการดี ประชาชนมีความสุข”
พันธกิจ
พันธกิจที่
พันธกิจที่
พันธกิจที่
พันธกิจที่

1
2
3
4

พันธกิจที่
พันธกิจที่
พันธกิจที่
พันธกิจที่

5
6
7
8

พันธกิจที่ 9

การส่งเสริมระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล
การส่งเสริมให้ตำบลสันนาเม็งเป็นเมืองน่าอยู่ มีสิ่งแวดล้อมที่สะอาดและสวยงาม
การดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการศึกษาในระบบและนอกระบบอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
การส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา
ดูแลเอาใจใส่ ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ โรคระบาด
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในตำบล
เพิ่มขีดความสามารถของภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมทุกด้าน

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา (Goal)
1. เทศบาลมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ประชาชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นทุก
ด้านและพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลในระดับดีมาก
2. ระบบการคมนาคมขนส่งสะดวก รวดเร็ว การให้บริการพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ทั่วถึง สามารถรองรับการพัฒนาเมืองในระยะยาว
3. ประชาชนในพื้นที่สามารถพึ่งพาตนเองและมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ
4. ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีและได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกัน เป็นคนมีคุณภาพดีทั้ง
ร่างกายสติปัญญาและจิตใจ
5. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เป็นชุมชนปลอดยาเสพติด
6. สิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษต่อประชาชน
7. ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น มีการสืบทอดเป็นเอกลักษณ์จากรุ่นสู่รุ่น
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นโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลสันนาเม็ง
นายกเทศมนตรีตำบลสันนาเม็ง (นายนันทพล พงศธรวิสุทธิ์) ได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบล
สันนาเม็ง เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2554 ได้วางนโยบายในการบริหารงาน ดังนี้
1. ด้านการบริหาร
1.1 บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
1.2 ซื่อสัตย์โปร่งใสตรวจสอบได้มุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วม
1.3 บริหารงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด
1.4 บริหารจัดการแบบบูรณาการโดยประสานงานการพัฒนากับส่วนราชการอื่น ๆ
2. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2.1 สร้างระบบประปาให้กับหมู่บ้านที่ไม่มีประปาใช้และติดตั้งจุดประปาเพื่อใช้ป้องกันอัคคีภัยให้
ครบทุกหมู่บ้าน
2.2 สร้างและปรับปรุงถนนสายหลักและตรอกซอยให้อยู่ในสภาพที่ดี
2.3 ขยายเขตไฟฟ้าให้ถึงทุกครัวเรือนพร้อมติดตั้งไฟกิ่งสาธารณะให้ทั่วถึง
2.4 สร้างเมรุเผาศพให้ครบทุกสุสาน
2.5 ติดตั้งไฟส่องแสงสว่างบนถนนสายเชียงใหม่ –ดอยสะเก็ดภายในเขตตำบลสันนาเม็ง
2.6 สร้างและแก้ไขทางระบายน้ำบริเวณที่มีน้ำท่วมขัง
2.7 พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานอย่างครบถ้วนและทั่วถึง
2.8 จัดทำป้ายหมู่บ้านป้ายซอยป้ายบอกเส้นทางและสัญญาณจราจร
2.9 จัดหาที่ดินและก่อสร้างสำนักงานเทศบาลตำบลสันนาเม็งเพื่อรองรับการให้บริการ
3. ด้านเศรษฐกิจ
3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนประชาชนมีอาชีพในครัวเรือนให้มั่นคงมากขึ้น
3.2 ส่งเสริมให้มี“หนึ่งหมู่บ้านหนึ่งผลิตภัณฑ์”และพัฒนาให้ได้มาตรฐาน
3.3 ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มอาชีพ
3.4 จัดให้มีศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ภายในตำบล
3.5 สนับสนุนให้มีการจัดตั้งสถาบันการเงินชุมชนหมู่บ้าน
3.6 สนับสนุนให้มีศูนย์บริการแม่บ้านครบวงจร (บริการทำความสะอาด,จัดสวน)
4. ด้านสิ่งแวดล้อม
4.1 ดำเนินการจัดเก็บขยะอย่างเป็นระบบโดยเน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วม
4.2 ทำความสะอาดตัดหญ้าบนถนนทุกสายให้สะอาด
4.3 จัดสวนสาธารณะของเทศบาลให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ
4.4 ส่งเสริมให้ประชาชนได้ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อลดภาวะโลกร้อน
4.5 ออกตรวจเยี่ยมแนะนำสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างต่อเนื่อง
4.6 ส่งเสริมให้มีการดูแลรักความสะอาดในชุมชนและครัวเรือน (หน้าบ้าน น่ามอง)
4.7 ดูแลบำรุงรักษาลำน้ำ ลำเหมือง คูคลองทุกสายในตำบลให้อยู่ในสภาพที่ดี
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5. ด้านการพัฒนาสังคม
5.1 ส่งเสริมสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการผู้ด้อยโอกาสและผู้ติดเชื้อให้ครบถ้วนเป็นธรรมและ
มีประสิทธิภาพ
5.2 จัดหาวัสดุอุปกรณ์และบุคลากรเพื่อบริการด้านสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ
5.3 สร้างและปรับปรุงที่อยู่อาศัยของผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้
5.4 จัดตั้งคณะกรรมการระดับตำบลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคมและสิ่งแวดล้อม
5.5 ส่งเสริมให้ประชาชนนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน
5.6 ส่งเสริมนักเรียนนักศึกษาให้มีงานทำช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน
5.7 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรชุมชนเช่นกลุ่มสตรีแม่บ้านกลุ่มเยาวชน กลุ่มผู้สูงอายุ ฯลฯ
5.8 เสริมสร้างความรักความสามัคคีภายในชุมชนและประชาชนมีส่วนร่วม
5.9 จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
6. ด้านการศึกษา
6.1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กและเยาวชน
6.2 จัดรถรับ –ส่ง นักเรียนโรงเรียนบ้านหลักปันที่อาศัยอยู่ในเขตตำบลสันนาเม็ง ฟรีตลอดปี
6.3 พัฒนาคุณภาพการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ดียิ่งขึ้นและเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบริเวณ
โรงเรียนบ้านสันนาเม็ง เพิ่มอีก 1 แห่ง
6.4 ส่งเสริมให้ประชาชนได้เรียนการศึกษานอกโรงเรียนเพื่อเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์
6.5 จัดสอนพิเศษให้กับนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน
6.6 จัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีให้กับเยาวชนที่เรียนดีแต่ยากจนมีความประพฤติดีเป็น
แบบอย่างที่ดีของสังคม
6.7 จัดสรรทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในตำบล
6.8 ส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและจัดตั้งศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
6.9 ทะนุบำรุงพระพุทธศาสนาและอุปถัมภ์วัดให้เป็นสถานที่พัฒนาจิตใจของประชาชน
6.10 สนับสนุนให้มีโครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบุคลากรท้องถิ่น
6.11 สนับสนุนให้มีโครงการ“หมอดีประจำตำบล”มอบทุนการศึกษาสำหรับลูกหลานในเขตตำบล
สันนาเม็งเรียนแพทย์เพื่อกลับมารับใช้ชุมชน
7. ด้านประเพณีวัฒนธรรม
7.1 ส่งเสริมสืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีวันสำคัญทางศาสนาและวันสำคัญของชาติ
7.2 ส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อนุรักษ์ปราชญ์ชาวบ้านและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
7.3 ส่งเสริมและสืบสานพิธีกรรมทางศาสนาและประเพณีท้องถิ่น
8. ด้านสาธารณสุข
8.1 ส่งเสริมให้มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลและคลินิกชุมชนเพื่อให้บริการหลังเวลาราชการ
8.2 จัดบริการงานด้านสุขภาพแบบบูรณาการอย่างต่อเนื่อง
8.3 พัฒนาคุณภาพงานด้านบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
8.4 ส่งเสริมให้มีการออกกำลังกายทุกกลุ่มอายุอย่างต่อเนื่อง
8.5 ส่งเสริมและพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ให้มีคุณภาพเป็นผู้นำเพื่อให้บริการ
แนะนำช่วยเหลือให้ความรู้ด้านสาธารณสุขต่อชุมชน
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9. ด้านการเกษตร
9.1 จัดตั้งศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อจัดหาข้าวคุณภาพดีมอบให้กับเกษตรกรให้ครบวงจร
9.2 ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
9.3 จัดทำข้าวถุงชุมชนเพื่อจำหน่ายข้าวดีราคาถูกให้กับประชาชน
9.4 จัดตั้งแปลงสาธิตการเกษตรเพื่อให้เกษตรกรศึกษาหาความรู้
9.5 สนับสนุนการดำเนินงานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลสันนาเม็ง
9.6 สนับสนุนให้เกษตรกรรวมกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุเหลือใช้เพื่อลดมลภาวะและลดต้นทุนการผลิต
9.7 ส่งเสริมให้มีโครงการ“พืชสวนครัว รั้วกินได้”
9.8 จัดหาเครื่องจักรกลทางการเกษตร
9.9 ร่วมผลักดันพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ ให้มีผลโดยเร็ว
9.10 ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชเศรษฐกิจตามฤดูกาล และปลูกพืชทดแทนพลังงาน เพื่อ
เพิ่มรายได้ให้เกษตรกร
10. ด้านการกีฬาและนันทนาการ
10.1 ส่งเสริมและสนับสนุนสนามฝึกซ้อมกีฬาให้ครบทุกหมู่บ้านเพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย
10.2 จัดการแข่งขันกีฬาภายในตำบลให้มีมาตรฐาน
10.3 จัดตั้งชมรมกีฬาตำบลสันนาเม็งและสนับสนุนผู้ฝึกสอนกีฬาประจำตำบลเพื่อพัฒนาการกีฬา
ของตำบลให้ดียิ่งขึ้น
10.4 สนับสนุนทีมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันระดับอำเภอจังหวัดเพื่อสร้างแรงจูงใจให้เยาวชนหันมา
เล่นกีฬามากยิ่งขึ้น
10.5 จัดให้มีห้องออกกำลังกาย(ฟิตเนส)โดยมีเครื่องออกกำลังกายบริการฟรี
11. ด้านการบริการประชาชน
11.1 จัดให้มีการรับชำระค่าสาธารณูปโภคเช่นค่าน้ำค่าไฟฟ้าค่าโทรศัพท์ (เคาน์เตอร์เซอร์วิส)
11.2 มีหน่วยบริการฉุกเฉินรับ-ส่งผู้ป่วย ที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลสันนาเม็ง
11.3 จัดให้มีหน่วยบริการประชาชนเช่นจัดสถานที่งานศพงานมงคลงานพิธีต่าง ๆ
11.4 มีห้องสมุดประชาชนเพื่อให้ประชาชนได้เป็นแหล่งเรียนรู้
11.5 จัดให้มIี nternetตำบลให้บริการฟรี
11.6 จัดทำข้อมูลสินค้าOTOPเพื่อประชาสัมพันธ์ทางWebsiteเพื่อขยายตลาดให้กับของดีตำบลสันนาเม็ง
2.2 ยุทธศาสตร์
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ รวมทั้งองค์กร
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนดยุทธศาสตร์ของเทศบาล 7 ด้าน ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
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2.3 เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
เป้าประสงค์ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกระบวนการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาลพัฒนาองค์กร
เพื่อก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชนที่มีประสิทธิภาพและเกิดผล
สัมฤทธิ์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง
เป้าประสงค์ : ระบบสาธารณูปโภค การคมนาคมและขนส่ง และโครงสร้างพื้นฐานอื่น ได้รับการพัฒนา/
ปรับปรุง สามารถตอบสนองปัญหาและความต้องการของประชาชนและภาคเกษตรกรรมได้อย่างทั่วถึง
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง
เป้าประสงค์ : ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ ยึดถือและปฏิบัติตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การ
ส่งเสริมการเกษตร วิสาหกิจในชุมชน การพัฒนาการรวมกลุ่ม พัฒนาผลิตภัณฑ์และการบูรณาการระหว่างกลุ่ม
มีความพร้อมแข่งขันและรองรับผลกระทบจากการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
เป้าประสงค์ : ประชาชนมีสุขภาวะที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ได้รับการส่งเสริมด้านการศึกษา เกิดการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต ผู้ด้อยโอกาสได้รับการสงเคราะห์อย่างทั่วถึงและเหมาะสม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
เป้าประสงค์ : ประชาชนมีความสามัคคีและตระหนักในการมีส่วนร่วมในชุมชน การให้ความร่วมมือในการเฝ้า
ระวัง ป้องกันและรับมือกับสาธารณภัยต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดปัญหายาเสพติดและความไม่
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์ : ประชาชนมีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป้าประสงค์ : ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์
ของท้องถิ่นให้ดำรงอยู่
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2.4 ตัวชี้วัด
ระดับความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลสันนาเม็ง ได้
กำหนดตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลสันนาเม็ง ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๑) พันธกิจ สร้างระบบบริหารจัดการที่ดี การปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
๒) เป้าประสงค์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกระบวนการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาลพัฒนา
องค์กรเพื่อก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชนที่มีประสิทธิภาพและ
เกิดผลสัมฤทธิ์
เป้าประสงค์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกระบวนการบริหาร
จัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล พัฒนาองค์กรเพื่อ
ก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และ
จัดบริการสาธารณะแก่ประชาชนที่มีประสิทธิภาพ
และเกิดผลสัมฤทธิ์

ตัวชี้วัด
1. มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. ประชาชนมีส่วนร่วมเสนอแนวทางแก้ปัญหาใน
ท้องถิ่น
3. ร้อยละของประชาชนที่มีความพึงพอใจต่อการรับ
บริการของเทศบาล

๓) แนวทางการพัฒนา
แนวทางที่ ๑ การสร้างจิตสำนึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรขององค์กร
แนวทางที่ 2 การเสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
แนวทางที่ 3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการ
แนวทางการพัฒนา
1. การสร้างจิตสำนึกและพัฒนาขีดความสามารถ
บุคลากรขององค์กร

ตัวชี้วัด
๑. จำนวนบุคลากรผู้เข้ารับการอบรม
๒. ร้ อ ยละของบุ ค ลากรที่ ป ฏิ บ ั ต ิ ง านอย่ า งมี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

2. การเสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลใน
การบริหารจัดการ

๑. จำนวนโครงการ/กิจกรรม
๒. จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับข้อมูลข่าวสาร
๓. จำนวนการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการ
บริหารจัดการ

๑. จำนวนโครงการ/กิจกรรม
๒. ร้อยละของประชาชนที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมเพิ่ม
มากขึ้น
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง
๑) พันธกิจ พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค การคมนาคม และโครงสร้างพื้นฐานอื่นให้ได้
มาตรฐานมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการ
๒) เป้าประสงค์ ระบบสาธารณูปโภค การคมนาคมและขนส่ง และโครงสร้างพื้นฐานอื่น ได้รับการ
พัฒนา/ปรับปรุง สามารถตอบสนองปัญหาและความต้องการของประชาชนและภาคเกษตรกรรมได้อย่างทั่วถึง
เป้าประสงค์
ระบบสาธารณูปโภค การคมนาคมและขนส่ง และ
โครงสร้างพื้นฐานอื่น ได้รับการพัฒนา/ปรับปรุง
สามารถตอบสนองปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนและภาคเกษตรกรรมได้อย่างทั่วถึง

ตัวชี้วัด
๑. จำนวนถนน/รางระบายน้ำ/ท่อระบายน้ำ/พนัง
กันดิน/สะพานที่ได้รับการก่อสร้างที่ได้มาตรฐาน
๒. จำนวนอาคารที่ได้รับการก่อสร้างที่ได้มาตรฐาน
๓. จำนวนจุดไฟฟ้าที่ได้รับการติดตั้ง/ปรับปรุง
๔. จำนวนระบบน้ำประปาที่ได้รับการก่อสร้าง/
ปรับปรุง

๓) แนวทางการพัฒนา
แนวทางที่ ๑ พัฒนาระบบการวางผังเมืองและการใช้ที่ดิน
แนวทางที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม ด้านการเกษตร และการบริหารจัดการ
โครงสร้างพื้นฐานอื่น
แนวทางที่ 3 พัฒนาระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง
แนวทางที่ ๔ สร้างและปรับปรุงระบบประปา
แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาระบบการวางผังเมืองและการใช้ที่ดิน

ตัวชี้วัด
๑. จำนวนที่ดินที่ได้รับการสำรวจและวางผังเมือง

2. พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานด้านการคมนาคม ด้าน
การเกษตร และการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน
อื่น

๑. จำนวนถนน/รางระบายน้ำ/ท่อระบายน้ำ/พนังกัน
ดิน/สะพานที่ได้รับการก่อสร้างที่ได้มาตรฐาน
๒. จำนวนอาคารที่ได้รับการก่อสร้างที่ได้มาตรฐาน

3. พัฒนาระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง

1. จำนวนเส้นทางที่ได้รับการขยายเขตไฟฟ้า
๒. ร้อยละของครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้

๔. สร้างและปรับปรุงระบบประปา

1. จำนวนเส้นทางที่ได้รับการขยายเขตประปา
๒. ร้อยละของครัวเรือนที่มีน้ำอุปโภค-บริโภคอย่าง
ทั่วถึงสะอาดและปลอดภัย
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง
๑) พันธกิจ การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตรการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
๒) เป้าประสงค์ ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ ยึดถือและปฏิบัติตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การส่งเสริมการเกษตร วิสาหกิจในชุมชน การพัฒนาการรวมกลุ่ม พัฒนาผลิตภัณฑ์และการบูรณาการระหว่าง
กลุ่ม มีความพร้อมแข่งขันและรองรับผลกระทบจากการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ ยึดถือและปฏิบัติตาม 1. กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพมีความเข้มแข็งขึ้น
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การส่งเสริม
๒. มีแหล่ง เรียนรู้ทางด้านการเกษตรเพื่อส่ง เสริม
การเกษตร วิสาหกิจในชุมชน การพัฒนาการ
การฝึกอบรม การประกอบอาชีพและขยายผล
รวมกลุ่ม พัฒนาผลิตภัณฑ์และการบูรณาการ
ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ระหว่างกลุ่ม มีความพร้อมแข่งขันและรองรับ
3. ประชาชนได้รับความรู้เพิ่มเติมในการประกอบ
ผลกระทบจากการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจ
อาชีพ
อาเซียน (AEC)
๓) แนวทางการพัฒนา
แนวทางที่ ๑ พัฒนาระบบการวางผังเมืองและการใช้ที่ดิน
แนวทางที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม ด้านการเกษตร และการบริหารจัดการ
แนวทางการพัฒนา
1.การสร้างงาน สร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่
ประชาชน

ตัวชี้วัด
๑. จำนวนครัวเรือน/กลุ่มอาชีพที่ได้รับการส่งเสริม
สนับสนุนทักษะในการประกอบอาชีพ
๒. จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
๓. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการที่ได้รับความรู้เพิ่ม
มากขึ้น

2.การส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่

๑. จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
๒. จำนวนโครงการที่ดำเนินการของศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง
๓. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการที่ได้รับความรู้เพิ่ม
มากขึ้น
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ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
๑) พันธกิจ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
๒) เป้าประสงค์ ประชาชนมีสุขภาวะที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ได้รับการส่งเสริมด้านการศึกษา
เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผู้ด้อยโอกาสได้รับการสงเคราะห์อย่างทั่วถึงและเหมาะสม
เป้าประสงค์
ประชาชนมีสุขภาวะที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและ
จิตใจ ได้รับการส่งเสริมด้านการศึกษา เกิดการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต ผู้ด้อยโอกาสได้รับการ
สงเคราะห์อย่างทั่วถึงและเหมาะสม

ตัวชี้วัด
1. จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน
2. จำนวนร้อยละของประชาชนที่ได้รับการดูแลสุขภาพ

๓) แนวทางการพัฒนา
แนวทางที่ ๑ การส่งเสริมการเรียนรู้
แนวทางที่ 2 การส่งเสริมสุขภาวะของชุมชน
แนวทางที่ ๓ การส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
แนวทางที่ ๔ การช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
แนวทางการพัฒนา
1. การส่งเสริมการเรียนรู้
2. การส่งเสริมสุขภาวะของชุมชน
3. การส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
4. การช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อย
โอกาสทางสังคม

ตัวชี้วัด
๑. จำนวนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศูนย์ฯ
๒. จำนวนโรงเรียนและศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กที่ได้ดำเนินกิจกรรม
๓. ร้อยละของเด็กที่ได้รับการสนับสนุนและร่วมกิจกรรม
๑. จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ
๒. จำนวนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานที่ได้รับการสนับสนุน
๑. จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ
๒. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมด้านการ
กีฬา
1. จำนวนงบประมาณที่จัด สรรให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่ว ย
เอดส์
๒. จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ
ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
3. ร้อยละของของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต
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ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
๑) พันธกิจ ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชุมชนปลอดภัยปลอดยาเสพติด
๒) เป้าประสงค์ ประชาชนมีความสามัคคีและตระหนักในการมีส่วนร่วมในชุมชน การให้ความร่วมมือใน
การเฝ้าระวัง ป้องกันและรับมือกับสาธารณภัยต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดปัญหายาเสพติดและ
ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชน
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
ประชาชนมีความสามัคคีและตระหนักในการมีส่วน 1. หมู่บ้านเสี่ยงภัยได้เตรียมความพร้อมในการป้องกัน
ร่วมในชุมชน การให้ความร่วมมือในการเฝ้าระวัง
และแก้ไขปัญหาสาธารณภัย
ป้องกันและรับมือกับสาธารณภัยต่าง ๆ อย่างมี
2. อาสาสมั ค รป้ อ งกั น ภั ย ฝ่ า ยพลเรื อ นได้ ฝ ึ ก การ
ประสิทธิภาพ สามารถลดปัญหายาเสพติดและความ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างถูกต้อง
ไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชน
3. ปัญหายาเสพติดได้รับการแก้ไขแบบบูรณาการ
๓) แนวทางการพัฒนา
แนวทางที่ ๑ การป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม อบายมุขและสิ่งเสพติด
แนวทางที่ 2 การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการรักษาความสงบและความปลอดภัยให้แก่ชุมชนโดย
ชุมชนมีส่วนร่วม
แนวทางการพัฒนา
1. การป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม
อบายมุขและสิ่งเสพติด

ตัวชี้วัด
๑. จำนวนโครงการ/กิจกรรมด้านการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

2. การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการรักษาความสงบ 1. จัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และความปลอดภัยให้แก่ชุมชนโดยชุมชนมีส่วนร่วม 2. จำนวนโครงการ/กิจกรรมด้านการป้องกันบรรเทา
สาธารณภัย
3. จำนวนวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือป้องกันภัย
ที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันภัย
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ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑) พันธกิจ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
๒) เป้าประสงค์ ประชาชนมีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์
ประชาชนมีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัด
1. มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
2. ประชาชนเกิดจิตสำนึกร่วมในการรักษาทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. มีการดูแลและรักษาแหล่งน้ำ
4. พื้นที่หมู่บ้านสะอาดปราศจากขยะมูลฝอย

๓) แนวทางการพัฒนา
แนวทางที่ ๑ การปลุกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
1.การปลุกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัด
1. จำนวนโครงการที่รณรงค์ปลูกจิตสำนึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการอนุรักษ์

2.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

1. พัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอยตามหลัก
สุขาภิบาล
2. กิจกรรมที่ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการ
จัดการขยะมูลฝอย
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ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๑) พันธกิจ ส่งเสริมอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๒) เป้าประสงค์ ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอันเป็น
เอกลักษณ์ของท้องถิ่นให้ดำรงอยู่
แนวทางการพัฒนา
ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบสาน
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์
ของท้องถิ่นให้ดำรงอยู่

ตัวชี้วัด
1. ประชาชนมีส่วนร่วมในการ สืบทอด ฟื้นฟู อนุรักษ์
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้านในชุมชนท้องถิ่นให้คง
อยู่
2. ประชาชนในตำบลเข้าร่วมกิจกรรมศาสนา
วัฒนธรรม ประเพณีเพิ่มขึ้น

๓) แนวทางการพัฒนา
แนวทางที่ ๑ การจัดการองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม
แนวทางที่ 2 การอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณี จริยธรรม คุณธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา
1. การจัดการองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม

ตัวชี้วัด
1. จำนวนกิจกรรม/โครงการที่ดำเนินการ

2. การอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณี
จริยธรรม คุณธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

1. จำนวนกิจกรรม/โครงการที่ดำเนินการ
2. ร้อยละของประชาชนในตำบลเข้าร่วมกิจกรรมด้าน
ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีเพิ่มขึ้น
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2.5 ค่าเป้าหมาย
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกระบวนการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาลและการ
จัดบริการสาธารณะแก่ประชาชนที่มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ ได้มากกว่าร้อยละ 70
2. ระบบสาธารณู ป โภค สาธารณู ป การ การคมนาคมและขนส่ ง มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึง ภาคเกษตรกรรมสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและมีการกระจาย
รายได้อย่างเหมาะสม มากกว่าร้อยละ 60
3. ชุมชนยึดถือและปฏิบัติตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นมีการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว วิสาหกิจในชุมชน มีความพร้อมแข่งขันและรองรับผลกระทบจากการเข้า
ร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ได้มากกว่าร้อยละ 60
4. ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ประสบปัญหา
ทางสังคม ได้รับบริการและสวัสดิการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างทั่วถึง รวดเร็วและเป็นธรรมบน
พื้นฐานของการพึ่งพาตนเอง ได้มากกว่าร้อยละ 60
5. ประชาชนมีความสามั ค คี และความสมานฉันท์ในหมู ่ คณะสามารถป้องกันและรั บ มื อ กั บ
สาธารณภัย ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดปัญหายาเสพติดและความไม่ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินในชุมชนได้มากกว่าร้อยละ 60
6. ชุมชนมีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาในด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ระบบนิเวศ ได้มากกว่าร้อยละ 60
7. ชุมชนและองค์กรภาคสัง คมในท้องถิ่น สามารถอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณีและภูมิปัญญาอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นของตนให้ดำรงอยู่ไ ด้อย่างยั่ง ยืน ได้มากกว่า
ร้อยละ 60
2.6 กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
กลยุทธ์ที่ 1.1 การสร้างจิตสำนึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรขององค์กร
1. การปรั บ กระบวนทั ศ น์แ ละสร้ า งจิ ต สำนึ กของบุค ลากรขององค์ กรให้ ย ึด หลั ก คุ ณ ธรรม
จริยธรรม และทัศนคติที่ดีของบุคลากรทุกระดับในการให้บริการประชาชน โดยประชาชนได้รับความพึงพอใจ
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรให้มีความรู้ความสามารถและมีนวัตกรรมในการบริการ
การปฏิบัติงานที่มุ่งไปสู่ประโยชน์สุขของประชาชน ตลอดจนพัฒนาบุคลากรและองค์กรเพื่อก้าวสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
กลยุทธ์ที่ 1.2 การเสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
1. การพัฒนาประสิทธิภาพโดยมุ่ง เน้นความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจ เน้นการบริการโดย
คำนึงถึงความความต้องการของประชาชน เพิ่มบทบาทภาคเอกชนในกิจการของรัฐ เพื่อลดภาระการลงทุนและ
เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ ตลอดจนพัฒนากลไกการกำกับดูแลที่เข้มแข็งและโปร่ง ใส โดยคำนึง ถึง
ผลประโยชน์ของผู้รับบริการเป็นหลัก และดำเนินการควบคู่ไปกับการปลูกฝังจิตสำนึกข้าราชการให้ยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรม การรับผิดชอบต่อส่วนรวม การพร้อมรับการตรวจสอบจากประชาชน และปฏิบัติ ต าม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีการเปิดเผยข้อมูลหน่วยงานตามกฎหมาย
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2. พัฒนารายได้โดยการปรับปรุงแหล่งรายได้ วิธีการหารายได้ รวมทั้งระบบการจัดเก็บภาษี ของ
เทศบาล
3. การจั ด หาและปรั บ ปรุ ง เครื ่ อ งมื อ เครื ่ อ งใช้ แ ละสถานที ่ ป ฏิ บ ั ต ิ ง านให้ เ พี ย งพอเพื ่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการให้บริการ โดยจัดการให้บริการทั้งในและนอกสำนักงาน ตลอดจนพัฒนานวัตกรรมการ
ให้บริการเพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
กลยุทธ์ที่ 1.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการ
1. การเปิ ด โอกาสให้ ท ุ ก ภาคส่ ว นมี โ อกาสในการเสนอแนะและกำหนดบทบั ญ ญั ต ิ ร วมถึ ง
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อประสานประโยชน์ของภาคส่วนต่างๆ ให้เสมอภาคและมีความสมดุล ส่งเสริมและจัด
ให้มีระบบการควบคุมภายในองค์กรภาครัฐตามที่กฎหมายกำหนด และส่งเสริมให้มีการตรวจสอบจากทุกภาค
ส่วน
2. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมของเทศบาลและการบริหารการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตย
3. ส่งเสริมความเข้มแข็งแก่ชุมชน โดยใช้กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริม
การจัดเวทีประชาคม การจัดประชุมสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็น
4. มีการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง
กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาระบบการวางผังเมืองและการใช้ที่ดิน
1. จัดทำผังเมือง เพื่อกำหนดนโยบายและควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน พื้นที่เพาะปลูก อาคาร
บ้านเรือนและโรงงาน เพื่อให้การพัฒนาพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมด้านการเกษตร และการบริหารจัดการโครงสร้าง
พื้นฐานอื่น
1. การดำเนินการเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งการพัฒนาและบำรุงรักษา
แหล่งน้ำ รวมถึงการจัดการจราจรในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพเช่น การก่อสร้าง ปรับปรุงถนน ผิวการจราจร ทาง
เท้า สะพานและระบบการระบายน้ำ ป้ายเส้นทาง เป็นต้น
2. พัฒนาและปรับปรุงสาธารณูปโภคด้านเกษตรกรรมและระบบชลประทานที่มุ่งเน้นประโยชน์
เพื่อการเกษตร เช่น การขุดลอกคู คลอง ลำเหมืองสาธารณะ การก่อสร้าง ปรับปรุงฝาย พนังกันดิน เป็นต้น
3. พัฒนาและปรับปรุงสาธารณูปโภคโครงสร้างพื้นฐานอื่นตามความจำเป็นและความต้องการ
ของคนในท้องถิ่น เช่น ศาลาอเนกประสงค์ ศาลาประชุมประชาคม อาคารโรงเรือน ร้านค้าชุมชน ฌาปนสถาน
เป็นต้น
กลยุทธ์ที่ 2.3 พัฒนาระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง
1. ดำเนินการเกี่ยวกับการติดตั้ง ปรับปรุงซ่อมแซม บำรุงรักษา ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ให้
ทั่วถึงเหมาะสมและเพียงพอครบทุกหมู่บ้าน โดยเฉพาะบริเวณจุดเสี่ยง
กลยุทธ์ที่ 2.4 สร้างและปรับปรุงระบบประปา
1. ดำเนินการเกี่ยวกับการก่อสร้างและปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาระบบประปาให้มีคุณภาพ
ให้ทั่วถึง เหมาะสมและเพียงพอครบทุกหมู่บ้าน
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง
กลยุทธ์ที่ 3.1 การสร้างงาน สร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน
1. การสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างท้องถิ่นต่างๆ ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ
เอกชน และสถาบันการเงิน ให้สามารถดำเนินการแบบบูรณาการในลักษณะการรวมกลุ่ม เพื่อร่วมกันพัฒนา
ยกระดับสินค้า /บริการ ทั้งในด้านการท่องเที่ยว การเกษตรผลิตภัณฑ์ชุมชน ตามศักยภาพของพื้นที่ ให้ได้
มาตรฐานและมีการใช้เทคโนโลยี ระบบการควบคุมการผลิตที่ช่วยลดต้นทุน เพิ่มคุณภาพ และมูลค่าสินค้า /
บริการ รวมถึงการพัฒนาบุคลากร อันจะส่ง ผลให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีการรับประกันคุณภาพสินค้า มีการส่งเสริมการตลาดร่วมกันและก่อให้เกิดการแสวงหาโอกาส
ทางการตลาดใหม่ ๆ เพื่อสามารถเตรียมความพร้อมแข่งขันและรองรับผลกระทบจากการเข้าร่วมประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
2. ดำเนินการเกี่ยวกับการอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ส่งเสริมอาชีพและสนับสนุนกลุ่มอาชีพเพื่อ
สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ส่งเสริมโครงการเศรษฐกิจชุมชน แก้ไ ขปัญหาความยากจนโดยใช้แนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงพัฒนาองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้และขยายผลไปสู่การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ใน
การดำเนินชีวิตและดำเนินธุรกิจ ให้ความรู้ ทักษะ ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นเป็นฐานการผลิต การ
พัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 3.2 การส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่
1. การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นเพื่อเป็นฐานการผลิตทางด้านการเกษตรอย่างคุ้มค่าและ
เกิดประโยชน์ส ูงสุ ด ส่งเสริมพัฒนาองค์ ความรู้ การใช้เทคโนโลยี ที ่เ หมาะสม และการส่ง เสริ มกิ จ กรรม
การเกษตร โดยใช้แนวคิดการเกษตรทฤษฎีใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
กลยุทธ์ที่ 4.1 การส่งเสริมการเรียนรู้
1. การส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาทั้ง ในระบบและนอกระบบที่มี คุ ณภาพพร้ อ มทั้ ง
เสริมสร้างสภาพแวดล้อมแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ/หรือศูนย์การเรียนรู้ที่เหมาะสมและเพียงพอสำหรับ
ประชาชนทุกระดับ เพื่อก้าวไปสู่สังคมแห่งการเรี ยนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาความพร้อมต่อการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
2. ส่งเสริมและสนั บ สนุน การศึก ษาของเด็ ก เยาวชน ทั้ง ทางด้านการอบรมให้ ค วามรู ้ การ
สนับสนุนทุนการศึกษา อาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การเรียน สื่อสารสนเทศ
การการศึกษา
3. ส่งเสริม พัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐานบริการทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด
และสถาบันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับประชาชนทุกระดับ
กลยุทธ์ที่ 4.2 การส่งเสริมสุขภาวะของชุมชน
1. การพัฒนาให้มีระบบบริการสุขภาพทางด้านสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาพยาบาล
และฟื้นฟูสมรรณภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีทักษะในการดูแลสุขภาพ
ของตนเอง รวมถึงการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจของคนในชุมชน
2. ดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้ด้านสุขอนามัย ทั้งทางด้านการบริโภค – อุปโภค การป้องกัน
โรคติดต่อ โรคระบาด เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
3. ประสานกับหน่วยงานราชการในการป้องกันโรคติดต่อและโรคระบาดตามฤดูกาลต่าง ๆ
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กลยุทธ์ที่ 4.3 การส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
1. จัดสร้างลานกีฬาตำบลสันนาเม็ง สถานที่ออกกำลังกายพร้อมอุปกรณ์ออกกำลังกาย และ
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ พร้อมทั้งจัดตั้งศูนย์กีฬาเทศบาลตำบลสันนาเม็ง
2. ส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกกำลังและเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ
กลยุทธ์ที่ 4.4 การช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
1. การศึกษารวบรวมข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสในท้องถิ่น กำหนดแนวทางในการ
สงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทั้งในด้านการศึกษา การพัฒนาอาชีพ การเข้าถึงปัจจัยการผลิต
รวมทั้งการติดตามประเมินผลการสงเคราะห์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสสามารถ
พึ่งพาตนเองได้
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
กลยุทธ์ที่ 5.1 การป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม อบายมุขและสิ่งเสพติด
1. การร่วมมือและเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม อบายมุข
และสิ่งเสพติดในการกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน
สถาบันศาสนา สถานศึกษา และสถานที่ทำงานอย่างเป็นระบบ
กลยุทธ์ที่ 5.2 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการรักษาความสงบและความปลอดภัยให้แก่ชุมชนโดยชุมชนมี
ส่วนร่วม
1. การสร้างความตระหนักในการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น ส่ง เสริมให้มีการสร้าง
เครือข่ายอาสาสมัครชุมชน กลุ่มจิตอาสา เพื่อเฝ้าระวังและรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน
2. พัฒนาระบบและประสิทธิภาพในการรักษาความสงบปลอดภัยในชุมชนอย่างบูรณาการ ทั้งใน
ด้านการพัฒนาบุคลากร การสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์ เทคโนโลยี และการพัฒนาเครือข่ายในการป้องกันและ
เฝ้าระวังภัยในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านความปลอดภัย
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 6.1 การปลุกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. การศึ ก ษารวบรวมและจัด ทำฐานข้อ มู ล เกี ่ย วกับ ทรั พยากรธรรมชาติ /สิ ่ง แวดล้ อ ม และ
ผลกระทบต่ อ สิ ่ ง แวดล้ อ มของท้ อ งถิ ่ น ควบคู ่ ไ ปกั บ การส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การอนุ ร ั ก ษ์ แ ละฟื ้ น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ จิตสำนึกและความตระหนักในคุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ชุมชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการผลิตและ
บริโภค เพื่อลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม
2. ดำเนินโครงการเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
3. การบำบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งการอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้
การกำจัดขยะ สิ่งปฏิกูลและการบำบัดน้ำเสีย
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กลยุทธ์ที่ 6.2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และระบบการแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยให้ชุมชนดำเนินการด้วยตนเองมากขึ้นอย่างต่อเนื่องรวมถึงการกำหนดขอบเขตพื้น ที่
(Zoning) การกำหนดบทบัญญัติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อควบคุมกิจกรรมที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต
2. การป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยความร่วมมือของประชาชนใน
ท้องถิ่น
3. การศึกษาดูงาน การหาต้นแบบเพื่อเทียบเคียงวิธีการบริหารจัดการ จนถึงการคัดเลือกพื้นที่
เพื่อทำการบ่มเพาะแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศ เพื่อพัฒนา
ให้เกิดผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรม สามารถใช้เป็นต้นแบบและแนวทางในการพัฒนาเพื่อทำการขยายผล ได้อย่าง
ต่อเนื่องสู่ท้องถิ่นอื่น
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ 7.1 การจัดการองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม
1. การจัดการองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น การสร้าง
แหล่ง เรียนรู้เพื่อการสืบค้นภูมิปัญญา/เอกลักษณ์ท้องถิ่น การพัฒนาระบบข้อมูลการวางแผนพัฒนาและ
เชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้ รวมทั้งบูรณะฟื้นฟูแหล่งโบราณสถานแหล่งประวัติศาสตร์ที่สำคัญ
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์และพัฒนาสถานที่สำคัญ ทางศาสนาในตำบลให้ดำรงอยู่
อย่างมั่นคง
3. การสนับสนุนเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ย วแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น เป็น
การนำศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น มาเป็นจุดขาย ในขณะเดียวกันยังเป็นการกระตุ้นให้ชุมชนมี
ความภาคภูมิใจและมีส่วนร่วมในการสืบทอดวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่นของเชียงใหม่
กลยุทธ์ที่ 7.2 การอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณี จริยธรรม คุณธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
1. การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างศิลปวัฒนธรรมกับวิถีชีวิตคนท้องถิ่นในปัจจุบัน การจัด
กิจกรรมและการสร้างกลุ่มส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นและคุณธรรมจริยธรรมรวมถึงกิจกรรมทางศาสนา การ
ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและสร้างสรรค์งานศิลปะในแขนงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของชาติ
3. ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น
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2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ ของเทศบาลตำบลสันนาเม็ง
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) ของเทศบาลตำบลสันนาเม็ง เป็นการ
ดำเนินการภายใต้สถานการณ์และความเสี่ยงซึ่ง เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในจังหวัดและภายในประเทศ
โดยเฉพาะความเคลื่ อนไหวทางการเมืองในระดั บประเทศ ที่มีผลกระทบต่ อ สภาพเศรษฐกิ จ สัง คมและ
สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบอย่างชัดเจนต่อเทศบาลตำบลสันนาเม็ง ดังนั้นทิศทางการ
บริหารจัดการตำบลสันนาเม็ง จึงมุ่งเน้นภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว ซึ่งเป็นการใช้จุดแข็งและศักยภาพที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตำบลเพื่อสร้างความเข้มแข็ง
อย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ซื่อสัตย์โปร่งใสตรวจสอบได้ มุ่งเน้นให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา บริหารจัดการแบบบูรณาการ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบ
สาธารณูปโภค การพัฒนาด้านเศรษฐกิจภายในตำบลโดยส่งเสริมและพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน การจัดตั้งกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มอาชีพ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้มีการดูแลรักษา
ความสะอาดภายในตำบล ชุมชนปราศจากขยะ รักษ์สิ่งแวดล้อม โดยเน้นชุมชนมีส่วนร่วม การพัฒนาด้านสังคม
ส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรชุมชน รวมทั้งส่งเสริมสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้ สูงอายุผู้พิการผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้ติดเชื้อให้ครบถ้วนเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ การพัฒนาด้านการศึกษา พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ไ ด้
มาตรฐานและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กและเยาวชน การพัฒนาด้านประเพณีวัฒนธรรมธรรม
ส่งเสริมสืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีวัน สำคัญทางศาสนาและวันสำคัญของชาติ รวมทั้งส่งเสริม
และสนับสนุนเพื่ออนุรักษ์ปราชญ์ชาวบ้านและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ขณะเดียวกันจำเป็นต้องปรับตัวในการ
เชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจในระดับจังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ การเตรียมความพร้อมก้าวสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน การเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมขนส่งที่ต้องก้าวไปพร้อมกับการ
ยกระดับคุณภาพคน การเสริมสร้างองค์ความรู้ การพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ให้เป็น
พลังขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของตำบล นอกจากนี้ยังจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการองค์ กร
เพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคมให้ความสำคัญกับการพัฒนาการบริหารราชการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนและเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีรวมทั้งการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการตรวจสอบการบริหารงานขององค์กร ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงทรัพยากรอย่างมีส่วนร่วม ควบคู่กับ
การปลูกจิตสำนึกค่านิยมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลแก่ประชาชนทุกกลุ่ม
กรอบแนวคิดการพัฒนาตำบลสันนาเม็ง จึงเป็นการดำเนินการเพื่อให้บรรลุภารกิจและวิสัยทัศน์ ของ
ตำบล โดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญานำทาง และคำนึงถึงบริบทการเปลี่ยนแปลงที่จะเป็นทั้ง
โอกาสและข้อจำกัดเป็นแนวทางในการพัฒนาในอนาคต ดังนั้น จึงกำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)
ของเทศบาลตำบลสันนาเม็ง
“สันนาเม็งเป็นชุมชนน่าอยู่ ประชาชนดำเนินชีวติ อย่างเป็นสุข”
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๒.๘ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ยุทธศาสตร์ที่ 1
ด้านความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การเสริมสร้าง
และพัฒนา
ศักยภาพ
ทุนมนุษย์

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของจังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ 1
ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
และบริการสุขภาพเชื่อมโยง
ชุมชนและท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ทางการเกษตรเพื่อรองรับการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การสร้าง
ความเหลื่อมล้ำ
ในสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การสร้าง
ความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจ
และแข่งขันได้
อย่างยัง่ ยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การส่งเสริมการเกษตร
การผลิตสินค้าชุมชน การค้า
การลงทุนสู่สากล

ยุทธศาสตร์ที่ 3
ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การเติบโต
ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนา
อย่างยัง่ ยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 4
ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค
และเท่าเทียมกันทางสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 5
ความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การเสริมสร้างสังคม
ให้มีคณ
ุ ภาพ คงอัตลักษณ์
ทางวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาเศรษฐกิจ
ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและผังเมือง

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนพึ่งตนเอง

ยุทธศาสตร์ที่ 5
ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 6
ยุทธศาสตร์ที่ 7
การเพิ่มประสิทธิภาพ
การพัฒนา
การบริหารจัดการ โครงสร้างพื้นฐาน
ในภาครัฐและ
และระบบ
ธรรมาภิบาล
โลจิสติกส์
ในสังคมไทย

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์
โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ 8
ด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิจัย
และนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 5
การเสริมสร้างความมั่นคง
ความปลอดภัยและความสงบสุข
ของประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ 6
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ที่ 9
การพัฒนาภาค
เมือง และพื้นที่
เศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 6
การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐและการให้บริการประชาชน
ตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ที่ 6
ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาคุณภาพชีวิต การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย
และการรักษาความเป็น
ของประชาชน
ระเบียบเรียบร้อยในชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 5
การจัดระเบียบชุมชน
สังคมและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์ที่ 10
การต่างประเทศ
ประเทศเพื่อนบ้าน
และภูมิภาค

ยุทธศาสตร์ที่ 6
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 7
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่ 7
การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
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แผนผังยุทธศาสตร์ (stratetic map)

บริหารจัดการดี ประชาชนมีความสุข

วิสัยทัศน์

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง

เป้าประสงค์

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกระบวนการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล
พัฒนาองค์กรเพื่อก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และจัดบริการสาธารณะ
แก่ประชาชนที่มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์

ค่าเป้าหมาย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกระบวนการบริหารจัดการภายใต้
หลักธรรมาภิบาลและการจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชนที่มี
ประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ ได้มากกว่าร้อยละ 70

กลยุทธ์

การสร้างจิตสำนึกและ
พัฒนาขีดความสามารถ
บุคลากรขององค์กร

การเสริมสร้างประสิทธิภาพ
และธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนในการบริหาร
จัดการ

แผนงาน

แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
เคหะและชุมชน

แผนงาน
สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน

แผนงาน
สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน

ผลผลิต/
โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ
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ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง

เป้าประสงค์

ระบบสาธารณูปโภค การคมนาคมและขนส่ง และโครงสร้างพื้นฐานอื่น
ได้รับการพัฒนา/ปรับปรุง สามารถตอบสนองปัญหาและความต้องการของประชาชน
และภาคเกษตรกรรมได้อย่างทั่วถึง

ค่าเป้าหมาย

ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคมและขนส่ง มีประสิทธิภาพ
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึง ภาคเกษตรกรรมสามารถ
สร้างมูลค่าเพิ่มและมีการกระจายรายได้อย่างเหมาะสม มากกว่าร้อยละ 60

กลยุทธ์

พัฒนาระบบการวาง
ผังเมืองและการใช้
ที่ดิน

พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านการ
คมนาคมด้าน

การเกษตร และ
การบริหารจัดการ
โครงสร้างพื้นฐาน
อื่น

พัฒนาระบบไฟฟ้า
และแสงสว่าง

สร้างและปรับปรุง
ระบบประปา

แผนงาน

แผนงานเคหะและชุมชน

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา

ผลผลิต/
โครงการ

โครงการ

โครงการ
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ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง

เป้าประสงค์

ค่าเป้าหมาย

ประชาชนมีความรูค้ วามเข้าใจ ยึดถือและปฏิบัติตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การส่งเสริมการเกษตร วิสาหกิจในชุมชน การพัฒนาการรวมกลุ่ม พัฒนาผลิตภัณฑ์
และการบูรณาการระหว่างกลุ่ม มีความพร้อมแข่งขันและรองรับผลกระทบจาก
การเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

ชุมชนยึดถือและปฏิบัติตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นมีการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว วิสาหกิจในชุมชน มีความพร้อมแข่งขันและรองรับ
ผลกระทบจากการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ได้มากกว่าร้อยละ 60

กลยุทธ์

การสร้างงาน สร้างอาชีพและสร้าง
รายได้ให้แก่ประชาชน

การส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่

แผนงาน

แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน

แผนงานการเกษตร

ผลผลิต/
โครงการ

โครงการ

โครงการ
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ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง

เป้าประสงค์

ประชาชนมีสุขภาวะที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ได้รับการส่งเสริมด้านการศึกษา
เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผู้ด้อยโอกาสได้รับการสงเคราะห์อย่างทั่วถึงและเหมาะสม

ค่าเป้าหมาย

ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ประสบปัญหา
ทางสังคม ได้รับบริการและสวัสดิการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างทั่วถึง รวดเร็วและ
เป็นธรรมบนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเอง ได้มากกว่าร้อยละ 60

กลยุทธ์

การส่งเสริมการ
เรียนรู้

การส่งเสริมสุขภาวะ
ของชุมชน

การส่งเสริมกีฬาและ
นันทนาการ

แผนงาน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
การศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนการ

ผลผลิต/
โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน

โครงการ

การช่วยเหลือผู้สูงอายุ
ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

งบกลาง

โครงการ
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ยุทธศาสตร์ที่ 5
การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง

เป้าประสงค์

ประชาชนมีความสามัคคีและตระหนักในการมีส่วนร่วมในชุมชน การให้ความร่วมมือในการ
เฝ้าระวัง ป้องกันและรับมือกับสาธารณภัยต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดปัญหา
ยาเสพติดและความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชน

ค่าเป้าหมาย

ประชาชนมีความสามัคคีและความสมานฉันท์ในหมู่คณะสามารถป้องกันและรับมือกับ
สาธารณภัย ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดปัญหายาเสพติดและ
ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนได้มากกว่าร้อยละ 60

กลยุทธ์

การป้องกันและแก้ไขปัญหา
อาชญากรรม อบายมุขและสิ่งเสพติด

เสริมสร้างประสิทธิภาพในการรักษา
ความสงบและความปลอดภัยให้แก่ชุมชน
โดยชุมชนมีส่วนร่วม

แผนงาน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบกลาง

ผลผลิต/
โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ
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ยุทธศาสตร์ที่ 6
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง

เป้าประสงค์

ประชาชนมีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู
และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ค่าเป้าหมาย

ชุมชนมีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาในด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ระบบนิเวศ ได้มากกว่าร้อยละ 60

กลยุทธ์

การปลุกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

แผนงาน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานการเกษตร

ผลผลิต/
โครงการ

โครงการ

โครงการ
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง

ยุทธศาสตร์ที่ 7
การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

เป้าประสงค์

ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นให้ดำรงอยู่

ค่าเป้าหมาย

ชุมชนและองค์กรภาคสังคมในท้องถิ่น สามารถอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
ของตนให้ดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน ได้มากกว่าร้อยละ 60

กลยุทธ์

การอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี จริยธรรม คุณธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

การจัดการองค์ความรู้ทาง
ศิลปวัฒนธรรม

แผนงาน

แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ผลผลิต/
โครงการ

โครงการ
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3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลปัญ หาความต้องการของประชาชนในเขต
พื้นที่ตำบลสันนาเม็ง ทั้ง 12 หมู่บ้าน เพื่อรับทราบปัญหา ความต้องการและข้อเสนอแนะการพัฒนาในระดับ
พื้นที่ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาพื้นที่ตำบลสันนาเม็ง ผลการ
วิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของเทศบาล
ตำบลสันนาเม็งด้วยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค) จากนโยบายการพัฒนา
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง ได้ทำการวิเคราะห์สภาวการณ์ในทุกด้านการพัฒนาด้วยระบบ SWOT Analysis เป็น
การวิ เ คราะห์ ส ภาพการพั ฒ นาเพื ่ อ ค้ น หาจุ ด แข็ ง (S-Strength) จุ ด อ่ อ น (W-Weakness) โอกาส (OOpportunity) และอุปสรรค (T-Threat) ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานหลักการสำคัญคือการวิเคราะห์โ ดย
สำรวจจากสภาพการณ์ ๒ ด้าน คือ สภาพการณ์ภายในและสภาพการณ์ภายนอก ซึ่งผลการวิเคราะห์ดังกล่าว
สามารถนำเสนอเป็นรายประเด็นนโยบายรวม 7 ประเด็น ดังนี้
1. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
จุดแข็ง (S= Strength)
1. มีการแบ่งส่วนราชการโดยกำหนดอำนาจหน้าที่อย่างชัดเจน
2. ผู้บริหารมีความชัดเจนในการกำหนดนโยบายในการบริหาร
3. ผู้บริหารให้ความสำคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนา
และงบประมาณของเทศบาล
4. ประชาชนเริ่มมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของเทศบาลมากขึ้น
5. ประชาชนเข้ามามีบทบาทในการตรวจสอบการบริหารจัดการมากขึ้น
จุดอ่อน (W = Weakness)
1. ลักษณะการทำงานมุ่งที่ผลงานของแต่ละส่วนการงานมากกว่าการทำงานในภาพรวมของเทศบาล
2. บุคลากรบางส่วนยังขาดความเข้าใจด้านหนังสือสั่งการ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. การพัฒนาทางด้านคุณธรรม จริยธรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดียังดำเนินการไม่ต่อเนื่อง
4. ประชาชนบางส่วนให้ความสำคัญในการจัดทำแผนพัฒนาและงบประมาณของเทศบาลน้อย
5. ขาดการบูรณาการร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นกับส่วนราชการอื่น
6. รายจ่ายประจำเพิ่มขึ้นตามสภาพเศรษฐกิจ แต่งบประมาณที่ได้รับจัดสรรเท่าเดิม
โอกาส (O= Opportunity)
1. มีหน่วยงานตรวจสอบ / กำกับดูแลอย่างใกล้ชิด อาทิเช่น ท้องถิ่นอำเภอ สำนักงานท้องถิ่น
จังหวัด สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เป็นต้น
2. มีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานด้านความมั่นคงฯ เข้ามาช่วยดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่
3. รัฐบาลและจังหวัดให้การส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณในการถ่ายโอนภารกิจต่าง ๆ
อุปสรรค (T=Threat)
1. งบประมาณที่มีจำกัด ทำให้ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างเต็มที่
2. กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ บางเรื่ องไม่ชัดเจนเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่และการ
ให้ความช่วยเหลือประชาชน
หน้าที่ 82

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตำบลสันนาเม็ง
3. การเปลี่ยนรัฐบาลบ่อยทำให้นโยบายไม่ต่อเนื่อง
2. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
จุดแข็ง (S= Strength)
1. มีศักยภาพรองรับการขยายตัวของเมืองเชียงใหม่ เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยที่สำคัญในอนาคต
๒. เทศบาลมีความพร้อมด้านการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานและขีดความสามารถในการ
ให้บริการสาธารณะ
3. มีเส้นทางคมนาคมเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน ระหว่างตำบลใกล้เคียงที่สะดวกสามารถใช้
สัญจรไปมาได้ตลอดทั้งปี
๔. การคมนาคมทางบกสะดวก มีรถประจำทางวิ่งผ่านหลายสาย
จุดอ่อน (W = Weakness)
1. ถนนภายในตำบลคับแคบ ส่วนใหญ่ไม่สามารถขยายไหล่ทางได้เนื่องจากติดกับที่ดินเอกชน
2. ถนน มีสภาพชำรุดทรุดโทรมโดยเฉพาะในฤดูฝนส่งผลให้การคมนาคมยากลำบากเป็น
อุปสรรคต่อการเดินทางและขนส่งสินค้าทางการเกษตร ทำให้ผลผลิตทางการเกษตรเสียหายและต้นทุนในการ
ขนส่งเพิ่มมากขึ้น
3. มีปัญหาระบบระบายน้ำโดยเฉพาะในฤดูฝน
4. งบประมาณในการพั ฒนาด้ า นโครงสร้า งพื ้ น ฐานไม่ เ พี ย งพอขาดงบประมาณในการ
ดำเนินการโครงการขนาดใหญ่
5. บางหมู่บ้านมีปัญหาระบบประปาหมู่บ้านและประปาส่วนภูมิภาคเข้าไม่ถึง ทำให้เกิดปัญหา
การขาดแคลนน้ำในการอุปโภคและบริโภคในชุมชนไม่เพียงพอต่อการใช้ของคนในชุมชน รวมทั้งความสะอาด
คุณภาพน้ำยังไม่เพียงพอ
6. แหล่งน้ำระบบชลประทานมีไม่เพียงพอต่อการอุปโภคของประชาชน รวมถึงผลผลิตทาง
การเกษตรได้รับความเสียหาย เนื่องจากประสบปัญหาภัยแล้ง
๗. ระบบไฟฟ้าครอบคลุมทุกพื้นที่ แต่กระแสไฟฟ้าไม่เพียงพอทุกพื้นที่ ทำให้เกิดปัญหาไฟฟ้า
ตกเป็นช่วง ๆ
โอกาส (O= Opportunity)
1. มีพื้นที่ติดกับเส้นทางคมนาคมสายหลัก (สายเชียงใหม่-ดอยสะเก็ด)
2. ภาครั ฐ ให้ ก ารสนั บ สนุ น งบประมาณการดำเนิ น งานของท้ อ งถิ ่ น ด้ า นสาธารณู ป โภค
สาธารณูปการผ่านทางนโยบายเร่งด่วนและโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ
3. องค์การบริหารส่วนจังหวัดให้การสนับสนุนโครงการที่เกินศักยภาพของเทศบาล
อุปสรรค (T=Threat)
1. ปัญหาการขัดแย้งทางความคิดหรือการชุมนุมระดับประเทศส่งผลกระทบต่อการพัฒนา
และการท่องเที่ยวของเมืองเชียงใหม่
2. การขยายตัวของเมืองเชียงใหม่และการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรทำให้ไ ม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง
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3. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
จุดแข็ง (S= Strength)
1. มีผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสามารถส่งเสริมให้เป็นสินค้าโอท็อปได้
2. เกษตรกรมีการรวมกลุ่มของเกษตรกรรายใหม่ในการปลูกพืชปลอดภัย
3. มีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
4. มีลำเมืองสาธารณะไหลผ่านหมู่บ้านเกิดช่องทางในการประกอบอาชีพเสริมของประชาชน
จุดอ่อน (W = Weakness)
1. ครัวเรือนส่วนใหญ่ไม่มีการจัดทำบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุนการผลิต
2. ไม่มีการรวมกลุ่มอาชีพทำให้ขาดโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน
3. สินค้าของกลุ่มอาชีพที่ผลิตออกมาไม่มีตลาดรองรับการจำหน่าย
4. เกษตรกรขาดความรู้ด้านเทคโนโลยีเพื่อการผลิตทางการเกษตรทำให้ผลผลิตไม่ได้คุณภาพ
ตามมาตรฐานที่ตลาดต้องการ
5. เกษตรกรขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อต่อยอดผลผลิต
6. พื้นที่การเกษตรลดน้อยลง เนื่องจากได้เปลี่ยนเป็นพื้นที่จัดสรรทำเป็นที่อยู่อาศัย
โอกาส (O= Opportunity)
1. มีแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต
2. รัฐบาลมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับรากหญ้า ทำให้มีงบประมาณลงสู่ประชาชน
3. รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมการผลิตสินค้าในท้องถิ่น
อุปสรรค (T=Threat)
1. ภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ ส่งผลต่อการมีงานทำและความมั่นคงในการทำงาน
2. มีการแข่งขันทางเศรษฐกิจที่รุนแรง
3. ภาวะค่าครองชีพสูง
4. ไม่มีแหล่งท่องเที่ยวทำให้ขาดรายได้จากการท่องเที่ยว
5. ปัญหาราคาพืชผลทางการผลิตตกต่ำ ไม่มีความแน่นอนส่งผลให้เกษตรมีหนี้สิน
6. ไม่มีตลาดรองรับสินค้าชุมชน
4. การพัฒนาด้านสังคม
จุดแข็ง (S= Strength)
1. มีกลุ่มอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน
(ชรบ.) ทำกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ในพื้นที่
2. มีชุดปฏิบัติการประจำตำบล ที่มีตัวแทนจากหน่วยงานราชการต่าง ๆ คอยขับเคลื่อนการ
พัฒนาและช่วยเหลือการทำงานของเทศบาล
3. มีการปกครองแบ่งเป็นป๊อก/คุ้ม ทำให้ง่ายในการควบคุมดูแลและการบริหารจัดการ
4. ประชาชนมีการรวมกลุ่มเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาชน เช่น กลุ่มสตรีแม่บ้าน
กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่ม อสม.
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จุดอ่อน (W = Weakness)
1. งบประมาณสนับสนุนการทำงานของกลุ่มอาสาสมัครน้อยทำให้ขาดขวัญกำลังใจในการทำงาน
2. ผู้ยากไร้ในตำบลยังไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึง
3. บุคลากรด้านการรักษาความปลอดภัยขาดการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง
4. ปัญหาประชากรแฝง แรงงานต่างด้าวเข้ามาในพื้นที่ ยากแก่การกำกับดูแล ส่งผลให้เกิด
อาชญากรรม การลักขโมยเป็นต้นส่งผลให้เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
5. ประชาชนวัยรุ่นให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่นน้อยกว่าในวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
6. มีปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในหมู่บ้าน/ตำบล
7. ประชาชนยังลุ่มหลงในอบายมุข อาทิเช่น การดื่มสุราสูบบุหรี่ เล่นการพนัน เป็นต้น
โอกาส (O= Opportunity)
1. รัฐบาลและจังหวัด / กลุ่มจังหวัด มีนโยบายสนับสนุนด้านความมั่นคง
2. รัฐบาลให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาความมั่นคง ยาเสพติดและการรักษาความสงบ
เรียบร้อยในสังคม
3. รัฐบาลให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหา สาธารณภัย สร้างความรัก ความสามัคคี ความ
สมานฉันท์ภายในชาติ
4. มีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมทางจิตใจของประชาชนชาวไทย
5. มีแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต
อุปสรรค (T=Threat)
1. รัฐบาลยังไม่มีนโยบายในการควบคุมปัญหาจากแรงงานต่างด้าวที่มีประสิทธิภาพ ทำให้
ยากในการกำกับดูแล
2. จากปัญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจทำให้ประชาชนขาดความมั่นคงในการประกอบอาชีพและมี
ปัญหาการว่างงานมากขึ้น
5. การพัฒนาด้านสาธารณสุข
จุดแข็ง (S= Strength)
1. กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) มีความเข้มแข็ง เป็นแกนนำที่สำคัญใน
การดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่
2. ประชาชนให้ความสนใจในการดูแลสุขภาพตนเองและคนในครอบครัวมากขึ้น มีความรู้ใน
การดูแลตนเองและผู้อื่นได้มากขึ้น
3. ประชาชนมีการติดตามข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณสุขและการแพร่ระบาดของโรคต่าง ๆ
อย่างต่อเนื่อง
4. มีกองทุนหลักประกันสุขภาพประจำตำบล ดำเนินกิจกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพของ
ประชาชนในตำบล
5. มีภูมิปัญญาชาวบ้านด้านแพทย์แผนไทย อาทิ เช่น ชมรมนวดแผนไทยตำบลสันนาเม็ง
6. เทศบาลได้รับโอนสถานีอนามัยเข้ามาอยู่ ในสัง กัด ทำให้ก ารพัฒนาด้านสาธารณสุ ข มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
๗. เทศบาลส่งเสริมให้มีการออกกำลังกายโดยจัดให้มีสถานที่และอุปกรณ์ออกกำลังกาย
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จุดอ่อน (W = Weakness)
๑. ประชาชนเป็นโรคไม่ติดต่อมากขึ้นเช่น โรคเบาหวาน โรคความดัน โรคปวดข้อ โรคปวด
กระดูกและกล้ามเนื้อ เป็นต้น
๒. ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ถูกต้อง
๓. มีฟาร์มเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ เช่น ฟาร์มไก่ ทำให้ประชาชนประสบปัญหาเรื่องกลิ่น
๔. เทศบาลยังไม่มีบุคลากรปฏิบัติด้านสาธารณสุขยังไม่เพียงพอต่อภารกิจที่รับผิดชอบ
5. งบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด ทำให้บริหารงานเป็นไปอย่างไม่ทั่วถึง
โอกาส (O= Opportunity)
๑. มีหน่วยงานภายนอกที่ช่วยเหลือการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข เช่น สำนักงานสิ่งแวดล้อม
เชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
อุปสรรค (T=Threat)
1. มีปัญหาโรคติดต่อแพร่ระบาดของโรคติดต่อ เช่น โรคไข้เลือดออก, โรคไข้หวัด, การแพร่
ระบาดของไข้หวัดนก
6. ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จุดแข็ง (S= Strength)
1. ชุมชนมีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถสร้างรายได้ให้ชุมชนท้องถิ่นได้ เช่น การทำโคม จักสาน
2. มีศาสนสถานที่เก่าแก่เป็นที่ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นเคารพนับถือของประชาชน
ทั่วไป เช่น กู่แดง กู่ดำ
3. กลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่มีจิตสำนึกร่วมอนุรักษ์
4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การสนับสนุนด้านการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
5. มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดตั้งเอง
จุดอ่อน (W = Weakness)
1. ขาดการจัดเก็บข้อมูลด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ (การจัดการองค์ความรู้)
2. ประเพณีเก่าแก่บางอย่างกำลังจะสูญสลาย ไม่มีการสืบทอด
3. โรงเรียนระดับประถมศึกษาในพื้นที่มีขนาดเล็ก บุคลากรน้อย/นักเรียนน้อย/งบประมาณที่
ได้รับสนับสนุนจากสำนักงานพื้นที่เขตการศึกษาไม่เพียงพอต่อการบริหารงาน
4. ผู้ปกครองขาดความเชื่อถือในโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่
5. เด็กนักเรียนที่เรียนดีบางราย ขาดโอกาสในการศึกษาต่อเนื่องจากผู้ปกครองมีรายได้ไ ม่
เพียงพอ
โอกาส (O= Opportunity)
1. ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นจำนวนมาก
๒. รัฐบาลมีนโยบายกู้ยืมเรียน
๓. รัฐบาลมีนโยบายเรียนฟรี 15 ปี
๕. ผู้บริหารการศึกษาให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น
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อุปสรรค (T=Threat)
1. ปัญหาจากสื่อและเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทต่อการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชน
ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต วัฒนธรรม ค่านิยม รวมไปถึงจารีตและประเพณีของท้องถิ่นนั้นค่อยๆ ถูกลบเลือน
หายไป
2. วัฒนธรรมบริโภคนิยมได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง
3. กฎ ระเบียบบางอย่างไม่เอื้อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าไปส่งเสริม สนับสนุนด้าน
การศึกษาเนื่องจากไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. ผู้ปกครองมีค่านิยมส่งบุตรหลานไปเรียนโรงเรียนนอกพื้นที่
7. ด้านการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จุดแข็ง (S= Strength)
1. พื้นที่ตำบลสันนาเม็ง มี 9 ตร.กม. ทำให้ดูแลปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ง่าย
2. มีการออกเทศบัญญัติบังคับใช้ในพื้นที่
3. เทศบาลมีการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในที่สาธารณะอย่างต่อเนื่อง
4. ประชาชนให้ความสำคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อม
จุดอ่อน (W = Weakness)
1. ปัญหาการกำจัดขยะที่มีประสิทธิภาพ เช่น การไม่มีพื้นที่ในการทิ้งขยะอย่างถูกต้องและ
เหมาะสม ทำให้เกิดปัญหาในการบริหารจัดการขยะและการคัดแยกขยะ ส่งผลให้เกิดการทิ้งขยะไม่เป็นที่ รวม
ไปถึงส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่
2. ปัญหาการขาดการบริหารจัดการขยะที่เป็นระบบระเบียบและมีประสิทธิภาพ จากจำนวน
ประชากรที่เพิ่มมากขึ้น รวมถึงประชากรแฝง
3. ปัญหามลภาวะทางอากาศที่เกิดจากการกำจัดขยะไม่ถูกวิธี การพ่นยาฆ่าแมลง ยากำจัด
ศัตรูพืช กลิ่นไม่พึงประสงค์จากขยะและมูลสัตว์
4. ไม่มีอุปกรณ์ในการทำลายเศษกิ่งไม้ วัชพืช ทำให้ประชาชนใช้วิธีเผา ทำให้มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม
5. ลำเหมืองตื้นเขิน มีตะกอนและวัชพืชปิดทางไหลของน้ำ
โอกาส (O= Opportunity)
1. รัฐบาลให้ความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
2. มีการจัดพื้นที่ Zoning ระหว่างองค์กรต่าง ๆ
3. หน่วยงานภาครัฐส่งเสริมให้มีการใช้ปุ๋ยธรรมชาติที่มีในท้องถิ่นได้แก่ ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก ปุ๋ย
ชีวภาพ ปุ๋ยพืชสดทดแทนการใช้สารเคมีและปุ๋ยเคมีเพื่อลดต้นทุนการผลิตและป้องกันดินเสื่อมสภาพ
อุปสรรค (T=Threat)
1. ภาวะฝุ่นและหมอกควันปกคลุมจัง หวัดเชียงใหม่ ส่ง ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน
2. มีบุคคลภายนอกนำขยะมาทิ้งในพื้นที่ทำให้เกิดปัญหาส่งกลิ่นเหม็น ขาดความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย สวยงามและเป็นบ่อเกิดของเชื้อโรคและพาหะนำโรคต่าง ๆ
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3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลตำบลสันนาเม็งนั้น ได้ทำการประเมินสถานการณ์
สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ด้าน
1. ด้านการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี

สถานการณ์
สภาพแวดล้อมภายนอก
1. ประชาชน เยาวชนยัง
ขาดความรู้ความเข้าใจใน
การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย
2.การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนยังอยู่ในระดับ
น้อยยังอิงความคิดเห็น
ของผู้นำชุมชนเป็นหลัก
3. ปัญหาคุณธรรม
จริยธรรม

2. ด้านโครงสร้าง 1. ถนนเพื่อการคมนาคม
พื้นฐาน
สัญจรไป-มา และลำเลียง
ผลการผลิตทางการเกษตร
คับแคบ ไม่สามารถขยาย
ไหล่ทางได้ และถนนบาง
แห่งชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ

2. ไฟฟ้าส่องสว่างทางและ
ที่สาธารณะยังไม่สามารถ
ดำเนินการครอบคลุมพื้นที่
ได้ทงั้ หมด
3. ไฟฟ้าสาธารณะยังไม่
เพียงพอ สำหรับจุดที่มี
ความจำเป็นต้องติดตั้ง
4. ขาดระบบบริหารการ
จัดการน้ำที่ดี ในฤดูน้ำ
หลากจะเกิดปัญหาน้ำท่วม
และในฤดูแล้งจะประสบ
ปัญหาการขาดแคลนน้ำ

พื้นที่/
กลุ่มเป้าหมาย
ทุกหมู่บ้าน

ทุกหมู่บ้าน

ผู้นำท้องถิ่น ผูน้ ำ
ชุมชน พนักงาน
เทศบาลและ
ประชาชน ในตำบล
ทุกหมู่บ้าน

ทุกหมู่บ้าน

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต
- ประชาชนมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน
ประชาชนเข้าใจประชาธิปไตยในทางที่ผิด
- การแก้ไขปัญหาที่แท้จริงของประชาชน
เป็นไปได้ยากขึ้นเพราะประชาชนขาดการมี
ส่วนร่วม
- หากขาดคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปกครองแล้ว ชุมชนจะอยู่ร่วมกันอย่างไม่เป็น
ระเบียบเรียบร้อย มีความเห็นแก่ตัว ขาดความ
รักความสามัคคีในชุมชนเพิ่มมากขึ้น
- ปรับปรุงระบบเส้นทางคมนาคมสัญจรให้มี
ความสะดวกปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
- การเกษตรยังเป็นพื้นฐานหลักทาง เศรษฐกิจ
ของประเทศซึ่งหากระบบเศรษฐกิจระดับ ราก
หญ้ามีความแข็งแกร่งจะส่งผลให้เศรษฐกิจของ
ประเทศแข็งแกร่ง
- การพัฒนาระบบขนส่งการลำเลียงผลผลิตจะ
ช่วยให้ ผลผลิตออกสู่ตลาดได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว และทันต่อความต้องการของผู้บริโภค
- การขยายระบบไฟฟ้าให้มีไฟฟ้าใช้อย่าง

เพียงพอและทั่วถึง เพิ่มความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
ทุกหมู่บ้าน

ทุกหมู่บ้าน

- ปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
การติดตั้งไฟฟ้าสาธารณจะสามารถลดปัญหา
ได้ระดับหนึ่ง
- การสร้างระบบบริหารจัดการน้ำ ถือว่าเป็น
การเตรียมรับมือกับปัญหาน้ำท่วมหรือขาด
แคลนน้ำได้ดีที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการสร้างที่กัก
เก็บน้ำ การขุดลอกคลอง การสร้างระบบ
ระบายน้ำ
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ด้าน

สถานการณ์
สภาพแวดล้อมภายนอก
5. การขาดแคลนน้ำ และ
แหล่งน้ำไม่ได้รับการบำรุง
ดูแลรักษา

พื้นที่/
กลุ่มเป้าหมาย
ทุกหมู่บ้าน

6.ปัญหาโครงข่ายระบบ
กลุ่มเกษตรกรใน
การกระจายน้ำชลประทาน
พื้นที่
ไม่ครอบคลุมทั้งพื้นที่ไม่
ทั่วถึง
3. ด้านเศรษฐกิจ 1. เกษตรกรยังขาดความรู้
ในการเพาะปลูก การใช้
เทคโนโลยีเพื่อการผลิต
ทางการเกษตร เนื่องจาก
พฤติกรรม และวิธีการ
ปลูกข้าวเปลี่ยนแปลงไป
ทำให้ดินเสื่อมโทรม ที่เกิด
จากการเผาฟางข้าว การ
ใช้ปุ๋ยเคมี การใช้สารเคมี
ผลผลิตต่ำ ต้นทุนสูง
ปัญหาหนี้สนิ
2. ขาดอาชีพเสริมนอกฤดู
การทำการเกษตร ไม่มี
อาชีพที่แน่นอน ทำให้ขาด
โอกาสที่จะพัฒนาและ
สร้างรายได้ให้กับครัวเรือน
หรือชุมชน
3. การขาดการรวมกลุ่ม
เพื่อประกอบอาชีพ ซึ่ง
กลุ่มนับว่าเป็นพลังสำคัญ
ในระบบเศรษฐกิจของ
ชุมชน
4. ไม่มีการพัฒนาแหล่ง
ต้นทุนทางการท่องเที่ยว
ภายในตำบลและ
ประชาสัมพันธ์อย่างจริงจัง

ทุกหมู่บ้าน

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต
- แหล่งน้ำสาธารณะในตำบลไม่ได้รับการ
พัฒนาไม่สามารถกักเก็บน้ำและบรรเทาความ
เดือดร้อน การขาดน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค
มากยิ่งขึ้น
- ระบบการกระจายน้ำ การชลประทานไม่
ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบล ทำให้พื้นที่
บางส่วนสามารถผลิตพืชผลทางการเกษตรได้
ตลอดปี แต่พื้นที่ส่วนใหญ่กลับไม่มีน้ำเพื่อ
การเกษตรตลอดทั้งปี
- การเปลี่ยนแปลงวิถีการเพาะปลูกมีความ
สะดวกสบายมากขึ้น ทำให้ต้นทุนสูง ผลผลิต
ต่ำ รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเพาะปลูกของ
เกษตรกร การรณรงค์การไม่เผาฟาง การแก้ไข
ปัญหาด้วยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ เป็นอีก
แนวทางหนึ่งที่จะช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่าง
ยั่งยืน รวมถึงการใช้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นแนวทางในการดำรงชีวิต

ทุกหมู่บ้าน

- สภาพอากาศ ฤดูกาลของโลกเปลี่ยนแปลงไป
การพึ่งพาการเกษตรตามฤดูกาลอย่างเดียวไม่
เพียงพอที่จะสร้างชุมชนเข้มแข็ง

ทุกหมู่บ้าน

- ระบบการผลิตแบบกลุ่มจะช่วยให้ สามารถ
แข่งขันกับคู่แข่งได้ดี ทั้งด้านต้นทุน แรงงาน
และผลผลิต

ทุกหมู่บ้าน

แหล่งต้นทุนทางการท่องเที่ยวไม่เป็นที่น่าสนใจ
ไม่สามารถดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยว
ขาดเม็ดเงินเข้าสู่ตำบล
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สถานการณ์
พื้นที่/
สภาพแวดล้อมภายนอก
กลุ่มเป้าหมาย
4. ด้านการศึกษา 1. การศึกษาในระดับก่อน
โรงเรียน
ศาสนาและ
วัยเรียน ยังขาดสื่อและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัฒนธรรม
อุปกรณ์การเรียนที่
ของเทศบาล
ทันสมัย และเหมาะสมกับ
การพัฒนาการ
2. ประชาชนยังขาดแหล่ง
ทุกหมู่บ้าน
เรียนรู้ที่เป็นการศึกษา
ตลอดชีวิต หรือการศึกษา
นอกระบบ ทำให้ยังมี
ความรู้ที่ล้าหลัง ไม่ทัน
เหตุการณ์
3. วัฒนธรรมท้องถิ่นอันดี
ทุกหมู่บ้าน
งาม ภูมิปัญญาชาวบ้าน
ปราชญ์ชาวบ้าน เริ่มสูญ
หาย เนื่องจากไม่ได้รับ
ความสนใจจากคนรุ่นหลัง
และขาดการจัดเก็บข้อมูล
ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น
อย่างเป็นระบบ
ทุกหมู่บ้าน
5. ด้านสุขภาพ 1. ผู้สูงอายุ ผูพ้ ิการ ผู้ติด
อนามัย คุณภาพ เชื้อหรือผู้ป่วยเอดส์ ผู้ถูก
ทอดทิ้ง ผู้ด้อยโอกาส
ชีวิตของ
ได้รับการดูแลไม่ทั่วถึง
ประชาชน
ทำให้ต้องดำรงชีวิต
อยู่ด้วยความยากลำบาก
ด้าน

2. ประชาชนยังขาด
ความรู้และความเข้าใจใน
การป้องกันโรคระบาด
ต่างๆ ทำให้ยากแก่การ
ป้องกัน
3. ประชาชนในพื้นที่ขาด
การตื่นตัว ในการเล่นกีฬา
และออกกำลังกายเพื่อ
สุขภาพ

ทุกหมู่บ้าน

ทุกหมู่บ้าน

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต
- สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้เป็นสิ่งที่จำเป็น
และสำคัญต่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก ว่าจะมี
ความรู้ก้าวไกล เท่าทันต่อโลกเพียงใด
- การศึกษาไม่มีที่สิ้นสุด การศึกษานอกระบบ
จะเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการสร้าง
กระบวนการคิดและการเรียนรู้ในชุมชน ทำให้
เกิดการค้นพบศักยภาพของตนเอง
- วัฒนธรรมที่สั่งสมมาแต่โบราณจนเป็น
เอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น อาจจะสูญหายไป
หากไม่มีการดำรงรักษาไว้

- ระบบครอบครัวมีแนวโน้มเป็นครอบครัว
เดี่ยวมากขึ้น สภาวะทางเศรษฐกิจที่มีการ
แข่งขันสูง ทำงานแข่นขันกับเวลา การเอารัด
เอาเปรียบ คนมุ่งเอาตัวรอด และเห็นแก่ตัว
ผู้สูงอายุจะมากขึ้น ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่
จะต้องหาแนวทางในการรองรับปัญหาที่จะ
เกิดขึ้น
- ความเจริญของโลกทำให้ชีวิตประจำวัน
เปลี่ยนแปลง มีการวางแผนการดำรงชีวิตที่ดี มี
การป้องกันอย่างจริงจัง จะทำให้เกิดความ
ปลอดภัยจากโรคต่าง ๆ
- การออกกำลังกายจะสามารถสร้างสุขภาพที่ดี
ให้เกิดขึ้นได้ จึงสมควรที่จะมีการสนับสนุนการ
เล่นกีฬาในทุกรูปแบบ
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ด้าน
6. ด้านการ
พัฒนาสังคม

7. ด้าน
สิ่งแวดล้อม
และทรัพยากร
ธรรมชาติ

สถานการณ์
พื้นที่/
สภาพแวดล้อมภายนอก
กลุ่มเป้าหมาย
1. การแพร่ระบาดของ
ทุกหมู่บ้าน
ยาเสพติด ยังคงมีอยู่
ต่อเนื่อง จากขาดความ
เข้มงวดและความต่อเนื่อง
ในการปราบปรามและ
ป้องกันปัญหาอย่างจริงจัง
2. ปัญหาครอบครัว
ทุกหมู่บ้าน
แตกแยก
3 ปัญหาเด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชนใน
มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอัน
ตำบล
ควร
4. เกิดอุบัติเหตุจำนวน
ทุกหมู่บ้าน
มากในช่วงเทศกาลวันหยุด
ทำให้เกิดความสูญเสียทั้ง
ชีวิต และทรัพย์สิน ถึงแม้
ภาครัฐและเอกชนจะ
ช่วยกันรณรงค์ให้ขับขี่
ปลอดภัยอย่างต่อเนื่องก็
ตาม การละเลยในการ
บังคับใช้กฎหมายอย่าง
จริงจังของภาครัฐ
1. ปัญหาขยะและสิ่ง
ทุกหมู่บ้าน
ปฏิกูล ถือว่าเป็นสิ่งที่กำลัง
จะสร้างปัญหาให้กับสังคม
ชนบท พฤติกรรมการทิ้ง
ขยะไม่มีความเป็นระเบียบ
ขาดการคัดแยกขยะ หาก
ไม่มีการวางแผนที่ดีจะ
กลายเป็นปัญหาที่ยากจะ
แก้ไข

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต
- การการแพร่ระบาดของยาเสพติดเพิ่มขึ้น
ก่อให้เกิดอาชญากรรม การการลักขโมย
เพิ่มขึ้น

- เด็กและเยาวชนมีปัญหาขาดความรักความ
อบอุ่นมากขึ้นนำไปสู่ปัญหาอื่น
-การเกิดปัญหาทางสังคมและการสาธารณสุข
โรคทางเพศสัมพันธ์เกิดเพิ่มมากขึ้น
- เทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้า ประกอบ
พฤติกรรมของคน และการละเลยในการบังคับ
ใช้กฎหมายอย่างจริงจังของภาครัฐ มีผลกับ
อัตราการเกิดอุบัติเหตุมากขึ้น

- ควรจะมีการสร้างระบบบริหารจัดการการ
กำจัดขยะอย่างถูกวิธี โดยไม่ก่อให้เกิดมลพิษ
ต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากนับวันปริมาณขยะที่
กำจัดยาก ขยะมีมลพิษจะยิ่งมากขึ้น
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ส่วนที่ 3
การนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน
ที่

ยุทธศาสตร์

ด้าน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
- แผนงานบริหารงานทั่วไป
สานักปลัด
- แผนงานสาธารณสุข
กองคลัง
- แผนงานเคหะและชุมชน
กองช่าง
- แผนงานสร้างความ
กองการศึกษา
เข้มแข็งของชุมชน
กองสาธารณสุขฯ
- แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ
แผนงาน

1 การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี

- บริหารทั่วไป
- การดาเนินงานอื่นๆ

2 การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและผังเมือง

- บริการชุมชนและสังคม - แผนงานเคหะและชุมชน
- บริการชุมชนและสังคม - แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา

3 การพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนพึ่งตนเอง

- การเศรษฐกิจ
- แผนงานสร้างความ
- บริการชุมชนและสังคม เข้มแข็งของชุมชน
- แผนงานการเกษตร

4 การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน

- บริการชุมชนและสังคม - แผนงานการศึกษา
สานักปลัด
- การดาเนินงานอื่นๆ
- แผนงานสาธารณสุข
กองช่าง
- แผนงานสร้างความ
กองการศึกษา
เข้มแข็งของชุมชน
กองสาธารณสุขฯ
- แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ
- แผนงานงบกลาง

หน่วยงาน
สนับสนุน
กองคลัง

กองช่าง
กองสาธารณสุข
อบจ.เชียงใหม่

กองคลัง

สานักปลัด
กองช่าง

กองคลัง

กองคลัง
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หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
การจัดระเบียบชุมชน - บริการชุมชนและสังคม - แผนงานการรักษาความ
สานักปลัด
สังคมและการรักษา
สงบภายใน
กองช่าง
ความสงบเรียบร้อย
- แผนงานการศึกษา
กองการศึกษา
- แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน
- งบกลาง

หน่วยงาน
สนับสนุน
กองคลัง

6

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

- บริการชุมชนและสังคม - แผนงานเคหะและชุมชน
- แผนงานการเกษตร

สานักปลัด

กองคลัง

7

การอนุรักษ์ ฟื้นฟู
และสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมจารีต
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

- บริการชุมชนและสังคม - แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

กองการศึกษา

กองคลัง

รวม

7 ยุทธศาสตร์

ที่
5

ยุทธศาสตร์

ด้าน

4 ด้าน

แผนงาน

10 แผนงาน

6 สานัก/กอง
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์
1) ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี
1.1 แผนงานริหารงานทั่วไป
1.2 แผนงานสาธารณสุข
1.3 แผนงานเคหะและชุมชน
1.4 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน
1.5 แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ
รวม
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและ
ผังเมือง
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน
2.2 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา
รวม
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง
3.1 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน
3.2 แผนงานการเกษตร
รวม

ปี 2561
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2562
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2563
จานวน
จานวน
โครงการ
โครงการ

ปี 2564
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2565
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 5 ปี
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

21
13

3,275,000
1,090,000

26
1
11
15

3,786,300
20,000
3,130,000
1,610,000

26
1
13
15

3,676,300
20,000
2,800,000
1,610,000

24
1
13
15

3,645,000
20,000
3,900,000
1,610,000

24
1
12
15

3,645,000
20,000
600,000
1,610,000

121
4
49
73

18,027,600
80,000
10,430,000
7,530,000

3

200,000

5

300,000

5

230,000

5

230,000

5

230,000

23

1,190,000

37

4,565,000

58

8,846,300

60

8,336,300

58

9,405,000

57

6,105,000

270

37,257,600

10
18

2,513,000
6,718,200

14
14

10,130,400
6,184,400

17
20

10,572,500
9,979,500

21
24

13,376,900
36,589,600

10
15

19,145,000
21,670,200

72
91

55,737,800
81,141,900

28

9,231,200

28

16,314,800

37

20,552,000

45

49,966,500

25

40,815,200

163

136,879,700

4

390,000

6

870,000

9

20,240,000

9

10,760,000

9

10,760,000

37

43,020,000

11
15

461,000
851,000

11
17

461,000
1,331,000

11
20

461,000
20,701,000

11
20

461,000
11,221,000

11
20

461,000
11,221,000

55
92

2,305,000
45,325,000
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน
4.1 แผนงานการศึกษา
4.2 แผนงานสาธารณสุข
4.3 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน
4.4 แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ
4.5 แผนงานงบกลาง
รวม
5) ยุทธศาสตร์การจัด
ระเบียบชุมชน สังคม
และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย
5.1 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน
5.2 แผนงานการศึกษา
5.3 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน
5.4 แผนงานงบกลาง
รวม

ปี 2561
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2562
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2563
จานวน
จานวน
โครงการ
โครงการ

ปี 2564
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2565
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 5 ปี
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

10
25
2

2,483,000
14,916,000
1,570,000

15
32
3

2,538,700
5,411,500
1,590,000

14
28
4

2,933,000
12,201,500
1,690,000

14
26
4

2,933,000
3,188,000
1,690,000

14
25
4

2,933,000
3,128,000
1,690,000

67
136
17

13,820,700
38,845,000
8,230,000

7

1,115,000

7

5,419,000

9

2,580,000

9

2,580,000

9

2,580,000

41

14,274,000

5
49

16,960,000
37,044,000

5
62

16,960,000
31,919,200

5
60

16,960,000
36,364,500

5
58

16,960,000
27,351,000

5
57

16,960,000
27,291,000

25
286

84,800,000
159,969,700

6

330,000

8

4,850,000

8

4,850,000

8

1,640,000

7

350,000

37

12,020,000

1
2

20,000
40,000

1
3

20,000
70,000

1
11

50,000
3,255,000

1
8

50,000
2,396,000

1
6

50,000
1,394,000

5
30

190,000
7,155,000

1
10

500,000
890,000

1
13

500,000
5,440,000

1
21

500,000
8,655,000

1
18

500,000
4,586,000

1
15

500,000
2,294,000

5
77

2,500,000
21,865,000
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์
6) ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
6.1 แผนงานเคหะและชุมชน
6.2 แผนงานการเกษตร
รวม
7) ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์
ฟื้นฟูและสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
7.1 แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ
รวม
รวมทั้งสิ้น

ปี 2561
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2562
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2563
จานวน
จานวน
โครงการ
โครงการ

ปี 2564
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2565
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 5 ปี
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

2
10
12

11,300,000
920,000
12,220,000

4
12
16

11,605,000
1,360,000
12,965,000

4
11
15

11,605,000
1,140,000
12,745,000

3
11
14

6,555,000
1,140,000
7,695,000

3
11
14

6,555,000
1,110,000
7,665,000

16
55
71

47,620,000
5,670,000
53,290,000

24

1,125,000

27

1,255,000

29

1,425,000

28

1,375,000

28

1,375,000

136

6,555,000

24
175

1,125,000
65,926,200

27
221

1,255,000
78,071,300

29
242

1,425,000
108,778,800

28
241

1,375,000
111,599,500

28
216

1,375,000
96,766,200

136
6,555,000
1,095 461,142,000
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แบบ ผ. ๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ที่
๑

2

3

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบประมาณ
เป้าหมาย
โครงการ
วัตถุประสงค์
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
โครงการฝึกอบรมศึกษา
เพื่อพัฒนาความรู้
จัดฝึกอบรมให้แก่
450,000 450,000 450,000 450,000
ดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ ทักษะการปฏิบัติงาน ผู้บริหาร สมาชิกสภา
ของบุคลากรเทศบาล
และสร้างจิตสานึกใน พนักงานเทศบาล
ตาบลสันนาเม็ง (ตาม
การบริการประชาชน และพนักงานจ้าง
หลักการบริหารจัดการ
ให้แก่บุคลากร
จานวน 87 คน
หลักธรรมาภิบาล)
โครงการสัมมนาเพื่อเสริม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ จัดฝึกอบรมให้แก่
๖๐,๐๐๐
๖๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐
สร้างกระบวนการแลก
ในการปฏิบัติงานและ ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนา นาคุณธรรมจริยธรรม พนักงานเทศบาล
ประสิทธิภาพการปฏิบัติ
ที่ได้รับมาปรับใช้ใน
และพนักงานจ้าง
ราชการและเสริมสร้าง
การปฏิบัติงาน
จานวน 87 คน
คุณธรรมจริยธรรมสาหรับ
ผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง
พนักงานจ้างของเทศบาล
ตาบลสันนาเม็ง
โครงการอบรมเชิง
เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิก จัดฝึกอบรมให้แก่
3๐,๐๐๐
3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐
ปฏิบัติการให้ความรู้
สภา พนักงานเทศบาล ผู้บริหาร สมาชิกสภา
ภาษาต่างประเทศเพื่อ
และพนักงานจ้าง
พนักงานเทศบาล
การสื่อสาร
มีความรู้ความเข้าใจ
และพนักงานจ้าง
ภาษาต่างประเทศ
จานวน 87 คน
เพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด
(KPI)

๒๕๖5
(บาท)
450,000 จานวนผู้
ผ่านการ
อบรม

10๐,๐๐๐ จานวนผู้
ผ่านการ
อบรม

3๐,๐๐๐ จานวนผู้
ผ่านการ
อบรม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้าง มีความรู้
ความสามารถมากขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด
(งานการ
เจ้าหน้าที่)

ผู้บริหาร สมาชิกสภา
สานักปลัด
พนักงานเทศบาลและ
(งานการ
พนักงานจ้าง ปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่)
อย่างมีประสิทธิภาพ
และมีคณ
ุ ธรรมและ
จริยธรรมมากขึ้น

ผู้บริหาร สมาชิกสภา
พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้าง มีความรู้
ความเข้าใจด้านภาษา
ต่างประเทศมากขึ้น

สานักปลัด
(งานการ
เจ้าหน้าที่)

หน้าที่ 97

แบบ ผ. ๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
4 โครงการอบรมเชิง
เพื่อส่งเสริมให้
จัดอบรมให้แก่คณะ
60,๐๐๐
60,๐๐๐
60,๐๐๐
ปฏิบัติการการเสริมสร้าง ผู้บริหาร สมาชิก
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบตั ิ สภาเทศบาล และ
เทศบาล พนักงาน
ราชการ การเสริมสร้าง เจ้าหน้าที่ ได้เรียนรู้ เจ้าหน้าที่
การทางานเป็นทีม
ถึงหลักในการทางาน จานวน 60 คน
Walk rally ให้แก่
เป็นทีม เพื่อให้บรรลุ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เป้าหมายขององค์กร
และเจ้าหน้าที่
ร่วมกัน ตลอดจน
ช่วยผลักดันให้เกิด
พลังขององค์กรใน
การให้บริการ
ประชาชน

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
๒๕๖5
หลัก
(บาท)
60,๐๐๐ จานวนผู้ผ่าน ผู้บริหาร สมาชิกสภา
สานักปลัด
การอบรม
เทศบาล และพนักงาน
(งานการ
เจ้าหน้าที่ ทางานเป็นทีม เจ้าหน้าที่)
บรรลุเป้าหมายของ
องค์กรร่วมกันในการ
ให้บริการประชาชน
ตัวชี้วัด
(KPI)

หน้าที่ 98

แบบ ผ. ๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบประมาณ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
5 โครงการฝึกอบรมการ
เพื่อให้บุคลากรสามารถ จัดฝึกอบรม ให้แก่
20,000
20,000
20,000 20,000
เขียนโครงการและการ เขียนโครงการและจัดทา ผู้บริหาร พนักงาน
จัดทางบประมาณรายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
เทศบาลและ
ประจาปี
ประจาปีได้ถูกต้องตาม พนักงานจ้าง
ระเบียบ กฎหมายและ จานวน 60 คน
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

6 โครงการเทศบาลพบ
ประชาชน

เพื่อให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการเสนอปัญหา
และความต้องการของ
ชุมชนในการพัฒนา
ท้องถิ่น

จัดประชุมรับฟัง
ปัญหาและความ
ต้องการของประชาชน
หมู่ที่ 1 – 12
ตาบลสันนาเม็ง

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
๒๕๖5
หลัก
(บาท)
20,000 จานวนผู้ผ่าน ผู้บริหาร พนักงาน
สานักปลัด
การอบรม
เทศบาลและพนักงาน (งานนโยบาย
จ้าง สามารถเขียน
และแผน)
โครงการได้อย่าง
ถูกต้องและมีความรู้
ความเข้าใจในการ
จัดทางบประมาณ
รายจ่ายประจาปีได้
อย่างถูกต้องตาม
ระเบียบ กฎหมาย
และหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัด
(KPI)

๒๐,๐๐๐ จานวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

เทศบาลมีการริหารงาน สานักปลัด
ตามหลักธรรมาภิบาล (งานนโยบาย
ประชาชนมีส่วนร่วม
และแผน)
ในการพัฒนาท้องถิ่น

หน้าที่ 99

แบบ ผ. ๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
7 โครงการจัดทา
เพื่อทบทวนและ
ดาเนินการจัดประชุม ๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐
แผนพัฒนาเทศบาล
จัดทาแผนพัฒนา
คณะกรรมการต่างๆ
แผนการดาเนินงานและ เทศบาล แผนการ เพื่อจัดทาแผนพัฒนา
การติดตามประเมินผล ดาเนินงานและการ เทศบาล แผนการ
แผนพัฒนาเทศบาล
ติดตามประเมินผล ดาเนินงานและการ
แผนพัฒนา
ติดตามประเมินผล
แผนพัฒนา ในห้วง
การจัดทาแผน
8

โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อสนับสนุน
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดเวที
ประชาคมเพื่อการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่น

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน จัดฝึกอบรมให้แก่
ให้ผู้นาชุมชน
ผูน้ าชุมชน ประชาชน
ประชาชน
จานวน 250 คน
มีส่วนร่วมในการนา
เสนอปัญหา ความ
ต้องการ แสดงความ
คิดเห็น โดยใช้
กระบวนการจัดเวที
ประชาคมร่วมกัน
ทบทวนการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่น

-

250,๐๐๐

250,๐๐๐ 250,๐๐๐

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
๒๕๖5
หลัก
(บาท)
๕๐,๐๐๐ จัดทาแผนฯ
การพัฒนาตาบล
สานักปลัด
พัฒนา แผนการ เป็นไปอย่างถูกต้องมี (งานนโยบาย
ดาเนินงานและ ส่วนร่วมและ
และแผน)
การติดตาม
สอดคล้องกับความ
ประเมินผลแผน ต้องการของ
แล้วเสร็จตาม ประชาชน
ระยะเวลาที่
กาหนด
ตัวชี้วัด
(KPI)

250,๐๐๐ จานวนผู้ผ่าน
การอบรม

ผู้นาชุมชน
ประชาชน
มีส่วนร่วมในการ
นาเสนอปัญหา
ความต้องการ แสดง
ความคิดเห็น โดยใช้
กระบวนการจัดเวที
ประชาคมร่วมกัน
ทบทวนการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่น

สานักปลัด
(งานนโยบาย
และแผน)

หน้าที่ 100

แบบ ผ. ๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
9 โครงการสารวจความพึง เพื่อสารวจความพึง สารวจความพึง
๔๐,๐๐๐
๔๐,๐๐๐
๔๐,๐๐๐
๔๐,๐๐๐
พอใจของประชาชนผู้มา พอใจของประชาชน พอใจโดยวิธีสุ่ม
รับบริการของเทศบาล
ผู้มารับบริการของ ตัวอย่างใน
เทศบาลในด้านการ พื้นที่ 12 หมู่บ้าน
บริการสาธารณะ
10 โครงการฝึกอบรมวิธีการ เพื่อเพิ่มพูน
ประเมินผลการควบคุม ประสิทธิภาพการ
ภายในและการจัดทา
ปฏิบัติงานและนา
รายงาน
ความรู้ที่ได้ไปจัดทา
ประเมินผลการ
ควบคุมภายในและ
จัดทารายงานได้
อย่างถูกต้อง

จัดฝึกอบรมให้แก่
คณะผู้บริหาร
พนักงานและ
เจ้าหน้าที่
จานวน 60 คน

-

30,๐๐๐

30,๐๐๐

30,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

๒๕๖5
(บาท)
๔๐,๐๐๐ จานวน
ประชาชนผู้
ได้รับบริการ
มีความพึง
พอใจ

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก
เทศบาลนาผลทีไ่ ด้
สานักปลัด
รับมาปรับปรุง
(งานนโยบาย
กระบวนการทางานให้ และแผน)
ประชาชนมีความพึง
พอใจ

30,๐๐๐ จานวนผู้ผ่าน ผู้บริหาร พนักงานและ สานักปลัด
การอบรม
เจ้าหน้าที่ สามารถ
(งานนโยบาย
จัดทาประเมินผลการ
และแผน)
ควบคุมภายในและ
จัดทารายงาน
ได้อย่างถูกต้อง

หน้าที่ 101

แบบ ผ. ๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบประมาณ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
11 โครงการอบรมการ
เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จัดฝึกอบรมให้แก่
50,000
50,000
50,000 50,000
บริหารความเสี่ยงด้าน ได้รับความรูค้ วามเข้าใจ ผู้บริหาร พนักงาน
พัสดุ และงบประมาณ เกี่ยวกับการบริหารความ เทศบาลและ
รายจ่าย เพื่อป้องกันการ เสี่ยงด้านพัสดุและ
พนักงานจ้าง
ทุจริตในองค์กร
งบประมาณรายจ่าย เพื่อ จานวน 100 คน
ป้องกันการทุจริตในองค์กร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
12 โครงการอบรมการ
เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรม จัดฝึกอบรมให้แก่
40,000
40,000
25,000
25,000
เสริมสร้างการป้องกัน และวิธีการทางานที่สจุ ริต ผู้บริหาร พนักงาน
และปราบปรามการ
โปร่งใสของข้าราชการ
เทศบาลและ
ทุจริตในการปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่ของ
พนักงานจ้าง
พนักงาน
จานวน 60 คน
13 โครงการอบรมให้ความรู้
และปลุกจิตสานึกในการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริต

เพื่อให้คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาฯ พนักงาน
และเจ้าหน้าที่ มีความรู้
และจิตสานึกในการ
ป้องกันและปรามการ
ทุจริต

จัดฝึกอบรมให้แก่
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาฯ
พนักงานและเจ้าหน้าที่
จานวน 60 คน

5,000

10,000

10,000

10,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๒๕๖5
(บาท)
50,000 จานวนผู้ผ่าน ผู้เข้ารับการอบรมมี
การอบรม ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการบริหารความ
เสี่ยงด้านพัสดุและ
งบประมาณรายจ่าย เพื่อ
ป้องกันการทุจริตใน
องค์กร
25,000 จานวนผู้ผ่าน ผู้เข้ารับการอบรมเกิด
สานักปลัด
การอบรม จิตสานึกและนาความรู้
ที่ได้รับไปยึดถือปฏิบัติ
สร้างความเชื่อมั่นให้
แก่ประชาชนและสร้าง
ภาพลักษณ์ ข้าราชการ
ท้องถิ่นไทยใสสะอาด
10,000 จานวนผู้ผ่าน การดาเนินกิจกรรมต่างๆ สานักปลัด
การอบรม ของเทศบาลตาบล
สันนาเม็งเป็นไปด้วย
ความโปร่งใส เกิดการมี
ส่วนร่วม

หน้าที่ 102

แบบ ผ. ๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบประมาณ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
14 โครงการประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ผลการ
จัดทาเอกสารหรือ
๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐
ผลการดาเนินงานของ ดาเนินงานพัฒนาท้องถิ่น วารสาร รายงานผล
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง ในรอบปีที่ผ่านมาให้
การดาเนินงานประจาปี
ประชาชนและหน่วยงาน ปฏิทินเผยแพร่การ
ต่างๆ ทราบ
ดาเนินงาน หรือสื่อ
สิ่งพิมพ์ต่างๆ
15 โครงการเทิดทูนสถาบัน เพื่อแสดงความจงรักภักดี จัดโครงการ/กิจกรรม
100,๐๐๐ 100,๐๐๐ 100,๐๐๐ 100,๐๐๐
พระมหากษัตริย์
ต่อสถาบัน
ตามนโยบายหรือข้อ
พระมหากษัตริย์
สั่งการเกี่ยวกับ
การเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์
16 โครงการวันท้องถิ่นไทย 1. เพื่อราลึกในพระมหา
กรุณาธิคณ
ุ พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าฯ
2. เพื่อเป็นการเผยแพร่
บทบาทภารกิจผลงานและ
ความสาคัญของอปท. ใน
การให้บริการสาธารณะแก่
ประชาชน

จัดกิจกรรมน้อมราลึก
ในพระมหากรุณาธิคณ
ุ
(ร.๕) โดยมีผเู้ ข้าร่วม
กิจกรรมได้แก่ บุคลากร
เจ้าหน้าที่ หน่วยงาน
ต่าง ๆ และประชาชน
จานวน 80 คน

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒5,๐๐๐

๒5,๐๐๐

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
๒๕๖5
หลัก
(บาท)
๑๕๐,๐๐๐ ประชาชนและ ประชาชนและหน่วยงาน สานักปลัด
หน่วยงาน
ต่าง ๆ ได้รับรู้ข้อมูล
ต่างๆได้รับ
ข่าวสารของเทศบาลอย่าง
ทราบผลการ ทั่วถึง
ดาเนินงาน
เพิ่มมากขึ้น
100,๐๐๐ จานวน
ผู้บริหาร สมาชิกสภา สานักปลัด
ผู้เข้าร่วม
กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน
กิจกรรม
พนักงาน และประชาชน
ตาบลสันนาเม็ง เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรมวัน
สาคัญต่าง ๆ
๒5,๐๐๐ จานวนผู้เข้าร่วม 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สานักปลัด
กิจกรรม
ราลึกในพระมหา
กรุณาธิคณ
ุ พระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรู้ถึง
บทบาท ภารกิจและผล
การดาเนินงานในการ
ให้บริการสาธารณะแก่
ประชาชน
หน้าที่ 103
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แบบ ผ. ๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบประมาณ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
17 โครงการฝึกอบรมเพื่อ เพื่อให้สมาชิกสภา
จัดฝึกอบรมให้แก่
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑5,๐๐๐
๑5,๐๐๐
เพิ่มประสิทธิภาพของ ท้องถิ่น ผู้บริหาร
ผู้บริหารท้องถิ่น
สมาชิกสภาท้องถิ่น
ท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ สมาชิกสภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่นและ มีความรู้ความเข้าใจ และเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการ เกี่ยวกับการใช้
จานวน ๓๐ คน
ใช้จ่ายเงินและการ
จ่ายเงินและการ
ประชุมสภาท้องถิ่น
ประชุมสภาท้องถิ่น
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง เพิ่มมากขึ้น
อาเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่
18 โครงการจัดการ
เลือกตั้งผู้บริหารและ
สมาชิกสภาเทศบาล
ตาบลสันนาเม็ง

1. เพื่อจัดการ
เลือกตั้งผู้บริหารและ
สมาชิกสภาเทศบาล
ตาบลสันนาเม็ง
2. เพื่อให้การเลือกตั้ง
อยู่บนพื้นแนวทาง
ประชาธิปไตย มีความ
สุจริต เที่ยงธรรม
โปร่งใส ถูกต้องตาม
ระเบียบ กฎหมาย

จัดการเลือกตั้ง
ผู้บริหารและสมาชิก
สภาเทศบาลตาบล
สันนาเม็ง
(นายกเทศมนตรี
1 คน และสมาชิก
สภาเทศบาล
จานวน 12 คน)

ตัวชี้วัด
(KPI)

๒๕๖5
(บาท)
๑5,๐๐๐ จานวนผู้
ผ่านการ
อบรม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สมาชิกสภาท้องถิน่
ผู้บริหารท้องถิ่นและ
เจ้าหน้าที่ มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การใช้จ่ายเงินและ
การประชุมสภา
ท้องถิ่น
เพิ่มมากขึ้น

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ จานวนผู้ใช้ การเลือกตั้ง อยู่บนพื้น
สิทธิเลือกตั้ง แนวทางประชาธิปไตย
มีความสุจริต เที่ยง
ธรรม โปร่งใส ถูกต้อง
ตามระเบียบ กฎหมาย
และเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด

สานักปลัด

หน้าที่ 104

แบบ ผ. ๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
19 โครงการฝึกอบรม
เพื่อให้พนักงาน
จัดฝึกอบรมให้แก่
2๐,๐๐๐
2๐,๐๐๐
2๐,๐๐๐
2๐,๐๐๐
ให้ความรู้เกี่ยวกับ
เทศบาลตาบลสันนา ผู้บริหารท้องถิ่น
พระราชบัญญัติข้อมูล
เม็งและประชาชน
สมาชิกสภาท้องถิ่น
ข่าวสาร สาหรับบุคลากร ทั่วไป มีความรูค้ วาม เจ้าหน้าที่และ
และประชาชนตาบล
เข้าใจในพระราช
ประชาชน
สันนาเม็ง
บัญญัติข้อมูลข่าวสาร จานวน 60 คน
และปฏิบตั ิได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการ
ตั้งพระราชบัญญัติ
20 โครงการอบรมการ
อนุรักษ์พลังงาน

1. เพื่อเพิ่มพูนความ
เข้าใจและเสริมสร้าง
จิตสานึกด้านการ
อนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม
2. เพื่อให้บุคลากรได้
ตระหนักถึงบทบาท
และหน้าที่ของตนเอง
ในการมีส่วนร่วมลด
การสูญเสียพลังงาน

จัดฝึกอบรมให้แก่
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาฯ
พนักงาน เจ้าหน้าที่
ผู้นาชุมชนและ
ประชาชน
จานวน 100 คน

-

15,000

20,000

20,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๒๕๖5
(บาท)
2๐,๐๐๐ จานวนผู้ผ่าน บุคลากรและประชาชน
การอบรม
มีความรู้ความเข้าใจและ
ตระหนักถึงความสาคัญ
ของพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ และสามารถ
ปฏิบัติตามได้

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด

20,000 จานวนผู้ผ่าน 1. บุคลากรเจ้าหน้าที่
สานักปลัด
การอบรม
ผู้นาชุมชนและประชาชน
มีความรู้ความเข้าใจด้าน
การอนุรักษ์พลังงานและ
เกิดความตระหนักถึง
ความจาเป็นในการลด
ใช้พลังงาน
2. บุคลากรเจ้าหน้าที่
ผู้นาชุมชนและประชาชน
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
การใช้พลังงาน
หน้าที่ 105

แบบ ผ. ๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบประมาณ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
21 โครงการจัดทาป้าย
1. เพื่อให้ประชาชนมี 1. จัดทาป้าย
2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐
ประชาสัมพันธ์การติดต่องาน ความเข้าใจระเบียบ
ประชาสัมพันธ์ติดต่องาน
ทะเบียนท้องถิ่นและจัดทา ขั้นตอน สามารถ
ทะเบียนท้องถิ่นจานวน
ป้าย/สัญลักษณ์/
จัดเตรียมเอกสารในการ 12 ป้าย
ประชาสัมพันธ์ บอกจุดบริการ รับบริการงานทะเบียน 2.จัดทาแผ่นพับ
ณ สานักทะเบียนท้องถิ่น
ราษฎรได้อย่างถูกต้อง ประชาสัมพันธ์ การติดต่อ
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง
2. เพื่อให้เจ้าหน้าที่
งานทะเบียน
สามารถบริการงาน
3. จัดป้ายช่องทางรับ
ทะเบียนราษฎรได้
บริการของสานัก
ถูกต้องรวดเร็ว
ทะเบียนท้องถิ่นเทศบาล
ตาบลสันนาเม็ง

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
๒๕๖5
หลัก
(บาท)
2๐,๐๐๐ ประชาชน ประชาชนได้รับความรู้ สานักปลัด
ผู้ใช้บริการ กฎระเบียบงาน
(งาน
มีความ
ทะเบียนราษฎร์ และ ทะเบียนฯ)
พึงพอใจ
ได้รับความสะดวก
ไม่น้อยกว่า รวดเร็วในการติดต่อ
ร้อยละ 80 งานทะเบียน
ตัวชี้วัด
(KPI)

หน้าที่ 106

แบบ ผ. ๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบประมาณ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
22 โครงการปรับปรุงสถานที่การ 1. เพื่อให้ประชาชน
ปรับปรุงสถานที่การ
- 2๐,๐๐๐
ให้บริการงานทะเบียนราษฎร์ ได้รับการบริการที่
ให้บริการ ดังนี้
สานักทะเบียนท้องถิ่น
สะดวกรวดเร็ว
1. ติดตั้งป้าย LED
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง
2. เพื่อให้เจ้าหน้าทีม่ ี ประชาสัมพันธ์ “สานัก
สถานที่ที่ทางานที่เป็น ทะเบียนท้องถิ่นเทศบาล
สัดส่วนต่อการให้บริการ ตาบลสันนาเม็ง”
ประชาชนที่มาติดต่อ 2. จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
3. เพื่อการจัดการ
ดังนี้
เอกสารทางงาน
- ฉากกั้นห้อง จานวน 1 ชุด
ทะเบียนได้เป็นสัดส่วน - ตู้ลิ้นชักเก็บเอกสารแบบ
พิมพ์ทางทะเบียนราษฎร์
จานวน 1 ตู้

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
๒๕๖5
หลัก
(บาท)
- ปรับปรุง
1. ประชาชนได้รับ
สานักปลัด
สานักทะเบียน การบริการที่สะดวก
(งาน
แล้วเสร็จ
รวดเร็ว
ทะเบียนฯ)
2. เจ้าหน้าทีม่ ี
สถานที่ ที่ทางานที่
เป็นสัดส่วน มีพื้นที่
ให้บริการประชาชน
สร้างความประทับใจ
ในการให้บริการ
ประชาชนที่มาติดต่อ
3. การจัดการ
เอกสารทางงาน
ทะเบียนเป็นระเบียบ
เรียบร้อย
ตัวชี้วัด
(KPI)

หน้าที่ 107

แบบ ผ. ๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
23 โครงการปรับปรุง
เพื่อปรับปรุง
ปรับปรุงโครงสร้าง
- 200,000
รถบรรทุกดีเซลแบบมี
โครงสร้างรถบรรทุก รถบรรทุกดีเซล
หลังคา
ดีเซล ขนาด 6 ตัน 6 ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ
ล้อ ให้มีหลังคาพร้อม ให้มีหลังคาพร้อม
ที่นั่ง เพือ่ ใช้ในงาน
ที่นั่ง จานวน 1 คัน
บริการชุมชนและ
สังคมในพื้นที่
24 โครงการติดตั้งระบบ
กระจายเสียง
ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่
(รถประชาสัมพันธ์)

1. เพื่อให้มีรถ
ประชาสัมพันธ์
ข่าวสารของเทศบาล
ตาบลสันนาเม็ง
2. เพื่อให้ประชาชน
รับทราบข่าวสารของ
เทศบาลฯ อย่าง
รวดเร็วและทั่วถึง

ติดตั้งระบบกระจาย
เสียงประชาสัมพันธ์
เคลื่อนที่ รถยนต์
ส่วนกลาง หมายเลข
ทะเบียน กจ 3923

-

11,300

11,300

-

๒๕๖5
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)
- รถบรรทุก
ดีเซล ขนาด
6 ตัน 6 ล้อ
ได้รับการ
ปรับปรุง ให้
มีหลังคา
พร้อมที่นั่ง
แล้วเสร็จ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
มีรถบรรทุกสาหรับใช้
ในงานบริการชุมชน
และสังคมในพื้นที่

- ติดตั้งระบบ 1. มีรถประชาสัมพันธ์
กระจายเสียง ข่าวสารของเทศบาล
แล้วเสร็จ
ตาบลสันนาเม็ง
2. ประชาชนทราบ
ข่าวสารของเทศบาล
ตาบลสันนาเม็งอย่าง
รวดเร็วและทั่วถึง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด

สานักปลัด

หน้าที่ 108

แบบ ผ. ๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
25 อุดหนุนที่ทาการปกครอง ๑. เพื่อเป็นการ
อุดหนุนงบประมาณ
2๐,000
2๐,000
2๐,000
อาเภอสันทราย ตาม
เสริมสร้างสมรรถนะ ให้แก่ที่ทาการ
โครงการปรับปรุงและ
ในการบริหารราชการ ปกครองอาเภอ
สันทราย ดาเนิน
เพิ่มประสิทธิภาพในการ ๒. เพื่อบูรณาการ
ให้บริการงานทะเบียน ประสานการปฏิบัติ ตามโครงการฯ
ราษฎรในสานักทะเบียน งานด้านการทะเบียน
อาเภอสันทราย
ของสานักทะเบียน
ท้องถิ่นและปรับปรุง
สานักทะเบียนท้องถิ่น
ที่ปฏิบัติงานอยู่ในที่ว่า
การอาเภอสันทราย
๓. เพื่อเป็นการ
บารุงรักษาทรัพย์สิน
ของทางราชการใน
สานักทะเบียนและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มี
ความสวยงามเป็น
ระเบียบเรียบร้อยและ
มีสิ่งอานวยความ
สะดวกต่างให้
ประชาชน

ตัวชี้วัด
(KPI)

๒๕๖5
(บาท)
2๐,000 ประชาชน
ผู้ใช้บริการ
มีความ
พึงพอใจ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สานักทะเบียนอาเภอ
สันทรายได้รับการ
ปรับปรุง สภาพแวดล้อม
เอื้ออานวยความสะดวก
ในการให้บริการ
ประชาชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด

หน้าที่ 109

แบบ ผ. ๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
26 อุดหนุนที่ทาการปกครอง 1. เพื่อปกป้องสถาบัน อุดหนุนงบประมาณ
6๐,000
อาเภอสันทราย ตาม
สาคัญของชาติและ ให้แก่ที่ทาการ
โครงการเทิดทูนสถาบัน เทิดทูนสถาบัน
ปกครองอาเภอ
พระมหากษัตริย์
สันทราย ดาเนิน
พระมหากษัตริย์
กิจกรรม “การจัดงาน
2. เพื่อส่งเสริม
ตามโครงการฯ
พระราชพิธีถวายพระ
สนับสนุน
เพลิงพระบรมศพ
ให้ประชาชนในพื้นที่
พระบาทสมเด็จ
อาเภอ สันทรายได้
พระปรมินทรมหา
ร่วมแสดงออกถึง
ภูมิพลอดุลยเดช”
ความจงรักภักดีและ
น้อมราลึกในพระมหา
กรุณาธิคณ
ุ ของ
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช
3. เพื่อส่งเสริม
สนับสนุน ให้เกิดความ
รัก ความสามัคคี
ปรองดอง สมานฉันท์
ของประชาชนในพื้นที่
อาเภอสันทราย

๒๕๖5
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)
- จานวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ประชาชนในพื้นที่
อาเภอ สันทรายได้
ร่วมแสดงออกถึง ความ
จงรักภักดีและน้อมราลึก
ในพระมหากรุณาธิคณ
ุ
ของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช
2. เกิดความรัก ความ
สามัคคี ปรองดอง
สมานฉันท์ ของ
ประชาชนในพื้นที่
อาเภอสันทราย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด

หน้าที่ 110

แบบ ผ. ๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบประมาณ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
27 โครงการรับชาระภาษี
เพื่ออานวยความ
ประชาชนผู้มีหน้าที่
๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐
เคลื่อนที่เทศบาลตาบล สะดวกให้แก่
ชาระภาษีและ
สันนาเม็ง
ประชาชนในการชาระ ค่าธรรมเนียม
ภาษีโรงเรือนและ
ใบอนุญาตต่าง ๆ
ที่ดินภาษีป้าย ภาษี
บารุงท้องที่ และ
ค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตต่าง ๆ
28 โครงการปรับปรุงระบบ
ฐานข้อมูลแผนทีภ่ าษี
ทะเบียนและทรัพย์สิน
และสารสนเทศภูมิศาสตร์

เพื่อให้ระบบแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินสามารถใช้
งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
เพื่อให้มีการจัดเก็บ
รายได้เพิ่มขึ้น

สร้างเครื่องมือเพื่อใช้
ในการจัดเก็บภาษีมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๑๐๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

๒๕๖5
(บาท)
๑๐,๐๐๐ จานวน
ประชาชน
ผู้มีหน้าที่เสีย
ภาษีเพิ่ม
มากขึ้น

๑๐๐,๐๐๐ ๑3๐,๐๐๐ ๑3๐,๐๐๐ ๑3๐,๐๐๐ จานวน
ประชาชนผู้
มีหน้าที่เสีย
ภาษีเพิ่มมาก
ขึ้น

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ประชาชนในเขต
เทศบาลตาบลสันนา
เม็ง ได้รบั ความสะดวก
ในการชาระภาษีและ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ

เทศบาลตาบลสันนาเม็ง
มีข้อมูลแผนที่ภาษีและ
โปรแกรมแผนที่ภาษีที่
เป็นปัจจุบัน สามารถ
ใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพได้
ต่อเนื่อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองคลัง

กองคลัง

หน้าที่ 111

แบบ ผ. ๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
29 โครงการบริหารจัดการ เพื่อให้มีสถานที่กลาง 1. ประชาชนได้รับ
2๐,๐๐๐
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ สาหรับรวบรวม
ความช่วยเหลือทั้งใน
ช่วยเหลือประชาชนของ ข้อมูลปัญหาความ ด้านสาธารณภัย
องค์กรปกครองส่วน
ต้องการของ
การส่งเสริมและ
ท้องถิ่น อาเภอสันทราย ประชาชนและแจ้ง พัฒนาคุณภาพชีวิต
จังหวัดเชียงใหม่
อปท. เพื่อเป็นข้อมูล โรคติดต่อหรือ
ในการพิจารณาให้ โรคระบาดในท้องถิ่น
ความช่วยเหลือ
ตามอานาจหน้าที่
ประชาชนตาม
ของ อปท.
อานาจหน้าที่ หรือ 2. ให้คาปรึกษาหรือ
ประสานหน่วยงานที่ แนะนาหลักเกณฑ์
เกี่ยวข้องในการให้ และวิธีการในการ
ความช่วยเหลือ
ขอรับการความ
ประชาชน
ช่วยเหลือในด้าน
ต่าง ๆ ให้กับ
ประชาชน
รวม

29 โครงการ

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

๒๕๖5
(บาท)

- มีสถานที่
กลางศูนย์
ปฏิบัติการ
ร่วมในการ
ช่วยเหลือ
ประชาชน

3,275,000 3,786,300 3,676,300 3,645,000 3,645,000

-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ประชาชนในพื้นที่
รับความช่วยเหลือทั้ง
ในด้านสาธารณภัย
การส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตโรคติดต่อ
หรือโรคระบาดใน
ท้องถิ่นตามอานาจ
หน้าที่
2. ประชาชนได้รับ
คาปรึกษาหรือแนะนา
หลักเกณฑ์และวิธีการ
ในการขอรับความ
ช่วยเหลือในด้านต่าง
ๆตามระเบียบ
กฎหมายที่เกีย่ วข้อง
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองคลัง

-

หน้าที่ 112

แบบ ผ. ๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๑.2 แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 อุดหนุนองค์กรปกครอง เพื่อให้มีสถานที่กลาง อุดหนุนงบประมาณ
2๐,๐๐๐
2๐,๐๐๐
2๐,๐๐๐
ส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบ สาหรับรวบรวม
ให้แก่องค์กร
ดาเนินการตามโครงการ ข้อมูลปัญหาความ ปกครองส่วน
บริหารจัดการศูนย์ปฏิบตั ิ ต้องการของ
ท้องถิ่น ที่
การร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนและแจ้ง รับผิดชอบ
ประชาชนขององค์กร
อปท. เพื่อเป็นข้อมูล ดาเนินการตาม
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการพิจารณาให้ โครงการฯ
อาเภอสันทราย
ความช่วยเหลือ
จังหวัดเชียงใหม่
ประชาชนตาม
อานาจหน้าที่ หรือ
ประสานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการให้
ความช่วยเหลือ
ประชาชน

รวม

1 โครงการ

-

-

-

2๐,๐๐๐

2๐,๐๐๐

2๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

๒๕๖5
(บาท)
2๐,๐๐๐ มีสถานที่
กลางศูนย์
ปฏิบัติการ
ร่วมในการ
ช่วยเหลือ
ประชาชน

2๐,๐๐๐

-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ประชาชนในพื้นที่
รับความช่วยเหลือทั้ง
ในด้านสาธารณภัย
การส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตโรคติดต่อ
หรือโรคระบาดใน
ท้องถิ่นตามอานาจ
หน้าที่
2. ประชาชนได้รับ
คาปรึกษาหรือแนะนา
หลักเกณฑ์และวิธีการ
ในการขอรับความ
ช่วยเหลือในด้านต่างๆ
ตามระเบียบกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
สาธารณสุข

-

หน้าที่ 113

แบบ ผ. ๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๑.3 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพ เพื่อปรับปรุงระบบ 1. จัดอบรมให้แก่
- 480,๐๐๐
การจัดเก็บรายได้และ
ข้อมูลแผนที่ภาษีและ คณะผู้บริหาร
ปรับปรุงฐานข้อมูล
ทะเบียนทรัพย์สิน
พนักงานเจ้าหน้าที่
แผนที่ภาษีและทะเบียน จากเดิมให้เป็น
จานวน 60 คน
ทรัพย์สินและการสารวจ โปรแกรมแผนที่ภาษี 2. ออกสารวจพื้นที่
และทะเบียน
เพื่อจัดทาแผนที่
ทรัพย์สิน (LTAX
ภาษีในพื้นที่ 12
3000) เพื่อเตรียม หมู่บ้าน
ความพร้อมให้มี
3. จัดทาแผนที่
ฐานข้อมูลบัญชี
แม่บทของตาบล
รายการทีด่ ินและสิ่ง สันนาเม็ง
ปลูกสร้างสาหรับร่าง
พระราช บัญญัติภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง ที่จะมีผลบังคับ
ใช้ต่อไป

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
๒๕๖5
หลัก
(บาท)
- จานวนระบบ มีฐานข้อมูลแผนที่
กองช่าง
ฐานข้อมูล
ภาษีและทะเบียน
แผนที่แม่บท ทรัพย์สิน (LTAX
3000) ที่สมบูรณ์
ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน
เพื่อรองรับร่าง
พระราช บัญญัติภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เป็นฐานข้อมูลที่มี
ประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บรายได้และ
การวางแผนพัฒนา
เทศบาลตาบลสันนา
เม็งด้าน ต่าง ๆ และ
มีรายได้เพิม่ ขึ้นจาก
เดิมเมื่อเทียบจากปีที่
ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

หน้าที่ 114

แบบ ผ. ๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๑.3 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2 โครงการปรับปรุงระบบ 1. เพื่อปรับปรุงหอ
ปรับปรุงหอกระจายข่าว
50,000
50,000
หอกระจายข่าวประจา กระจายข่าวประจา
ประจาหมู่บ้าน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1
หมู่บ้าน ให้สามารถใช้ หมู่ที่ 1 บ้านร้องสัก
บ้านร้องสัก
การได้ตามปกติและมี - เครื่องขยายเสียง
ประสิทธิภาพ
- ลาโพงฮอร์น
2. เพื่อให้ประชาชน - เครื่องเล่น DVD
รับทราบข่าวสาร
- สายลาโพง
อย่างรวดเร็วและ
- ซีแคมป์ดึงสายลาโพง
ทั่วถึง
- น๊อตยึดสาย
- ไมโครโฟน ฯลฯ
3

โครงการปรับปรุงระบบ
หอกระจายข่าวประจา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 2
บ้านป่ากล้วย

1. เพื่อปรับปรุงหอ
กระจายข่าวประจา
หมู่บ้าน ให้สามารถใช้
การได้ตามปกติและมี
ประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้ประชาชน
รับทราบข่าวสาร
อย่างรวดเร็วและ
ทั่วถึง

ปรับปรุงหอกระจายข่าว
ประจาหมู่บ้าน
หมู่ที่ 2 บ้านป่ากล้วย
- เครื่องขยายเสียง
- ลาโพงฮอร์น
- เครื่องเล่น DVD
- สายลาโพง
- ซีแคมป์ดึงสายลาโพง
- น๊อตยึดสาย
- ไมโครโฟน ฯลฯ

-

-

50,000

50,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

๒๕๖5
(บาท)
50,000 ปรับปรุงหอ
กระจายข่าว
แล้วเสร็จ

50,000 ปรับปรุงหอ
กระจายข่าว
แล้วเสร็จ

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก
1. หอกระจายข่าว
กองช่าง
ประจาหมู่บ้าน
สามารถใช้การได้
ตามปกติ
2. ประชาชนทราบ
ข่าวสารอย่างรวดเร็ว
และทั่วถึง

1. หอกระจายข่าว
ประจาหมู่บ้าน
สามารถใช้การได้
ตามปกติ
2. ประชาชนทราบ
ข่าวสารอย่างรวดเร็ว
และทั่วถึง

กองช่าง

หน้าที่ 115

แบบ ผ. ๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๑.3 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
4 โครงการปรับปรุงระบบ 1. เพื่อปรับปรุงหอ
ปรับปรุงหอกระจาย
50,000
50,000
หอกระจายข่าวประจา กระจายข่าวประจา
ข่าวประจาหมู่บ้าน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 3
หมู่บ้าน ให้สามารถใช้ หมู่ที่ 3 บ้านสันนาเม็ง
บ้านสันนาเม็ง
การได้ตามปกติและมี - เครื่องขยายเสียง
ประสิทธิภาพ
- ลาโพงฮอร์น
2. เพื่อให้ประชาชน - เครื่องเล่น DVD
รับทราบข่าวสาร
- สายลาโพง
อย่างรวดเร็วและ
- ซีแคมป์ดึงสายลาโพง
ทั่วถึง
- น๊อตยึดสาย
- ไมโครโฟน ฯลฯ
5

โครงการปรับปรุงระบบ
หอกระจายข่าวประจา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 4
บ้านสันหลวง

1. เพื่อปรับปรุงหอ
กระจายข่าวประจา
หมู่บ้าน ให้สามารถใช้
การได้ตามปกติและมี
ประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้ประชาชน
รับทราบข่าวสาร
อย่างรวดเร็วและ
ทั่วถึง

ปรับปรุงหอกระจาย
ข่าวประจาหมู่บ้าน
หมู่ที่ 4 บ้านสันหลวง
- เครื่องขยายเสียง
- ลาโพงฮอร์น
- เครื่องเล่น DVD
- สายลาโพง
- ซีแคมป์ดึงสายลาโพง
- น๊อตยึดสาย
- ไมโครโฟน ฯลฯ

-

50,000

50,000

50,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

๒๕๖5
(บาท)
50,000 ปรับปรุงหอ
กระจายข่าว
แล้วเสร็จ

50,000 ปรับปรุงหอ
กระจายข่าว
แล้วเสร็จ

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก
1. หอกระจายข่าว
กองช่าง
ประจาหมู่บ้าน
สามารถใช้การได้
ตามปกติ
2. ประชาชนทราบ
ข่าวสารอย่างรวดเร็ว
และทั่วถึง

1. หอกระจายข่าว
ประจาหมู่บ้าน
สามารถใช้การได้
ตามปกติ
2. ประชาชนทราบ
ข่าวสารอย่างรวดเร็ว
และทั่วถึง

กองช่าง

หน้าที่ 116

แบบ ผ. ๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๑.3 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
6 โครงการปรับปรุงระบบ 1. เพื่อปรับปรุงหอ
ปรับปรุงหอกระจาย
50,000
50,000
50,000
หอกระจายข่าวประจา กระจายข่าวประจา
ข่าวประจาหมู่บ้าน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 5
หมู่บ้าน ให้สามารถใช้ หมู่ที่ 5 บ้านหลักปัน
บ้านหลักปัน
การได้ตามปกติและมี - เครื่องขยายเสียง
ประสิทธิภาพ
- ลาโพงฮอร์น
2. เพื่อให้ประชาชน - เครื่องเล่น DVD
รับทราบข่าวสาร
- สายลาโพง
อย่างรวดเร็วและ
- ซีแคมป์ดึงสายลาโพง
ทั่วถึง
- น๊อตยึดสาย
- ไมโครโฟน ฯลฯ
7 โครงการปรับปรุงระบบ 1. เพื่อปรับปรุงหอ
ปรับปรุงหอกระจาย
- 150,000 150,000
50,000
หอกระจายข่าวประจา กระจายข่าวประจา
ข่าวประจาหมู่บ้าน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 6
หมู่บ้าน ให้สามารถใช้ หมู่ที่ 6 บ้านแม่กวง
บ้านแม่กวง
การได้ตามปกติและมี - เครื่องขยายเสียง
ประสิทธิภาพ
- ลาโพงฮอร์น
2. เพื่อให้ประชาชน - เครื่องเล่น DVD
รับทราบข่าวสาร
- สายลาโพง
อย่างรวดเร็วและ
- ซีแคมป์ดึงสายลาโพง
ทั่วถึง
- น๊อตยึดสาย
- ไมโครโฟน ฯลฯ

ตัวชี้วัด
(KPI)

๒๕๖5
(บาท)
50,000 ปรับปรุงหอ
กระจายข่าว
แล้วเสร็จ

50,000 ปรับปรุงหอ
กระจายข่าว
แล้วเสร็จ

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก
1. มีช่องทางการ
กองช่าง
ประชาสัมพันธ์
ข่าวสารให้ประชาชน
ในหมู่บ้านได้ทราบ
2. ประชาชนทราบ
ข่าวสารอย่างรวดเร็ว
และทั่วถึง

1. มีช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์
ข่าวสารให้ประชาชน
ในหมู่บ้านได้ทราบ
2. ประชาชนทราบ
ข่าวสารอย่างรวดเร็ว
และทั่วถึง

กองช่าง

หน้าที่ 117

แบบ ผ. ๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๑.3 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
8 โครงการปรับปรุงระบบ 1. เพื่อปรับปรุงหอ
ปรับปรุงหอกระจาย
- 150,000 150,000
50,000
หอกระจายข่าวประจา กระจายข่าวประจา
ข่าวประจาหมู่บ้าน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 7
หมู่บ้าน ให้สามารถใช้ หมู่ที่ 7 บ้านคอกหมูป่า
บ้านคอกหมูป่า
การได้ตามปกติและมี - เครื่องขยายเสียง
ประสิทธิภาพ
- ลาโพงฮอร์น
2. เพื่อให้ประชาชน
- เครื่องเล่น DVD
รับทราบข่าวสาร อย่าง - สายลาโพง
รวดเร็วและทั่วถึง
- ซีแคมป์ดึงสายลาโพง
- น๊อตยึดสาย
- ไมโครโฟน ฯลฯ
9 โครงการปรับปรุงระบบ 1. เพื่อปรับปรุงหอ
ปรับปรุงหอกระจาย
- 150,000 150,000
50,000
หอกระจายข่าวประจา กระจายข่าวประจา
ข่าวประจาหมู่บ้าน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 8
หมู่บ้าน ให้สามารถใช้ หมู่ที่ 8 บ้านร้องบอน
บ้านร้องบอน
การได้ตามปกติและมี - เครื่องขยายเสียง
ประสิทธิภาพ
- ลาโพงฮอร์น
2. เพื่อให้ประชาชน
- เครื่องเล่น DVD
รับทราบข่าวสาร อย่าง - สายลาโพง
รวดเร็วและทั่วถึง
- ซีแคมป์ดึงสายลาโพง
- น๊อตยึดสาย
- ไมโครโฟน ฯลฯ

ตัวชี้วัด
(KPI)

๒๕๖5
(บาท)
50,000 ปรับปรุงหอ
กระจายข่าว
แล้วเสร็จ

50,000 ปรับปรุงหอ
กระจายข่าว
แล้วเสร็จ

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก
1. หอกระจายข่าว
กองช่าง
ประจาหมู่บ้าน
สามารถใช้การได้
ตามปกติ
2. ประชาชนทราบ
ข่าวสารอย่างรวดเร็ว
และทั่วถึง

1. หอกระจายข่าว
ประจาหมู่บ้าน
สามารถใช้การได้
ตามปกติ
2. ประชาชนทราบ
ข่าวสารอย่างรวดเร็ว
และทั่วถึง

กองช่าง

หน้าที่ 118

แบบ ผ. ๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๑.3 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10 โครงการปรับปรุงระบบ 1. เพื่อปรับปรุงหอ ปรับปรุงหอกระจาย
- 150,000 150,000
50,000
หอกระจายข่าวประจา กระจายข่าวประจา ข่าวประจาหมู่บ้าน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 9
หมู่บ้าน ให้สามารถ หมู่ที่ 9 บ้านหลักชัย
บ้านหลักชัย
ใช้การได้ตามปกติ
- เครื่องขยายเสียง
และมีประสิทธิภาพ - ลาโพงฮอร์น
2. เพื่อให้ประชาชน - เครื่องเล่น DVD
รับทราบข่าวสาร
- สายลาโพง
อย่างรวดเร็วและ
- ซีแคมป์ดึงสายลาโพง
ทั่วถึง
- น๊อตยึดสาย
- ไมโครโฟน ฯลฯ
11 โครงการปรับปรุงระบบ 1. เพื่อปรับปรุงหอ ปรับปรุงหอกระจาย
- 150,000 150,000
50,000
หอกระจายข่าวประจา กระจายข่าวประจา ข่าวประจาหมู่บ้าน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 10
หมู่บ้าน ให้สามารถ หมู่ที่ 10 บ้านคุรุสภา
บ้านคุรุสภา
ใช้การได้ตามปกติ
- เครื่องขยายเสียง
และมีประสิทธิภาพ - ลาโพงฮอร์น
2. เพื่อให้ประชาชน - เครื่องเล่น DVD
รับทราบข่าวสาร
- สายลาโพง
อย่างรวดเร็วและ
- ซีแคมป์ดึงสายลาโพง
ทั่วถึง
- น๊อตยึดสาย
- ไมโครโฟน ฯลฯ

ตัวชี้วัด
(KPI)

๒๕๖5
(บาท)
50,000 ปรับปรุงหอ
กระจายข่าว
แล้วเสร็จ

50,000 ปรับปรุงหอ
กระจายข่าว
แล้วเสร็จ

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก
1. หอกระจายข่าว
กองช่าง
ประจาหมู่บ้าน
สามารถใช้การได้
ตามปกติ
2. ประชาชนทราบ
ข่าวสารอย่างรวดเร็ว
และทั่วถึง

1. หอกระจายข่าว
ประจาหมู่บ้าน
สามารถใช้การได้
ตามปกติ
2. ประชาชนทราบ
ข่าวสารอย่างรวดเร็ว
และทั่วถึง

กองช่าง

หน้าที่ 119

แบบ ผ. ๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๑.3 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
12 โครงการปรับปรุงระบบ 1. เพื่อปรับปรุงหอ
ปรับปรุงหอกระจาย
- 150,000 150,000
50,000
หอกระจายข่าวประจา กระจายข่าวประจา
ข่าวประจาหมู่บ้าน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 11
หมู่บ้าน ให้สามารถใช้ หมู่ที่ 11 บ้านแม่กวงใต้
บ้านแม่กวงใต้
การได้ตามปกติและมี - เครื่องขยายเสียง
ประสิทธิภาพ
- ลาโพงฮอร์น
2. เพื่อให้ประชาชน - เครื่องเล่น DVD
รับทราบข่าวสาร
- สายลาโพง
อย่างรวดเร็วและ
- ซีแคมป์ดึงสายลาโพง
ทั่วถึง
- น๊อตยึดสาย
- ไมโครโฟน ฯลฯ
13 โครงการปรับปรุงระบบ 1. เพื่อปรับปรุงหอ
ปรับปรุงหอกระจาย
- 150,000 150,000
50,000
หอกระจายข่าวประจา กระจายข่าวประจา
ข่าวประจาหมู่บ้าน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 12
หมู่บ้าน ให้สามารถใช้ หมู่ที่ 12 บ้านเจซี
บ้านเจซีการ์เด้นท์ วิลล์ การได้ตามปกติและมี การ์เด้นท์ วิลล์
ประสิทธิภาพ
- เครื่องขยายเสียง
2. เพื่อให้ประชาชน - ลาโพงฮอร์น
รับทราบข่าวสาร
- เครื่องเล่น DVD
อย่างรวดเร็วและ
- สายลาโพง
ทั่วถึง
- ซีแคมป์ดึงสายลาโพง
- น๊อตยึดสาย
- ไมโครโฟน ฯลฯ

ตัวชี้วัด
(KPI)

๒๕๖5
(บาท)
50,000 ปรับปรุงหอ
กระจายข่าว
แล้วเสร็จ

50,000 ปรับปรุงหอ
กระจายข่าว
แล้วเสร็จ

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก
1. มีช่องทางการ
กองช่าง
ประชาสัมพันธ์
ข่าวสารให้ประชาชน
ในหมู่บ้านได้ทราบ
2. ประชาชนทราบ
ข่าวสารอย่างรวดเร็ว
และทั่วถึง

1. หอกระจายข่าว
ประจาหมู่บ้าน
สามารถใช้การได้
ตามปกติ
2. ประชาชนทราบ
ข่าวสารอย่างรวดเร็ว
และทั่วถึง

กองช่าง

หน้าที่ 120

แบบ ผ. ๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๑.3 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
14 โครงการจัดซื้อรถยนต์ เพื่อให้มีครุภณ
ั ฑ์ใช้ จัดซื้อครุภัณฑ์
- 1,500,000 1,500,000
บรรทุกอเนกประสงค์
บรรทุกวัสดุอุปกรณ์ ยานพาหนะและขนส่ง
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ที่จาเป็นในการจัด
รถยนต์บรรทุก
6 ลูกบาศก์เมตร
สถานที่และไฟฟ้าใน อเนกประสงค์
ชนิด 4 ล้อ
การจัดกิจกรรมหรือ ขนาดความจุไม่น้อย
โครงการต่าง ๆ
กว่า 6 ลูกบาศก์เมตร
ชนิด 4 ล้อ มีกาลัง
แรงม้าสูงสุดไม่น้อย
กว่า 130 แรงม้า
ตอนหลังเป็นกระบะ
บรรทุกต่อกระบะสูง
ไม่น้อยกว่าหัวเก๋ง
จานวน 1 คัน
15 โครงการจัดซื้อ
เพื่อให้มีครุภณ
ั ฑ์ใช้ จัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง
- 3,300,000
รถตักหน้าขุดหลัง
กิจการงานของ
รถตักหน้าขุดหลัง
ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ
เทศบาลและบรรเทา ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ
ความเดือดร้อน
จานวน 1 คัน
ช่วยเหลือประชาชน
รวม

15 โครงการ

-

-

- 3,130,000 2,800,000 3,900,000

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
๒๕๖5
หลัก
(บาท)
- จัดซื้อรถยนต์ การจัดสถานที่และ
กองช่าง
บรรทุกฯ
ไฟฟ้าในงาน/
แล้วเสร็จ
โครงการ/กิจกรรม
ต่าง ๆ ทาได้รวดเร็ว
ตัวชี้วัด
(KPI)

- จัดซื้อรถตัก
หน้าขุดหลัง
แล้วเสร็จ

600,000

-

มีครุภณ
ั ฑ์ใช้ใน
กิจการของเทศบาล
สามารถบรรเทา
ความเดือดร้อนและ
ช่วยเหลือประชาชน
-

กองช่าง

หน้าที่ 121

แบบ ผ. ๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เพื่อแสดงออกถึงความ จัดอบรมหรือจัดกิจกรรม ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐
การเพื่อปกป้องสถาบัน
จงรักภักดีและตระหนัก รณรงค์ให้ความรู้ความ
สาคัญของชาติ
ความสาคัญของสถาบัน เข้าใจเกี่ยวกับสถาบัน
สาคัญของชาติ
สาคัญของชาติ ให้แก่
บุคลากร เจ้าหน้าที่ ผู้นา
ชุมชนและประชาชน
จานวน 100 คน
2 โครงการอบรมและส่งเสริม
ขับเคลื่อนพลเมืองดีวิถี
ประชาธิปไตยในการ
ส่งเสริมการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข

เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับพลเมืองดี
วิถีประชาธิปไตยและได้
ร่วมกันสร้างพลเมืองดีสู่
สังคมให้มากขึ้น

จัดอบรมให้ความรู้หรือ
จัดกิจกรรมรณรงค์ ให้แก่
บุคลากร เจ้าหน้าที่ ผู้นา
ชุมชนและประชาชน
จานวน 50 คน

2๐,๐๐๐

2๐,๐๐๐

2๐,๐๐๐

2๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

๒๕๖5
(บาท)
๕๐,๐๐๐ จานวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

2๐,๐๐๐ จานวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
บุคลากร เจ้าหน้าที่ ผู้นา
ชุมชนและประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจการ
ปกป้องสถาบันสาคัญของ
ชาติและการมีส่วนร่วมใน
การปกป้องสถาบันสาคัญ
ของชาติ
ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจและมีส่วนร่วมการ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย
และตระหนักถึงความ
สาคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริย์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด

สานักปลัด

หน้าที่ 122

แบบ ผ. ๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3 โครงการเสริมสร้างการมี
เพื่อเสริมสร้างและปลุก จัดอบรมหรือกิจกรรมเพื่อ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐
ส่วนร่วมและส่งเสริมความ จิตสานึกในการสร้าง
ความสามัคคีปรองดองใน
สามัคคีปรองดองสมานฉันท์ ความสามัคคีปรองดอง ตาบลสันนาเม็ง ให้แก่
ตามวิถีประชาธิปไตยใน
ตามหลักประชาธิปไตย ประชาชนตาบลสันนาเม็ง
ชุมชนตาบลสันนาเม็ง
เกิดความรักความ
จานวน 60 คน
สามัคคี เกิดการเรียนรู้
ความเข้าใจในหลัก
ประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรง
เป็นพระประมุข
4 โครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิ 1. เพื่อให้ความรูค้ วาม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 8๐,๐๐๐ 8๐,๐๐๐ 8๐,๐๐๐ 8๐,๐๐๐
การด้านการรักษาความ
เข้าใจและร่วมกันรักษา ด้านการรักษาความ
สะอาดภายในองค์กรชุมชน ความสะอาดพื้นที่ตาบล สะอาดและร่วมกันรักษา
และการรณรงค์ลดหมอกควัน สันนาเม็งเป็นตาบลที่น่า ความสะอาดพื้นที่ตาบล
ในพื้นที่เทศบาลตาบล
อยู่น่าอง สะอาด สวยงาม สันนาเม็ง (กิจกรรม ๕ ส)
สันนาเม็ง "Sannameng
และเสริมสร้างการมีส่วน ให้แก่บคุ ลากร เจ้าหน้าที่
Big Cleaning Day"
ร่วมของประชาชน
ผู้นาชุมชนและประชาชน
2. เพื่อให้บุคลากร
จานวน 100 คน
พนักงานเจ้าหน้าที่หรือ
ประชาชนได้ร่วมทา
กิจกรรม 5 ส

ตัวชี้วัด
(KPI)

๒๕๖5
(บาท)
3๐,๐๐๐ จานวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

8๐,๐๐๐ จานวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เกิดความสามัคคี
ปรองดองสมานฉันท์ใน
ตาบลสันนาเม็ง
ประชาชนได้รับทราบถึง
เจตนารมณ์ของ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
พระประมุข

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด

บุคลากร เจ้าหน้าที่
สานักปลัด
ผู้นาชุมชนและประชาชน
มีความรู้ความเข้าใจและมี
ส่วนร่วมกันรักษาความ
สะอาดพื้นที่ตาบล
สันนาเม็งให้เป็นตาบลที่
น่าอยู่น่ามอง
สะอาด สวยงาม

หน้าที่ 123

แบบ ผ. ๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
5 โครงการเทศบาลให้บริการ 1. เพื่อพัฒนาการ
ประชาชนในพื้นที่
๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐
ประชาชนร่วมกับอาเภอ...ยิ้ม ให้บริการประชาชนและ หมู่ที่ 1 - 12 หมู่บ้าน
เคลื่อนที่เพื่อพัฒนาการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ให้บริการเทศบาล
ของทุกภาคส่วน
2. เพื่ออานวยความ
สะดวกให้แก่ประชาชน
ในการรับบริการ
ประเภทต่าง ๆ ตาม
อานาจหน้าที่
6 โครงการอบรมให้ความรู้
เพื่อให้ความรู้ด้านงาน
เกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร์ ทะเบียนราษฎร์แก่ผู้นา
แก่ผู้นาท้องถิ่นในเขต
ชุมชน และประชาชน
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง

จัดอบรมให้ความรู้แก่
ผู้นาชุมชน จานวน 12
หมู่บ้าน ๆ ละไม่น้อยกว่า
5 คน

2๐,๐๐๐

2๐,๐๐๐

2๐,๐๐๐

2๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

๒๕๖5
(บาท)
๓๐,๐๐๐ จานวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

2๐,๐๐๐ จานวนผู้
ผ่านการ
อบรม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
การให้บริการประชาชน
ของเทศบาลมีประสิทธิ
สะดวก รวดเร็ว และ
ประชาชนเกิดความพึง
พอใจ

ผู้นาชุมชนมีความรู้ด้าน
งานทะเบียนฯสามารถ
ถ่ายทอดให้ประชาชนได้
อย่างถูกต้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด

สานักปลัด
(งาน
ทะเบียนฯ)

หน้าที่ 124

แบบ ผ. ๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
7 โครงการจัดเก็บข้อมูล เพื่อนาข้อมูลที่ได้ไปใช้ จัดจ้างสารวจข้อมูล
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
ตาบลสันนาเม็ง
ประโยชน์ในการ
พื้นฐานหมู่บ้าน
วางแผนพัฒนาท้องถิ่น หมู่ที่ 1 – 12
ตาบลสันนาเม็ง

8 โครงการอบรม
1. เพื่อส่งเสริมและ
ส่งเสริมและสนับสนุน สนับสนุนให้ประชาชน
การจัดทาแผนชุมชน แต่ละหมู่บ้านมีส่วนร่วม
ในการแก้ไขปัญหาของ
ท้องถิ่นด้วยตนเอง
2. เพื่อสารวจและ
รวบรวมข้อมูล ปัญหา
ความต้องการและแนว
ทางการพัฒนาของ
หมู่บ้านนาไปสู่ชุมชน
เข้มแข็ง
3. เพื่อให้หมู่บ้านได้ใช้
แผนชุมชนเป็นเครื่องมือ
ในการพัฒนา

จัดอบรมให้ความรู้
แก่ผู้นาชุมชน และ
ประชาชนในพื้นที่
หมู่ที่ 1 – 12
ตาบลสันนาเม็ง
จานวน 1,200 คน

๑๓๐,๐๐๐

๑๓๐,๐๐๐

๑๓๐,๐๐๐

๑๓๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

๒๕๖5
(บาท)
๑๐,๐๐๐ มีข้อมูล
พื้นฐานเพื่อ
ใช้ในการ
บริหาร
ท้องถิ่นเพิ่ม
มากขึ้น

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
สามารถนาข้อมูลที่
ได้มาเป็นส่วน
ประกอบในการ
บริหารพัฒนา
ท้องถิ่น

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด
(งานพัฒนา
ชุมชน)

๑๓๐,๐๐๐ จานวนผู้ผ่าน ๑. การพัฒนา
สานักปลัด
การอบรม
ท้องถิ่นในตาบล
(งานพัฒนา
เป็นไปอย่างถูกต้องมี ชุมชน)
ส่วนร่วมสอดคล้อง
กับความต้องการ
ของประชาชน
2. ผู้นาชุมชนและ
ประชาชนมีความรู้
และมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถิ่น
3. หมู่บ้านมีแผน
ชุมชนเป็นเครื่องมือ
ในการพัฒนา
หน้าที่ 125

แบบ ผ. ๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
9 โครงการอบรมเชิง
เพื่อส่งเสริมและ
จัดอบรมให้ความรู้
๔๐,0๐๐
๔๐,0๐๐
๔๐,0๐๐
๔๐,0๐๐
ปฏิบัติการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้สตรีมี
แก่กลุ่มสตรีในพื้นที่
สนับสนุนการพัฒนา
บทบาทในการพัฒนา
หมู่ที่ 1 – 12
ศักยภาพองค์กรสตรี
ท้องถิ่น
ตาบลสันนาเม็ง
จานวน 120 คน
10 โครงการอบรมการ
ส่งเสริมและสนับสนุน
การสร้างความเข้มแข็ง
ของศูนย์พัฒนาครอบครัว

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดกิจกรรมของศูนย์
พัฒนาครอบครัวในตาบล
สันนาเม็ง

จัดอบรมให้ความรู้แก่
คณะกรรมการศูนย์
พัฒนาครอบครัว
และประชาชน
หมู่ที่ 1 – 12
ตาบลสันนาเม็ง
จานวน 120 คน

30,๐๐๐

30,๐๐๐

30,๐๐๐

30,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

๒๕๖5
(บาท)
๔๐,0๐๐ จานวนผู้
ผ่านการ
อบรม

30,๐๐๐ จานวนผู้
ผ่านการ
อบรม

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งและการมี
ส่วนร่วมของสตรี
ในการพัฒนา
ท้องถิ่น

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด
(งานพัฒนา
ชุมชน)

ศูนย์พัฒนา
สานักปลัด
ครอบครัวและ
(งานพัฒนา
ประชาชนตาบล
ชุมชน)
สันนาเม็งมีความ
เข้มแข็ง สร้างความ
รัก ความอบอุ่นใน
ครอบครัว

หน้าที่ 126

แบบ ผ. ๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
11 โครงการอบรมพัฒนา
เพื่อพัฒนาความรู้ เพิ่ม
จัดอบรมและศึกษา
150,๐๐๐ 150,๐๐๐ 150,๐๐๐ 150,๐๐๐
ศักยภาพผู้นาชุมชนใน
ศักยภาพผู้นาชุมชนและ ดูงาน โดยมีคณะ
การมีส่วนร่วมพัฒนา
สนับสนุนการดาเนิน
ผู้บริหาร พนักงาน
ท้องถิ่นและศึกษาดูงาน กิจกรรมของผู้นาในการมี เทศบาล ผู้นาชุมชน
ส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่น
และผู้ทเี่ กี่ยวข้อง
จานวน 50 คน
12 โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพผูส้ ูงอายุและ
ศึกษาดูงาน

เพื่อให้กลุ่มผูส้ ูงอายุมี
ความรู้ความเข้าใจในด้าน
การบริหารจัดการและนา
ความรู้ที่ได้มาบริหาร
จัดการกลุ่มให้มีความ
เข้มแข็ง ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของกลุ่ม
ผู้สูงอายุ

จัดอบรมและศึกษา
ดูงาน โดยมีคณะ
ผู้บริหาร พนักงาน
เทศบาล กลุม่ ผูส้ ูงอายุ
และผู้ทเี่ กี่ยวข้อง
จานวน 100 คน

๒50,๐๐๐

๒50,๐๐๐

๒50,๐๐๐

๒50,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

๒๕๖5
(บาท)
150,๐๐๐ จานวนผู้
ผ่านการ
อบรม

๒50,๐๐๐ จานวนผู้
ผ่านการ
อบรม

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
ผู้นาชุมชนมี
ความรู้ในบทบาท
ผู้นาและการมี
ส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มผูส้ ูงอายุมี
ความรู้ความ
เข้าใจด้านการ
บริหารจัดการ
และนาความรู้ที่
ได้มาปรับปรุงใน
การบริหารจัดการ
ให้กลุ่มมีความ
เข้มแข็ง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด
(งานพัฒนา
ชุมชน)

สานักปลัด
(งานพัฒนา
ชุมชน)
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
๒๕๖5
(KPI)
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
13 โครงการฝึกอบรมการ
1. เพื่อส่งเสริมกระบวน
จัดฝึกอบรมการจัดทา
- 500,๐๐๐ 500,๐๐๐ 500,๐๐๐ 500,๐๐๐ จานวน
จัดทาบัญชีครัวเรือน
การเรียนรู้และการมีส่วนร่วม บัญชีครัวเรือนให้แก่
ผู้จัดทา
ให้แก่ประชาชนตาม
ของหมู่บ้านและชุมชนในการ ประชาชนตาบล
บัญชี
หลักเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาตามหลักเศรษฐกิจ
สันนาเม็ง
ครัวเรือน
ตาบลสันนาเม็ง
พอเพียง
หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 12
2. เพื่อให้ประชาชนใน
ตาบลสันนาเม็งสามารถ
วางแผนการใช้จ่ายของตน
ทาให้เกิดเงินออม และ
สามารถแก้ไขปัญหา
หนี้สินในครัวเรือนได้
3. เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ
สามารถนาข้อมูลมาแก้ไข
ปัญหาครอบครัวในตาบลสัน
นาเม็งได้ตรงความต้องการ
ของประชาชนและสามารถ
ขจัดความยากจนของ
ประชาชนในพื้นที่

แบบ ผ. ๐2

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก
1. ประชาชนในตาบล สานักปลัด
สันนาเม็งทุกหมู่บา้ น (งานพัฒนา
และทุกชุมชน
ชุมชน)
สามารถแก้ไขปัญหา
หนี้สินในครัวเรือน
และมีเงินออมใน
ครอบครัว
2. เกิดการบูรณา
การการทางานร่วม
กับหน่วยงานต่าง ๆ
ทุกภาคส่วนในพื้นที่
และสร้างความ
เข้มแข็งให้กับ
หมู่บ้านและชุมชนได้
3. หน่วยงานของรัฐ
สามารถนาข้อมูลไป
แก้ไขปัญหาครัวเรือน
ได้ตรงตามต้องการของ
ประชาชนในพื้นที่
ตาบลสันนาเม็งได้
หน้าที่ 128

แบบ ผ. ๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
14 โครงการอบรมพัฒนา
เพื่อให้กลุ่มสตรี
จัดอบรมและศึกษาดู
๒50,๐๐๐ 250,๐๐๐ ๒50,๐๐๐ ๒50,๐๐๐
ศักยภาพ เพื่อเพิ่ม
แม่บ้านมีความรู้ความ งาน โดยมีคณะ
ประสิทธิภาพองค์กร
เข้าใจด้านการบริหาร ผู้บริหาร พนักงาน
สตรีและศึกษาดูงาน
จัดการและนาความรู้ที่ เทศบาล กลุม่ สตรี
ได้มาบริหารจัดการ
แม่บ้านและ
กลุ่มให้มีความเข้มแข็ง ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม หมู่ที่ 1 – 12
และพัฒนาคุณภาพ
ตาบลสันนาเม็ง
ชีวิตของกลุ่มสตรี
จานวน 100 คน
แม่บ้าน
15 โครงการอบรมคณะ
กรรมการบริหารการ
ดาเนินงานหอกระจายข่าว
ประจาหมู่บ้านและชุมชน

รวม

15 โครงการ

เพื่ออบรมให้ความรู้
การบริหารจัดการหอ
กระจายข่าว เทคนิค
การประกาศข่าวและ
การดูแลรักษา

คณะกรรมการบริหาร
การดาเนินงานหอ
กระจายข่าวประจา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 12
ตาบลสันนาเม็ง

-

-

-

20,000

20,000

20,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
๒๕๖5
หลัก
(บาท)
๒50,๐๐๐ จานวนผู้ กลุ่มสตรีแม่บ้านมี สานักปลัด
ผ่านการ ความรู้ความเข้าใจ (งานพัฒนา
อบรม ด้านการบริหาร
ชุมชน)
จัดการ และนา
ความรู้ที่ได้มา
ปรับปรุงในการ
บริหารจัดการให้
กลุ่มมีความเข้มแข็ง
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

20,000 จานวนผู้ คณะกรมการฯ มี
กองช่าง
ผ่านการ ความรู้การบริหาร
อบรม จัดการหอกระจาย
ข่าว เทคนิคการ
ประกาศข่าวและการ
ดูแลรักษา

1,090,000 1,610,000 1,610,000 1,610,000 1,610,000

-

-

หน้าที่ 129

แบบ ผ. ๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
1.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
งบประมาณ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑ โครงการจัดงานวันพ่อ
เพื่อให้ประชาชนได้
จัดงานเนื่องใน
50,000
50,000
แห่งชาติตาบลสันนาเม็ง แสดงออกถึงความรักที่มี วันพ่อแห่งชาติ
ต่อพ่อ และยกย่องเชิดชู โดยมีผู้เข้าร่วม
พ่อดีเด่นตาบลสันนาเม็ง จานวน 500 คน
2

โครงการเฉลิมพระชนม
พรรษาสมเด็จพระนาง
เจ้าพระบรมราชินีนาถ

เพื่อให้ประชาชนได้
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสมเด็จพระ
นางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
และแม่ของตนเองเนื่องใน
วันแม่แห่งชาติ

3

โครงการจัดงาน
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
รัฐพิธแี ละวันสาคัญต่างๆ การจัดงานรัฐพิธีและวัน
สาคัญต่าง ๆ
2. เพื่อเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์
3. เพื่อแสดงความ
จงรักภักดีและพลังความ
สามัคคีของทุกหมู่เหล่า

จัดงานเทิดพระเกียรติ
เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
โดยมีผู้เข้าร่วม
จานวน 500 คน

50,000

50,000

-

-

จัดโครงการ/กิจกรรม
๑๐0,๐๐๐
ตามนโยบายหรือข้อ
สั่งการ เช่น วันเทศบาล
เป็นต้น

๑๐0,๐๐๐

3๐,๐๐๐

3๐,๐๐๐

๒๕๖5
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- จานวน ประชาชนได้แสดงรัก
ผู้เข้าร่วม ที่มีต่อพ่อ และได้
กิจกรรม ร่วมกันยกย่องเชิดชู
เกียรติพ่อดีเด่นตาบล
สันนาเม็ง
- จานวน ประชาชนได้แสดง
ผู้เข้าร่วม ความจงรักภักดีต่อ
กิจกรรม สมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ
และแสดงความ
กตัญญูต่อแม่ของ
ตนเอง
30,๐๐๐ จานวน ผู้บริหาร สมาชิกสภา
ผู้เข้าร่วม เทศบาล กานัน/
กิจกรรม ผู้ใหญ่บ้าน พนักงาน
และประชาชนตาบล
สันนาเม็ง ดาเนินงาน
จัดกิจกรรม/
โครงการและเข้าร่วม
วันสาคัญต่าง ๆ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
การศึกษา

กอง
การศึกษา

กอง
การศึกษา

หน้าที่ 130

แบบ ผ. ๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
1.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
งบประมาณ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
4 โครงการวันคล้ายวัน
1. เพื่อเทิดทูน
จัดงานวันคล้ายวัน
50,000
50,000
พระบรมราชสมภพของ พระเกียรติคณ
ุ ของ พระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระ
พระบาทสมเด็จ
ของพระบาทสมเด็จ
บรมชนกาธิเบศร
พระบรมชนกาธิเบศร พระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร มหาราช บรมนาถ
มหาราช บรมนาถ
วันชาติ และวันพ่อ
บพิตร
บพิตร วันชาติ และ
แห่งชาติ
2. เพื่อเทิดทูน
วันพ่อแห่งชาติ
พระคุณของพ่อ และ โดยมีผู้เข้าร่วม
ยกย่องบทบาทของพ่อ จานวน 500 คน
ที่มีต่อครอบครัวและ
สังคม

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
50,000 จานวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
ประชาชนน้อม
ราลึกในพระมหา
กรุณาธิคณ
ุ ของ
พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิ
เบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถ
บพิตร แสดงออก
ถึงความรักที่มีต่อ
พ่อ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองการศึกษา
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แบบ ผ. ๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
1.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
งบประมาณ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
5 โครงการวันเฉลิม
1. เพื่อ
จัดงานเทิดพระเกียรติ
50,000
50,000 50,000
พระชนมพรรษาสมเด็จ เทิดพระเกียรติ
เนื่องในวันเฉลิม
พระปรเมนทรรามาธิบดี พระบาทสมเด็จ
พระชนมพรรษาสมเด็จ
ศรีสินทร มหาวชิรา
พระเจ้าอยุห่ ัวฯ
พระปรเมนทรรามาธิบดี
ลงกรณ พระวชิรเกล้า 2. เพื่อเป็นการ
ศรีสินทร มหาวชิรา
เจ้าอยู่หัว
แสดงออกถึงความ ลงกรณ พระวชิรเกล้า
จงรักภักดีและร่วม เจ้าอยู่หัว
น้อมราลึกในพระ
โดยมีผู้เข้าร่วม
มหากรุณาธิคณ
ุ ของ จานวน 500 คน
สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
50,000 จานวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก
1. ประชาชนได้
กองการศึกษา
เทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ ัวฯ
2. ประชาชนได้แสดง
ความจงรักภักดีและ
ร่วมน้อมราลึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ
ของสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ ัว
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แบบ ผ. ๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
1.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
งบประมาณ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
6 โครงการวันเฉลิม
1. เพื่อเผยแพร่และ
จัดงานวันเฉลิม
50,000
50,000 50,000
พระชนมพรรษา
เทิดพระเกียรติ
พระชนมพรรษา
สมเด็จพระบรมราช พระบรมราชชนนี
สมเด็จพระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง
พันปีหลวง
ชนนีพันปีหลวง
และวันแม่แห่งชาติ 2. เพื่อเผยแพร่เกียรติ และวันแม่แห่งชาติ
คุณและบทบาทหน้าที่ โดยมีผู้เข้าร่วม
ของแม่ที่มีต่อครอบครัว จานวน 500 คน
3. เพื่อให้ชุมชนได้
ตระหนักถึงบทบาท
และหน้าที่อันสาคัญยิ่ง
ของแม่
7 โครงการวันเฉลิม
1. เพื่อเทิดพระเกียรติ จัดงานเทิดพระเกียรติ
50,000 50,000
พระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ
เนื่องในวันเฉลิม
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
พระชนมพรรษา
พระบรมราชินี
2. เพื่อเป็นการแสดง สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พลังความสามัคคีของ พระบรมราชินี
ทุกหมู่เหล่า
โดยมีผู้เข้าร่วม
จานวน 500 คน
รวม

7 โครงการ

-

-

200,000

300,000

230,000 230,000

2565
(บาท)
50,000

50,000

230,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
จานวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

จานวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

-

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก
1. ประชาชนได้แสดง
กอง
ออกถึงความจงรักภักดี การศึกษา
ต่อสมเด็จพระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง
2.แสดงออกถึงความรัก
ที่มีต่อแม่ และยกย่อง
เชิดชูแม่ดีเด่นตาบล
สันนาเม็ง

ประชาชนได้
กอง
เทิดพระเกียรติและได้ การศึกษา
แสดงความจงรักภักดี
ต่อสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินี

-
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิน่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
๒๕๖5
(KPI)
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการจัดทาผังเมือง
เพื่อวางแผนการใช้ สารวจข้อมูลและวาง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 การใช้ประโยชน์
รวมตาบลสันนาเม็ง
ประโยชน์ที่ดินให้
ระบบผังเมืองของ
ที่ดินมี
สอดคล้องถูกต้อง
ตาบลสันนาเม็ง
ประสิทธิภาพ
และเหมาะสมตาม จานวน 9.00
มากยิ่งขึ้น
หลักการพัฒนาเมือง ตารางกิโลเมตร
ให้น่าอยู่

แบบ ผ. ๐2

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
มีการใช้ประโยชน์
ทีด่ ินในเขตและ
พื้นที่ติดต่อ อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

หน้าที่ 134

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิน่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
๒๕๖5
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อความสะดวก ก่อสร้างถนนคอนกรีต
186,600
- ความยาวถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ปลอดภัยในการ เสริมเหล็ก
คสล. และราง
พร้อมรางระบายน้า
คมนาคม และ
กว้าง 3.50 เมตร
ระบายน้า
บริเวณบ้านนางผัน
แก้ไขปัญหาน้า
ยาว 47.00 เมตร
ที่ก่อสร้าง
ซอยกองทราย หมู่ที่ 7 ท่วมขัง
หนา 0.15 เมตร
แล้วเสร็จ
บ้านคอกหมูป่า
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
๑๖4.5๐ ตารางเมตร
พร้อมรางระบายน้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกว้าง 0.30 เมตร
ลึกเฉลีย่ 0.50 เมตร
ยาว 47.00 เมตร
ตามแบบ ทต.สันนาเม็ง

แบบ ผ. ๐2

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
ประชาชนสามารถ กองช่าง
ใช้เส้นทางได้
สะดวกและ
ปลอดภัย
ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิน่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
๒๕๖5
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3 โครงการก่อสร้างถนน
เพื่อให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
263,800
- ความยาวถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ได้มีถนนสาหรับ เสริมเหล็ก
ทีก่ ่อสร้างด้วย
สายบ้านนางเฮือน
ใช้ในการคมนาคม ช่วงที๑่
คอนกรีตเสริม
หมู่ที่ 6 บ้านแม่กวง
ได้อย่างสะดวก กว้าง 3.50 เมตร
เหล็กแล้วเสร็จ
รวดเร็ว
ยาว 110 เมตร
หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
385.๐๐ ตารางเมตร
ช่วงที่ ๒
กว้าง 3.00 เมตร
ยาว 30.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
90.๐๐ ตารางเมตร
ตามแบบ ทต.สันนาเม็ง

แบบ ผ. ๐2

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
ประชาชนสามารถ กองช่าง
ใช้เส้นทางได้
สะดวกและ
ปลอดภัย
ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน้าที่ 136

แบบ ผ. ๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิน่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
๒๕๖5
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
4 โครงการก่อสร้างถนน
เพื่อให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
- 147,000
- ความยาวของ
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ได้มีถนนสาหรับ เสริมเหล็ก
ถนนที่ก่อสร้าง
ถนนทางไปหมู่บ้าน
ใช้ในการคมนาคม กว้าง 4.00 เมตร
แล้วเสร็จ
สุกรพรรณนา
ได้อย่างสะดวก ยาว 67.00 เมตร
หมู่ที่ 7 บ้านคอกหมูป่า รวดเร็ว
หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
268.00 ตารางเมตร
ตามแบบ ทต.สันนาเม็ง
5 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายข้างลาเหมืองกอน
หมู่ที่ 1 บ้านร้องสัก

เพื่อให้ประชาชน
ได้มีถนนสาหรับ
ใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก
กว้าง 3.20 เมตร
ยาว 62.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
198.40 ตารางเมตร
ตามแบบ ทต.สันนาเม็ง

-

-

-

152,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
ประชาชนสามารถ กองช่าง
ใช้เส้นทางได้
สะดวกและ
ปลอดภัย
ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

- ความยาวของ ประชาชนสามารถ
ถนนที่ก่อสร้าง ใช้เส้นทางได้
แล้วเสร็จ
สะดวกและ
ปลอดภัย

กองช่าง

หน้าที่ 137

แบบ ผ. ๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิน่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
๒๕๖5
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
6 โครงการก่อสร้างถนน
เพื่อให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
- 175,900
- ความยาวของ
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ได้มีถนนสาหรับ เสริมเหล็ก
ถนนที่ก่อสร้าง
และวางท่อระบายน้า
ใช้ในการคมนาคม กว้าง 3.50 เมตร
แล้วเสร็จ
บริเวณ บ้านนายสอน
ได้อย่างสะดวก ยาว 57.00 เมตร
หมู่ที่ 3 บ้านสันนาเม็ง
รวดเร็ว
และวางท่อระบายน้า
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40
เมตร ยาว 57.00 เมตร
พร้อมวางบ่อพักสาเร็จ
จานวน 6 บ่อ
ตามแบบ ทต.สันนาเม็ง
7 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
จากสุสานบ้านป่ากล้วย
ถึงบ้านนางพิศมัย กันธา
หมู่ที่ 2 บ้านป่ากล้วย

เพื่อให้ประชาชน
ได้มีถนนสาหรับ
ใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง
3.00 - 4.00 เมตร
ยาว 239.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร
ตามแบบ ทต.สันนาเม็ง

-

-

-

550,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
ประชาชนสามารถ กองช่าง
ใช้เส้นทางได้
สะดวกและ
ปลอดภัย
ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

- ความยาวของ ประชาชนสามารถ
ถนนที่ก่อสร้าง ใช้เส้นทางได้
แล้วเสร็จ
สะดวกและ
ปลอดภัย

กองช่าง

หน้าที่ 138

แบบ ผ. ๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิน่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
๒๕๖5
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
8 โครงการก่อสร้างถนน
เพื่อให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
- 1,211,000 ความยาวของ
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ได้มีถนนสาหรับ เสริมเหล็ก
ถนนที่ก่อสร้าง
ซอย 34 เชื่อมระหว่าง ใช้ในการคมนาคม กว้าง 4.00 เมตร
แล้วเสร็จ
หมู่ที่ 5 บ้านหลักปัน
ได้อย่างสะดวก ยาว 85.00 เมตร
และ หมู่ที่ 10
รวดเร็ว
หนา 0.15 เมตร
บ้านคุรุสภา
ตามแบบ ทต.สันนาเม็ง
9 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมวางท่อระบายน้า
บริเวณวัดคอกหมูป่า
หมู่ที่ 7 บ้านคอกหมูป่า

เพื่อให้ประชาชน
ได้มีถนนสาหรับ
ใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก
กว้าง 4.00 เมตร
ยาว 270.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
1,080.00 ตารางเมตร
วางท่อระบายน้า คสล.
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
0.80 เมตร พร้อม
บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก
ยาวรวม 270.00 เมตร
ตามแบบ ทต.สันนาเม็ง

-

-

-

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
ประชาชนสามารถ
ใช้เส้นทางได้
สะดวกและ
ปลอดภัย

- 1,045,000 ความยาวของ ประชาชนสามารถ
ถนนที่ก่อสร้าง ใช้เส้นทางได้
แล้วเสร็จ
สะดวกและ
ปลอดภัย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

กองช่าง
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แบบ ผ. ๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิน่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
๒๕๖5
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10 โครงการก่อสร้างถนน
เพื่อให้ประชาชน ก่อสร้างถนนด้วย
35,600
- ความยาวของ
แอสฟัลต์ติกคอนกรีต
ได้มีถนนสาหรับ แอสฟัลต์ติกคอนกรีต
ถนนที่ก่อสร้าง
บริเวณถนนสายบ้าน
ใช้ในการคมนาคม กว้างเฉลี่ย 2.50เมตร
ด้วยแอสฟัลท์
นางดวงนภา นามเมือง
ได้อย่างสะดวก ยาว 28.40เมตร
ติกคอนกรีต
หมู่ที่ 5 บ้านหลักปัน
รวดเร็ว
หนา 0.05 เมตร
แล้วเสร็จ
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
71.00 ตารางเมตร
ตามแบบ ทต.สันนาเม็ง
11 โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลต์ติกคอนกรีต
บริเวณถนนสาย หมู่ที่ 5
บ้านหลักปัน เชื่อม ซอย 2
หมู่ที่ 10 บ้านคุรุสภา
ตาบลสันนาเม็ง
อาเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่

เพื่อให้ประชาชน
ได้มีถนนสาหรับ
ใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว

ก่อสร้างถนนด้วย
แอสฟัลต์ติกคอนกรีต
กว้าง 4.00 เมตร
ยาว 118.00 เมตร
หนา 0.17 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
472.00 ตรม.
ตามแบบ ทต.สันนาเม็ง

295,300

-

-

-

- ความยาวของ
ถนนที่ก่อสร้าง
ด้วยแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต
แล้วเสร็จ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
ประชาชนสามารถ กองช่าง
ใช้เส้นทางได้
สะดวกและ
ปลอดภัย
ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

ประชาชนสามารถ
ใช้เส้นทางได้
สะดวกและ
ปลอดภัย

กองช่าง

หน้าที่ 140

แบบ ผ. ๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิน่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
๒๕๖5
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
12 โครงการก่อสร้างถนน
เพื่อให้ประชาชน ก่อสร้างถนนด้วย
- 112,700
- ความยาวถนน
แอสฟัลต์ติกคอนกรีต
ได้มีถนนสาหรับ แอสฟัลต์ติกคอนกรีต
ทีก่ ่อสร้างด้วย
บริเวณซอย 1 สายข้าง ใช้ในการคมนาคม กว้างเฉลี่ย3.50เมตร
แอสฟัลท์ติก
บ้านนางธัญญชล โกมล ได้อย่างสะดวก ยาว 71.50 เมตร
คอนกรีต
หมู่ที่ 5 บ้านหลักปัน
รวดเร็ว
หนา 0.15 เมตร
แล้วเสร็จ
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
250.25 ตารางเมตร
ตามแบบ ทต.สันนาเม็ง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
ประชาชนสามารถ กองช่าง
ใช้เส้นทางได้
สะดวกและ
ปลอดภัย

13 โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลต์ติกคอนกรีต
บริเวณบ้านนางลาวรรณ
หมู่ที่ 1 บ้านร้องสัก

ประชาชนสามารถ
ใช้เส้นทางได้
สะดวกและ
ปลอดภัย

เพื่อให้ประชาชน
ได้มีถนนสาหรับ
ใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว

ก่อสร้างถนนด้วย
แอสฟัลต์ติกคอนกรีต
กว้าง 4.00 เมตร
ยาว 84.00 เมตร
หนา 0.05 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
336.00 ตารางเมตร
ตามแบบ ทต.สันนาเม็ง

-

-

199,000

-

- ความยาวถนน
ทีก่ ่อสร้างด้วย
แอสฟัลท์ติก
คอนกรีต
แล้วเสร็จ

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

กองช่าง

หน้าที่ 141

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิน่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
๒๕๖5
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
14 โครงการก่อสร้างถนน
เพื่อให้ประชาชน ก่อสร้างถนนด้วย
- 103,500
- ความยาวถนน
แอสฟัลต์ติกคอนกรีต
ได้มีถนนสาหรับ แอสฟัลต์ติกคอนกรีต
ทีป่ รับปรุงด้วย
บริเวณคอสะพาน
ใช้ในการคมนาคม ช่วงที่ 1
แอสฟัลท์ติก
บ้านนางทา ปราโมทย์
ได้อย่างสะดวก ก่อสร้างถนน
คอนกรีต
หมู่ที่ 6 บ้านแม่กวง
รวดเร็ว
แอสฟัลต์ติกคอนกรีต
แล้วเสร็จ
กว้าง 4.00 เมตร
ยาว 31.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
124 ตารางเมตร
ช่วงที่ 2
ปรับปรุงยกระดับ
คอสะพาน
กว้าง 3.70 เมตร
ยาว 32.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
118.40 เมตร
ตามแบบ ทต.สันนาเม็ง

แบบ ผ. ๐2

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
ประชาชนสามารถ
ใช้เส้นทางได้
สะดวกและ
ปลอดภัย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

หน้าที่ 142

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิน่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
๒๕๖5
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
15 โครงการก่อสร้างถนน
เพื่อให้ประชาชน ก่อสร้างถนนด้วย
- 340,000 ความยาวถนน
แอสฟัลต์ติกคอนกรีต
ได้มีถนนสาหรับ แอสฟัลต์ติกคอนกรีต
ทีก่ ่อสร้างด้วย
ถนนใหม่ต่อจาก ซอย 9 ใช้ในการคมนาคม กว้าง 4.00 เมตร
แอสฟัลท์ติก
(บ้านนายเป็ง กวงแหวน) ได้อย่างสะดวก ยาว 170.00 เมตร
คอนกรีต
พร้อมทาป้ายซอย
รวดเร็ว
หนา 0.15 เมตร
แล้วเสร็จ
หมู่ที่ 6 บ้านแม่กวง
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
250.25 ตารางเมตร
ตามแบบ ทต.สันนาเม็ง

แบบ ผ. ๐2

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
ประชาชนสามารถ กองช่าง
ใช้เส้นทางได้
สะดวกและ
ปลอดภัย
ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน้าที่ 143

แบบ ผ. ๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิน่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
๒๕๖5
(KPI)
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
16 โครงการปรับปรุงผิวถนน เพื่อให้ประชาชน ปรับปรุงผิวถนนด้วย
371,000
- ความยาวถนน
ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ได้มีถนนสาหรับ แอสฟัลต์ติกคอนกรีต
ที่ปรับปรุงด้วย
(Over Lay) บริเวณ
ใช้ในการคมนาคม กว้าง 4.00 เมตร
แอสฟัลท์ติก
สะพานบ้านป่ากล้วย ถึง
ได้อย่างสะดวก ยาว 238.00 เมตร
คอนกรีต
บ้านนางอรพิน ทุมสิทธิ์
รวดเร็ว
หนา 0.05 เมตร
แล้วเสร็จ
หมู่ที่ 2 บ้านป่ากล้วย
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
952.00 ตรม.
ตามแบบ ทต.สันนาเม็ง
17 โครงการปรับปรุงผิวถนน
ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
(Over Lay) บริเวณ
บ้านนายวรสิทธ์ รัตนัง
หมู่ที่ 2 บ้านป่ากล้วย
เชื่อมทางไปวัดคอกหมูป่า
หมู่ที่ 7 บ้านคอกหมูป่า

เพื่อให้ประชาชน
ได้มีถนนสาหรับ
ใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว

ปรับปรุงผิวถนนด้วย
แอสฟัลต์ติกคอนกรีต
กว้าง 4.00 เมตร
ยาว 116.50 เมตร
หนา 0.05 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
480.00 ตรม.
ตามแบบ ทต.สันนาเม็ง

190,900

-

-

-

- ความยาวของ
ถนนที่ปรับปรุง
ผิวถนนด้วย
แอสฟัลท์ติก
คอนกรีต
แล้วเสร็จ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
ประชาชนสามารถ กองช่าง
ใช้เส้นทางได้
สะดวกและ
ปลอดภัย
ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

ประชาชนสามารถ
ใช้เส้นทางได้
สะดวกและ
ปลอดภัย

กองช่าง

หน้าที่ 144

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิน่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
๒๕๖5
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
18 โครงการปรับปรุงผิวถนน เพื่อให้ประชาชน ปรับปรุงผิวถนนด้วย
82,900
- ความยาวถนน
ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ได้มีถนนสาหรับ แอสฟัลต์ติกคอนกรีต
ที่ปรับปรุงด้วย
(Over Lay) จาก
ใช้ในการคมนาคม จุดที่ 1
แอสฟัลท์ติก
ซอย 9 - 11
ได้อย่างสะดวก ขนาดผิวจราจร
คอนกรีต
หมู่บ้านธนสาร
รวดเร็ว
กว้าง 3.70 เมตร
แล้วเสร็จ
หมู่ที่ 3 บ้านสันนาเม็ง
ยาว 30.00 เมตร
หนา 0.05 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
111.00 ตารางเมตร
จุดที่ 2
ขนาดผิวจราจร
กว้าง 3.70 เมตร
ยาว 30.00 เมตร
หนา 0.05 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
111.00 ตารางเมตร
ตามแบบ ทต.สันนาเม็ง

แบบ ผ. ๐2

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
ประชาชนสามารถ กองช่าง
ใช้เส้นทางได้
สะดวกและ
ปลอดภัย
ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน้าที่ 145

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิน่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
๒๕๖5
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
19 โครงการปรับปรุงผิวถนน เพื่อให้ประชาชน ปรับปรุงผิวถนนด้วย
381,000 525,600 314,900 250,000
- ความยาวถนน
ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ได้มีถนนสาหรับ แอสฟัลต์ติกคอนกรีต
ที่ปรับปรุงด้วย
(Over Lay) บริเวณ
ใช้ในการคมนาคม ปี พ.ศ. 2561
แอสฟัลท์ติก
ถนนสายหลัก
ได้อย่างสะดวก กว้างเฉลี่ย 9.00 เมตร
คอนกรีต
(ต่อจากโครงการเดิม)
รวดเร็ว
ยาว 123.00 เมตร
แล้วเสร็จ
หมู่ที่ 9 บ้านหลักชัย
หนา 0.05 เมตร
ปี พ.ศ. 2562
กว้างเฉลี่ย 12.7.00 เมตร
ยาว 110.00 เมตร
หนา 0.05 เมตร
ปี พ.ศ. 2563
กว้าง 11.80 - 12.80 เมตร
ยาว 68.00 เมตร
หนา 0.05 เมตร
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 836.40
ตารางเมตร
ปี พ.ศ. 2564
กว้าง 12.00 – 13.50 เมตร
ยาว 42.00 เมตร
หนา 0.05 เมตร
ตามแบบ ทต.สันนาเม็ง

แบบ ผ. ๐2

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
ประชาชนสามารถ กองช่าง
ใช้เส้นทางได้
สะดวกและ
ปลอดภัย
ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน้าที่ 146

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิน่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
๒๕๖5
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20 โครงการปรับปรุงผิวถนน เพื่อให้ประชาชน ปรับปรุงผิวถนนด้วย
- 458,300 2,740,000 2,740,000 2,740,000 ความยาวถนน
ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ได้มีถนนสาหรับ แอสฟัลต์ติกคอนกรีต
ที่ปรับปรุงด้วย
(Over Lay) บริเวณ
ใช้ในการคมนาคม ปี พ.ศ. 2562
แอสฟัลท์ติก
ถนนสายหลักต่อจาก
ได้อย่างสะดวก กว้าง 8.00 เมตร
คอนกรีต
โครงการเดิม หมู่ที่ 12 รวดเร็ว
ยาว 150.00 เมตร
แล้วเสร็จ
บ้านเจซี การ์เด้นวิลล์
หนา 0.05 เมตร
ปี พ.ศ. 2563
กว้าง 8.00 เมตร
ยาว 836.00 เมตร
หนา 0.05 เมตร
ปี พ.ศ. 2564
กว้าง 8.00 เมตร
ยาว 836.00 เมตร
หนา 0.05 เมตร
ปี พ.ศ. 2565
กว้าง 8.00 เมตร
ยาว 836.00 เมตร
หนา 0.05 เมตร
ตามแบบ ทต.สันนาเม็ง

แบบ ผ. ๐2

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
ประชาชนสามารถ กองช่าง
ใช้เส้นทางได้
สะดวกและ
ปลอดภัย
ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน้าที่ 147

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิน่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
๒๕๖5
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
21 โครงการปรับปรุงผิวถนน เพื่อให้ประชาชน ปรับปรุงผิวถนนด้วย
- 402,500
- ความยาวถนน
ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ได้มีถนนสาหรับ แอสฟัลต์ติกคอนกรีต
ที่ปรับปรุงด้วย
(Over Lay) บริเวณ
ใช้ในการคมนาคม กว้าง 4.00 เมตร
แอสฟัลท์ติก
สามแยกบ้านหลักปันถึง ได้อย่างสะดวก ยาว 260.00 เมตร
คอนกรีต
ฟาร์มหมูกติ ติวัฒน์ฟาร์ม รวดเร็ว
หนา ๐.๐๕ เมตร
แล้วเสร็จ
หมู่ที่ 5 บ้านหลักปัน
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
๑,๐๔๐.๐๐ตารางเมตร
ตามแบบ ทต.สันนาเม็ง
พร้อมป้ายโครงการ
22 โครงการปรับปรุงผิวถนน เพื่อให้ประชาชน ปรับปรุงผิวถนนด้วย
- 110,700
- ความยาวถนน
ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ได้มีถนนสาหรับ แอสฟัลต์ติกคอนกรีต
ทีป่ รับปรุงด้วย
(Over Lay) ซอย 1/1 ใช้ในการคมนาคม ช่วงที่ 1 ซอย 1/1
แอสฟัลท์ติก
และซอยเข้าบ้านนางแก้ว ได้อย่างสะดวก กว้าง 3.30 เมตร
คอนกรีต
หมู่ที่ 8 บ้านร้องบอน
รวดเร็ว
ยาว 76.00 เมตร
แล้วเสร็จ
หนา 0.05 เมตร
ช่วงที่ 2 ซอยบ้านนางแก้ว
กว้าง 3.90 เมตร
ยาว 20.00 เมตร
หนา 0.05 เมตร
ตามแบบ ทต.สันนาเม็ง

แบบ ผ. ๐2

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
ประชาชนสามารถ กองช่าง
ใช้เส้นทางได้
สะดวกและ
ปลอดภัย
ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

ประชาชนสามารถ
ใช้เส้นทางได้
สะดวกและ
ปลอดภัย

กองช่าง

หน้าที่ 148

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิน่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
๒๕๖5
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
23 โครงการปรับปรุงผิวถนน เพื่อให้ประชาชน ปรับปรุงผิวถนนด้วย
- 159,000
- ความยาวถนน
ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ได้มีถนนสาหรับ แอสฟัลต์ติกคอนกรีต
ที่ปรับปรุงด้วย
(Over Lay) จากปาก
ใช้ในการคมนาคม กว้าง 4.00-5.00 เมตร
แอสฟัลท์ติก
ทางเข้าตลาดสันติสุข
ได้อย่างสะดวก ยาว 77.00 เมตร
คอนกรีต
ถึงซอย 1 หมู่ที่ 4
รวดเร็ว
หนา ๐.๐๕ เมตร
แล้วเสร็จ
บ้านสันหลวง
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
373.00 ตารางเมตร
ตามแบบ ทต.สันนาเม็ง
24 โครงการปรับปรุงผิวถนน เพื่อให้ประชาชน ปรับปรุงผิวถนนด้วย
- 228,000
- ความยาวถนน
ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ได้มีถนนสาหรับ แอสฟัลต์ติกคอนกรีต
ทีก่ ่อสร้างด้วย
จ
านวน
3
ช่
ว
ง
(Over Lay) บริเวณ
ใช้ในการคมนาคม
แอสฟัลท์ติก
บ้านนายวรรณ คาบอิน ได้อย่างสะดวก ช่วงที่ 1 กว้างเฉลี่ย 4.00
คอนกรีต
เมตร ยาว 78.00 เมตร
ถึงปากทางเข้าร้านลาบ รวดเร็ว
แล้วเสร็จ
หนา 0.05 เมตร
ต้นข่อย หมู่ที่ 5
ช่วงที่ 2 กว้างเฉลี่ย 5.00
บ้านหลักปัน
เมตร ยาว 20.00 เมตร
หนา 0.05 เมตร
ช่วงที่ 3 กว้างเฉลี่ย 4.50
เมตร ยาว 40.00 เมตร
หนา 0.05 เมตร
ตามแบบ ทต.สันนาเม็ง

แบบ ผ. ๐2

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
ประชาชนสามารถ กองช่าง
ใช้เส้นทางได้
สะดวกและ
ปลอดภัย
ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

ประชาชนสามารถ
ใช้เส้นทางได้
สะดวกและ
ปลอดภัย

กองช่าง

หน้าที่ 149

แบบ ผ. ๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิน่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
๒๕๖5
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
25 โครงการปรับปรุงผิวถนน เพื่อให้ประชาชน ปรับปรุงผิวถนนด้วย
- 333,000
- ความยาวถนน
ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ได้มีถนนสาหรับ แอสฟัลต์ติกคอนกรีต
ทีป่ รับปรุงด้วย
(Over Lay) จากสะพาน ใช้ในการคมนาคม กว้าง 4.00เมตร
แอสฟัลท์ติก
บ้านเมืองยอง เชียงแสน ได้อย่างสะดวก ยาว 197.00 เมตร
คอนกรีต
ไปถึงบ้านนายวิทยา
รวดเร็ว
หนา 0.05 เมตร
แล้วเสร็จ
แสนหลวง หมู่ที่ 1
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
บ้านร้องสัก
788.00 ตารางเมตร
ตามแบบ ทต.สันนาเม็ง
26 โครงการปรับปรุงผิวถนน
ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
(Over Lay) ต่อจาก
โครงการเดิม ซอยพะเยา
หมู่ที่ 3 บ้านสันนาเม็ง

เพื่อให้ประชาชน
ได้มีถนนสาหรับ
ใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว

ปรับปรุงผิวถนนด้วย
แอสฟัลต์ติกคอนกรีต
กว้าง 4.00 เมตร
ยาว 200.00 เมตร
หนา 0.05 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
800.00 ตารางเมตร
ตามแบบ ทต.สันนาเม็ง

-

-

320,000

-

- ความยาวถนน
ทีป่ รับปรุงด้วย
แอสฟัลท์ติก
คอนกรีต
แล้วเสร็จ

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
ประชาชนสามารถ
ใช้เส้นทางได้
สะดวกและ
ปลอดภัย

ประชาชนสามารถ
ใช้เส้นทางได้
สะดวกและ
ปลอดภัย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

กองช่าง

หน้าที่ 150

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิน่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
๒๕๖5
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
27 โครงการปรับปรุงผิวถนน เพือ่ ให้ประชาชน ปรับปรุงผิวถนนด้วย
- 216,000
- ความยาวถนน
ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ได้มีถนนสาหรับ แอสฟัลต์ติกคอนกรีต
ทีป่ รับปรุงด้วย
(Over Lay) ถนนสาย
ใช้ในการคมนาคม จานวน 2 ช่วง
แอสฟัลท์ติก
ซอยกวงแหวน หมู่ที่6
ได้อย่างสะดวก ช่วงที่ 1
คอนกรีต
กว้าง 3.10 เมตร ยาว
บ้านแม่กวง
รวดเร็ว
แล้วเสร็จ
166.50 เมตร
หนา 0.05 เมตร
พื้นที่ 516.15 ตารางเมตร
ช่วงที่ 2
กว้าง 2.10 เมตร ยาว
27.50 เมตร
หนา 0.05 เมตร
พืน้ ที่ 57.75 ตารางเมตร
หรือมีพื้นที่ทั้ง 2 ช่วง ไม่
น้อยกว่า 573.90
ตามแบบ ทต.สันนาเม็ง

แบบ ผ. ๐2

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
ประชาชนสามารถ
ใช้เส้นทางได้
สะดวกและ
ปลอดภัย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

หน้าที่ 151

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิน่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
๒๕๖5
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
28 โครงการปรับปรุงผิวถนน เพื่อให้ประชาชน ปรับปรุงผิวถนนด้วย
- 513,000
- ความยาวถนน
ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ได้มีถนนสาหรับ แอสฟัลต์ติกคอนกรีต
ทีป่ รับปรุงด้วย
(Over Lay) จากสามแยก ใช้ในการคมนาคม จานวน 5 ช่วง
แอสฟัลท์ติก
ฟาร์มจระเข้ จนถึงถนน ได้อย่างสะดวก ช่วงที่ 1 กว้าง 5.80 เมตร
คอนกรีต
บริเวณบ้านนายอานวย รวดเร็ว
ยาว 54.00 เมตร
แล้วเสร็จ
ตาเจริญเมือง เชื่อมมาถึง
หนา 0.05 เมตร
ถนนสายหลักบริเวณศาลปู่
ช่วงที่ 2 กว้าง 4.70 เมตร
บ้านสันหลวงหมู่ที่ 4 บ้าน
ยาว 30.00 เมตร
สันหลวง
หนา 0.05 เมตร
ช่วงที่ 3 กว้าง 3.60 เมตร
ยาว 91.00 เมตร
หนา 0.05 เมตร
ช่วงที่ 4 กว้าง 4.00 เมตร
ยาว 98.00 เมตร
หนา 0.05 เมตร
ช่วงที่ 5 กว้าง 3.00 เมตร
ยาว 19.00 เมตร
หนา 0.05 เมตร
พื้นที่ไม่น้อยกว่า
1,230.80 ตารางเมตร
ตามแบบ ทต.สันนาเม็ง

แบบ ผ. ๐2

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
ประชาชนสามารถ
ใช้เส้นทางได้
สะดวกและ
ปลอดภัย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

หน้าที่ 152

แบบ ผ. ๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิน่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
๒๕๖5
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
29 โครงการปรับปรุงผิวถนน เพื่อให้ประชาชน ปรับปรุงผิวถนนด้วย
94,000
- ความยาวถนน
ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ได้มีถนนสาหรับ แอสฟัลต์ติกคอนกรีต
ทีป่ รับปรุงด้วย
(Over Lay) สายซอย
ใช้ในการคมนาคม กว้าง 2.80 เมตร
แอสฟัลท์ติก
บ้านนายณัฐวุฒิ คากิตติ ได้อย่างสะดวก ยาว 96.00 เมตร
คอนกรีต
หมู่ที่ 6 บ้านแม่กวง
รวดเร็ว
หนา 0.05 เมตร
แล้วเสร็จ
หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า
268.80 ตารางเมตร
ตามแบบ ทต.สันนาเม็ง
พร้อมป้ายโครงการ
30 โครงการปรับปรุงผิวถนน
ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
(Over Lay) ถนน ซอย 3
(แสนสุข) หมู่ที่ 7
บ้านคอกหมูป่า

เพื่อให้ประชาชน
ได้มีถนนสาหรับ
ใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว

ปรับปรุงผิวถนนด้วย
แอสฟัลต์ติกคอนกรีต
กว้างเฉลี่ย
3.50 – 4.00 เมตร
ยาวรวม 148.50 เมตร
หนา 0.05 เมตร
ตามแบบ ทต.สันนาเม็ง

-

-

-

200,000

- ความยาวถนน
ทีป่ รับปรุงด้วย
แอสฟัลท์ติก
คอนกรีต
แล้วเสร็จ

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
ประชาชนสามารถ
ใช้เส้นทางได้
สะดวกและ
ปลอดภัย

ประชาชนสามารถ
ใช้เส้นทางได้
สะดวกและ
ปลอดภัย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

กองช่าง

หน้าที่ 153

แบบ ผ. ๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิน่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
๒๕๖5
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
31 โครงการปรับปรุงผิวถนน เพื่อให้ประชาชน ปรับปรุงผิวถนนด้วย
- 287,500
- ความยาวถนน
ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ได้มีถนนสาหรับ แอสฟัลต์ติกคอนกรีต
ทีป่ รับปรุงด้วย
(Over Lay)
ใช้ในการคมนาคม กว้าง 3.70 เมตร
แอสฟัลท์ติก
ซอยบ้านนางวันดี
ได้อย่างสะดวก ยาว 222.00 เมตร
คอนกรีต
หมู่ที่ 8 บ้านร้องบอน
รวดเร็ว
หนา 0.05 เมตร
แล้วเสร็จ
หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า
3,039.1 ตารางเมตร
ตามแบบ ทต.สันนาเม็ง
32 โครงการปรับปรุงผิวถนน
ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
(Over Lay) บริเวณ
ซอย 2 หมู่ที่ 10
บ้านคุรุสภา

เพื่อให้ประชาชน
ได้มีถนนสาหรับ
ใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว

ปรับปรุงผิวถนนด้วย
แอสฟัลต์ติกคอนกรีต
กว้าง 4.00 เมตร
ยาว 250.00 เมตร
หนา 0.05 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
1,000.00 ตารางเมตร
ตามแบบ ทต.สันนาเม็ง

-

-

-

422,000

- ความยาวถนน
ทีป่ รับปรุงด้วย
แอสฟัลท์ติก
คอนกรีต
แล้วเสร็จ

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
ประชาชนสามารถ
ใช้เส้นทางได้
สะดวกและ
ปลอดภัย

ประชาชนสามารถ
ใช้เส้นทางได้
สะดวกและ
ปลอดภัย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

กองช่าง

หน้าที่ 154

แบบ ผ. ๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิน่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
๒๕๖5
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
33 โครงการปรับปรุงผิวถนน เพื่อให้ประชาชน ปรับปรุงผิวถนนด้วย
180,000
- ความยาวถนน
ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ได้มีถนนสาหรับ แอสฟัลต์ติกคอนกรีต
ทีป่ รับปรุงด้วย
(Over Lay) ซอย 1
ใช้ในการคมนาคม กว้าง 4.00 เมตร
แอสฟัลท์ติก
และซอย 2 หมู่ที่ 11
ได้อย่างสะดวก ยาว 129.00 เมตร
คอนกรีต
บ้านแม่กวงใต้
รวดเร็ว
หนา 0.05 เมตร
แล้วเสร็จ
ตามแบบ ทต.สันนาเม็ง

34 โครงการปรับปรุงผิวถนน
ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
(Over Lay) ซอย
2/1 – 2/6 หมู่ที่ 11
บ้านแม่กวงใต้

เพื่อให้ประชาชน
ได้มีถนนสาหรับ
ใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว

ปรับปรุงผิวถนนด้วย
แอสฟัลต์ติกคอนกรีต
กว้าง 4.00 เมตร
ยาว 583.00 เมตร
หนา 0.05 เมตร
ตามแบบ ทต.สันนาเม็ง

-

-

-

812,300

- ความยาวถนน
ทีป่ รับปรุงด้วย
แอสฟัลท์ติก
คอนกรีต
แล้วเสร็จ

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
ประชาชนสามารถ
ใช้เส้นทางได้
สะดวกและ
ปลอดภัย

ประชาชนสามารถ
ใช้เส้นทางได้
สะดวกและ
ปลอดภัย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

กองช่าง

หน้าที่ 155

แบบ ผ. ๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิน่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
๒๕๖5
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
35 โครงการปรับปรุงผิวถนน เพื่อให้ประชาชน ปรับปรุงผิวถนนด้วย
69,600
- ความยาวถนน
ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ได้มีถนนสาหรับ แอสฟัลต์ติกคอนกรีต
ทีป่ รับปรุงด้วย
(Over Lay) ซอยบ้าน
ใช้ในการคมนาคม กว้าง 4.00 เมตร
แอสฟัลท์ติก
นายสมศักดิ์ ทาชมพู
ได้อย่างสะดวก ยาว 50.00 เมตร
คอนกรีต
หมู่ที่ 11 บ้านแม่กวงใต้ รวดเร็ว
หนา 0.05 เมตร
แล้วเสร็จ
ตามแบบ ทต.สันนาเม็ง

36 โครงการปรับปรุงผิวถนน
ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
(Over Lay) บริเวณ
ปากทางบ้านใหม่ ขึ้นไป
ทางซอย 5 หมู่ที่ 8
บ้านร้องบอน เชื่อม
สะพานสุสานบ้านร้องสัก
หมู่ 8 บ้านร้องบอน

เพื่อให้ประชาชน
ได้มีถนนสาหรับ
ใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว

ปรับปรุงผิวถนนด้วย
แอสฟัลต์ติกคอนกรีต
กว้าง 4.00 เมตร
ยาว 895.00 เมตร
หนา 0.05 เมตร
ตามแบบ ทต.สันนาเม็ง

-

-

-

- 1,396,000 ความยาวถนน
ทีป่ รับปรุงด้วย
แอสฟัลท์ติก
คอนกรีต
แล้วเสร็จ

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
ประชาชนสามารถ
ใช้เส้นทางได้
สะดวกและ
ปลอดภัย

ประชาชนสามารถ
ใช้เส้นทางได้
สะดวกและ
ปลอดภัย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

กองช่าง

หน้าที่ 156

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิน่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
๒๕๖5
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
37 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อให้ประชาชน ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
659,000
ถนนที่ได้รับ
ถนนภายในหมู่บ้านโดยวิธี ได้มีถนนสาหรับ ภายในหมู่บ้านบริเวณ
การปรับปรุง
(Over Lay) บริเวณจุดที่ ใช้ในการคมนาคม จุดที่ชารุด เสียหาย
ซ่อมแซม
ชารุดเสียหาย หมู่ที่ 12 ได้อย่างสะดวก พื้นที่ไม่น้อยกว่า
แล้วเสร็จ
บ้านเจซี การ์เด้นวิลล์
รวดเร็ว
1,800 ตารางเมตร
ตามแบบ ทต.สันนาเม็ง

แบบ ผ. ๐2

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
ประชาชนสามารถ
ใช้เส้นทางได้
สะดวกและ
ปลอดภัย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

หน้าที่ 157

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิน่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
๒๕๖5
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
38 โครงการก่อสร้างขยาย
เพื่อให้ประชาชน ขยายไหล่ทางถนน
- 609,600 348,000
- ความยาว
ไหล่ทางถนนคอนกรีต
ได้มีถนนสาหรับ คอนกรีตเสริมเหล็ก
ไหล่ถนน
เสริมเหล็ก บริเวณถนน ใช้ในการคมนาคม ปี พ.ศ. 2562
ที่ก่อสร้าง
สายหลัก หมู่ที่ 7
ได้อย่างสะดวก กว้าง ๒.๐๐ เมตร
แล้วเสร็จ
บ้านคอกหมูป่า
รวดเร็ว
ยาว ๕47.๐๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร
ปี พ.ศ.2563
ช่วงที่ 1
กว้าง ๒.6๐ เมตร
ยาว 256.๐๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร
ช่วงที่ 2
กว้าง 0.70–1.50 เมตร
ยาว 148.๐๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร
รวมมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
820.10 ตารางเมตร
ตามแบบ ทต. สันนาเม็ง

แบบ ผ. ๐2

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
ประชาชนสามารถ กองช่าง
ใช้เส้นทางได้
สะดวกและ
ปลอดภัย
ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน้าที่ 158

แบบ ผ. ๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิน่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
๒๕๖5
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
39 โครงการก่อสร้าง
เพื่อให้ประชาชน ก่อสร้างถนนลูกรัง
- 445,000
- ความยาวถนน
ถนนลูกรัง ตั้งแต่
ได้มีถนนสาหรับ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
ที่กอ่ สร้าง
วัดคอกหมูป่า
ใช้ในการคมนาคม ยาว 445.00 เมตร
แล้วเสร็จ
ถึงฝายนายนวล
ได้อย่างสะดวก ตามแบบ ทต.สันนาเม็ง
หมู่ที่ 7 บ้านคอกหมูป่า รวดเร็ว
40 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง จากฝายเก้าแพ่ง
หมู่ที่ 2 บ้านป่ากล้วย
ถึงหน้าวัดคอกหมูป่า
หมู่ที่ 7 บ้านคอกหมูป่า

เพื่อให้ประชาชน
ได้มีถนนสาหรับ
ใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว

ก่อสร้างถนนลูกรัง
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 360.00 เมตร
ตามแบบ ทต.สันนาเม็ง

-

-

-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
ประชาชนสามารถ กองช่าง
ใช้เส้นทางได้
สะดวกและ
ปลอดภัย
ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

300,000 ความยาวถนน ประชาชนสามารถ
ที่ก่อสร้าง
ใช้เส้นทางได้
แล้วเสร็จ
สะดวกและ
ปลอดภัย

กองช่าง

หน้าที่ 159

แบบ ผ. ๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิน่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
๒๕๖5
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
41 โครงการติดตั้งราวกันตก เพื่อป้องกันการ ติดตั้งราวกันตก
- 940,000
- ความยาว
ตามแนวลาเหมือง
เกิดอุบัติเหตุ
สูง 0.90 เมตร
ราวกันตก
สาธารณะ ตั้งแต่
สาหรับผู้สญ
ั จร ยาว 500.00 เมตร
ที่ก่อสร้าง
วัดร้องสักไปถึง
ไปมา
ตามแบบ ทต. สันนาเม็ง
แล้วเสร็จ
บ้านร้องสักใต้
หมู่ที่ 1 บ้านร้องสัก
42 โครงการก่อสร้างรั้ว
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณสุสานแม่กวง
หมู่ที่ 11 บ้านแม่กวงใต้

เพื่อความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
และป้องกันการ
บุกรุกที่สาธารณะ
สุสาน

ก่อสร้างรั้วคอนกรีต
เสริมเหล็ก
สูง 2.00 เมตร
ยาว 84.50 เมตร
พร้อมประตู
ตามแบบ ทต.สันนาเม็ง

205,900

-

-

-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ลดอุบัตเิ หตุได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

- ความยาวรั้ว ที่ แก้ไขปัญหาการบุกรุก
ก่อสร้างแล้ว พื้นที่และเพื่อความ
เสร็จ
สวยงามเป็นระเบียบ
เรียบร้อย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

กองช่าง

หน้าที่ 160

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิน่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
256๕
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
43 โครงการปรับปรุง ๑. เพื่อบริหารจัดการ ปรับปรุงระบบระบบ
- ๑60,000
- ปรับปรุงระบบ
ระบบไฟฟ้าในศูนย์ ระบบไฟฟ้าใน
ไฟฟ้าในศูนย์บริการ
ไฟฟ้าแล้วเสร็จ
บริการสาธารณสุข ศูนย์บริการสาธารณสุข สาธารณสุข ดังนี้
เทศบาลตาบล
ให้เพียงพอต่อการใช้
1. ปรับปรุงระบบไฟฟ้า
สันนาเม็ง
งานและเกิดความ
2. จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้า
ปลอดภัย
3. จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า
๒. เพื่อให้การบริการ
คนไข้เป็นไปอย่าง
ต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพได้
มาตรฐาน

แบบ ผ. ๐2

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
1. ศูนย์บริการ
กอง
สาธารณสุขเทศบาล สาธารณสุข/
ตาบลสันนาเม็งมี
กองช่าง
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ
2. ประชาชนตาบล
สันนาเม็งได้รับ
บริการที่มมี าตรฐาน
ตามมาตรฐาน
รพ.สต.ติดดาว และ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจ
ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน้าที่ 161

แบบ ผ. ๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิน่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่าจะ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
256๕
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
ได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
44 โครงการเงินอุดหนุน เพื่อให้ประชาชนใน อุดหนุนงบประมาณ
500,000
500,000
- เพิ่มขนาดแหล่ง ประชาชนใน
สาหรับการไฟฟ้าส่วน พื้นที่มีไฟฟ้าอย่าง
ให้แก่การไฟฟ้าส่วน
จาหน่ายไฟฟ้า พื้นที่มีไฟฟ้าใช้
ภูมิภาคอาเภอสันทราย เพียงพอและทั่วถึง ภูมิภาคอาเภอ
แล้วเสร็จ
อย่างทั่วถึง
ตามโครงการขยาย
สันทราย ตามโครงการ
เขตระบบจาหน่าย
หมู่ที่ 2 บ้านป่ากล้วย
หมู่ที่ 2 บ้านป่ากล้วย
45 โครงการเงินอุดหนุน เพื่อให้ประชาชนใน
สาหรับการไฟฟ้าส่วน พื้นที่มีไฟฟ้าอย่าง
ภูมิภาคอาเภอสันทราย เพียงพอและทั่วถึง
ตามโครงการเพิ่มขนาด
แหล่งจาหน่ายหม้อ
แปลงไฟฟ้า บริเวณ
วัดป่ากล้วยท่ากุญชร
หมู่ที่ 2 บ้านป่ากล้วย

อุดหนุนงบประมาณ
ให้แก่การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอาเภอ
สันทราย ตามโครงการ
หมู่ที่ 2 บ้านป่ากล้วย

-

300,000

300,000

-

- เพิม่ ขนาดแหล่ง ประชาชนใน
หม้อแปลงไฟฟ้า พื้นที่มีไฟฟ้าใช้
แล้วเสร็จ
อย่างทั่วถึง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

กองช่าง

หน้าที่ 162

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

แบบ ผ. ๐2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิน่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่าจะ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
256๕
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
ได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
46 โครงการเงินอุดหนุน เพื่อให้ประชาชนใน อุดหนุนงบประมาณ
210,000
- ขยายเขตระบบ ประชาชนใน
สาหรับการไฟฟ้าส่วน พื้นที่มีไฟฟ้าอย่าง
ให้แก่การไฟฟ้าส่วน
จาหน่ายไฟฟ้า พื้นที่มีไฟฟ้าใช้
ภูมิภาคอาเภอสันทราย เพียงพอและทั่วถึง ภูมิภาคอาเภอสันทราย
แล้วเสร็จ
อย่างทั่วถึง
ตามโครงการขยาย
ตามโครงการขยาย
เขตไฟฟ้าสาธารณะ
เขตไฟฟ้า หมู่ที่ 7
หมู่ที่ 7 บ้านคอกหมูป่า
บ้านคอกหมูป่า
ระยะทาง 550.00 เมตร

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

หน้าที่ 163

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิน่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
256๕
(KPI)
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
47 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ 1. เพื่อจัดหาน้าใช้ให้ จัดซื้อครุภัณฑ์ ได้แก่
40,600
- ปรับปรุงระบบ
เพื่อการบริหารจัดการ เพียงพอต่อการ
๑. ถังน้าไฟเบอร์
ไฟฟ้าแล้วเสร็จ
สาธารณูปโภคเพื่อการ อุปโภคในศูนย์บริการ กลาส ขนาดบรรจุ
อุปโภคในศูนย์บริการ สาธารณสุขเทศบาล 2,500 ลิตร
สาธารณสุขเทศบาล ตาบลสันนาเม็ง
จานวน 2 ถัง
ตาบลสันนาเม็ง
๒. เพื่อควบคุมและ ๒. เครื่องสูบน้า
ป้องกันการติดเชื้อใน มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้า
สถานบริการ
ได้ 450 ลิตร/นาที
จานวน 2 เครื่อง

แบบ ผ. ๐2

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
1. ศูนย์บริการ
สาธารณสุข
เทศบาลตาบล
สันนาเม็งมีน้าใช้
อย่างเพียงพอ
2. ประชาชน
ตาบลสันนาเม็ง
ได้รับบริการทีไ่ ด้
มาตรฐานการ
ควบคุมป้องกัน
การติดเชื้อ และ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
สาธารณสุข/
กองช่าง

หน้าที่ 164

แบบ ผ. ๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิน่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
๒๕๖5
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
48 โครงการขุดลอกลาเหมือง เพื่อป้องกันและ
ขุดลอกลาเหมือง
- 305,000
- ความยาว
สาธารณประโยชน์บริเวณ แก้ไขปัญหาน้า
สาธารณประโยชน์
ลาเหมือง
ฝั่งทิศตะวันตกของหมู่บ้าน ท่วมขังของลาเหมือง กว้าง 2.50 – 3.00 เมตร
ที่ขุดลอก
หมู่ที่ 10 บ้านคุรุสภา
ยาว 2,500.00 เมตร
แล้วเสร็จ
ตามแบบ ทต.สันนาเม็ง
พร้อมป้ายโครงการ
49 โครงการขุดลอกล้างท่อ
ระบายน้าภายในหมู่บา้ น
หมู่ที่ 10 บ้านคุรุสภา

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
ลดปัญหาน้าท่วม
ขัง ของลาเหมือง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหาน้า
เน่าเหม็นและ
ป้องกันน้าท่วมขัง

ลอกล้างท่อระบายน้าภายใน
หมู่บ้าน

-

-

200,000

-

- ความยาว
ท่อระบาย
น้าที่ลอก
ล้างท่อ
แล้วเสร็จ

ลดปัญหาน้าท่วม
ขัง ของลาเหมือง

กองช่าง

50 โครงการขุดลอกล้างท่อ
เพื่อป้องกันและ
ระบายน้าภายในหมู่บา้ น แก้ไขปัญหาน้า
12 บ้านเจซี การ์เด้นวิลล์ เน่าเหม็นและ
ป้องกันน้าท่วมขัง

ลอกล้างท่อระบายน้าภายใน
หมู่บ้าน

-

-

200,000

-

- ความยาว
ท่อระบาย
น้าที่ลอก
ล้างท่อ
แล้วเสร็จ

ลดปัญหาน้าท่วม
ขัง ของลาเหมือง

กองช่าง

หน้าที่ 165

แบบ ผ. ๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิน่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
๒๕๖5
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
51 โครงการขุดลอกหนองน้า เพื่อป้องกันและ
ขุดลอกหนองน้า
- 495,000
- หนองน้า
บริเวณสระน้าภายใน
แก้ไขปัญหาน้า
กว้าง 30.00 เมตร
ที่ขุดลอก
หมู่บ้าน 12 บ้านเจซี
เน่าเหม็นและ
ยาว 50.00 เมตร
แล้วเสร็จ
การ์เด้นวิลล์
ป้องกันน้าท่วมขัง ลึก 1.50 เมตร
ตามแบบ ทต.สันนาเม็ง
พร้อมป้ายโครงการ

รวม

51 โครงการ

-

-

2,513,000 3,985,400 7,257,500 9,285,800 7,532,000

-

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
ลดปัญหาน้าท่วม
ขัง ของลาเหมือง

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

-

หน้าที่ 166

แบบ ผ. ๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิน่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง
2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
๒๕๖5
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการขยายเขตทาง
เพื่อให้ประชาชน ขยายเขตทางถนน
- 437,000
- ความยาวถนน
จากสะพานลาเหมืองกู่
ได้มีถนนสาหรับ โดยวางแผ่นคอนกรีต
ที่ขยายทาง
ถึงประตูน้าลาเหมืองกู่
ใช้ในการคมนาคม เสริมเหล็กพร้อมถมดิน
แล้วเสร็จ
หมู่ที่ 2 บ้านป่ากล้วย
ได้อย่างสะดวก กว้างเฉลี่ย
รวดเร็ว
4.00-5.00 เมตร
ยาว 97.00 เมตร
ตามแบบ ทต. สันนาเม็ง

2 โครงการขยายเขต
ทางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้าน
นายสมาน ทัดเที่ยง
ถึง ถนนทางหลวง
เชียงใหม่-ดอยสะเก็ด
หมู่ที่ 4 บ้านสันหลวง

เพื่อให้ประชาชน
ได้มีถนนสาหรับ
ใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว

ขยายเขตทางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง 1.50 เมตร
ยาว 365.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร
ตามแบบ ทต. สันนาเม็ง

-

-

-

383,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
ประชาชนสามารถ กองช่าง
ใช้เส้นทางได้
สะดวกและ
ปลอดภัย
ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

- ความยาวถนน ประชาชนสามารถ
ที่ขยายทาง
ใช้เส้นทางได้
แล้วเสร็จ
สะดวกและ
ปลอดภัย

กองช่าง

หน้าที่ 167

แบบ ผ. ๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิน่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง
2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่าจะ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
๒๕๖5
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
ได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3 โครงการก่อสร้าง
เพื่อแก้ไขปัญหา ก่อสร้างรางระบายน้า
320,000
- ความยาว ลดปัญหาน้าท่วม
รางระบายน้าคอนกรีต น้าท่วมขังและ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
รางระบายน้า ขังได้อย่างมี
เสริมเหล็ก แบบมีฝาปิด เพิ่มประสิทธิภาพ ปากรางกว้าง 0.30 เมตร
ทีก่ ่อสร้าง ประสิทธิภาพ
คอนกรีต บริเวณสาย การระบายน้า ลึกเฉลีย่ 0.50 เมตร
แล้วเสร็จ
บ้านร้องบอนใต้
หนา 0.125 เมตร
หมู่ที่ 8 บ้านร้องบอน
ยาว 136.50 เมตร
แบบมีฝาปิดคอนกรีต
ตามแบบ ทต.สันนาเม็ง
พร้อมป้ายโครงการ
4 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้าคอนกรีต
เสริมเหล็กแบบมีฝาปิด
เหล็ก บริเวณถนนสาย
หลัก (ต่อจากโครงการ
เดิม) ถึงหอพักธัญยธรณ์
หมู่ที่ 4 บ้านสันหลวง

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้าท่วมขังและ
เพิ่มประสิทธิภาพ
การระบายน้า

ก่อสร้างรางระบายน้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ปากรางกว้าง 0.30 เมตร
ลึกเฉลีย่ 0.50 เมตร
หนา 0.125 เมตร
ยาว 94.00 เมตร
พร้อมฝาปิดเหล็ก
ตามแบบ ทต.สันนาเม็ง
พร้อมป้ายโครงการ

298,000

-

-

-

-

ความยาว ลดปัญหาน้าท่วม
รางระบายน้า ขังได้อย่างมี
ที่ก่อสร้าง ประสิทธิภาพ
แล้วเสร็จ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

กองช่าง

หน้าที่ 168

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิน่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง
2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
๒๕๖5
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
5 โครงการก่อสร้าง
เพื่อแก้ไขปัญหาน้า ก่อสร้างรางระบายน้า
280,700
- ความยาว
รางระบายน้าคอนกรีต
ท่วมขังและเพิ่ม
คอนกรีตเสริมเหล็ก
รางระบายน้า
เสริมเหล็ก จากบ้าน
ประสิทธิภาพการ กว้าง 0.30 เมตร
ที่ก่อสร้าง
นายช่วย ถึงบ้าน
ระบายน้า
ลึกเฉลีย่ 0.50 เมตร
แล้วเสร็จ
นายอุดม ผิวพรรณ
ยาว 85.00 เมตร
หมู่ที่ 1 บ้านร้องสัก
ตามแบบ ทต.สันนาเม็ง
พร้อมป้ายโครงการ
6 โครงการก่อสร้าง
เพื่อแก้ไขปัญหาน้า ก่อสร้างรางระบายน้า
255,300
- ความยาว
รางระบายน้าคอนกรีต
ท่วมขังและเพิ่ม
คอนกรีตเสริมเหล็ก
รางระบายน้า
เสริมเหล็ก บริเวณสาย
ประสิทธิภาพการ กว้าง0.30เมตร
ที่ก่อสร้าง
บ้านร้องบอนใต้
ระบายน้า
ลึกเฉลีย่ 0.50 เมตร
แล้วเสร็จ
(ต่อจากโครงการเดิม)
ยาว 125.00 เมตร
หมู่ที่ 8 บ้านร้องบอน
ตามแบบทต.สันนาเม็ง
พร้อมป้ายโครงการ
7 โครงการก่อสร้าง
เพื่อแก้ไขปัญหาน้า ก่อสร้างรางระบายน้า
- 401,700
- ความยาวของ
รางระบายน้าคอนกรีต
ท่วมขังและเพิ่ม
คอนกรีตเสริมเหล็ก
รางระบายน้า
เสริมเหล็กบริเวณสามแยก ประสิทธิภาพการ กว้าง 0.30 เมตร
ที่ก่อสร้าง
กลางบ้านจนถึงบ้าน
ระบายน้า
ลึกเฉลีย่ 0.50 เมตร
แล้วเสร็จ
นางบัวหงส์ สกุลวงค์
ยาว 195.00 เมตร
หมู่ที่ 8 บ้านร้องบอน
ตามแบบ ทต.สันนาเม็ง
พร้อมป้ายโครงการ

แบบ ผ. ๐2

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
ลดปัญหาน้าท่วม
ขังได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

ลดปัญหาน้าท่วม
ขังได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

กองช่าง

ลดปัญหาน้าท่วม
ขังได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

กองช่าง

หน้าที่ 169

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิน่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง
2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
๒๕๖5
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
8 โครงการก่อสร้าง
เพื่อแก้ไขปัญหาน้า ก่อสร้างรางระบายน้า
- 833,700
- ความยาวของ
รางระบายน้าคอนกรีต
ท่วมขังและเพิ่ม
คอนกรีตเสริมเหล็ก
รางระบายน้า
เสริมเหล็ก บริเวณหน้า ประสิทธิภาพการ กว้าง 0.30 เมตร
ที่ก่อสร้าง
บ้านนางผ่องศรี ถวาย
ระบายน้า
ลึกเฉลีย่ 0.50 เมตร
แล้วเสร็จ
หมู่ที่ 1 บ้านร้องสัก
ยาว 260.00เมตร
ตามแบบ ทต.สันนาเม็ง
พร้อมป้ายโครงการ
9 โครงการก่อสร้าง
เพื่อแก้ไขปัญหาน้า ก่อสร้างรางระบายน้า
- 857,400
- ความยาวของ
รางระบายน้าคอนกรีต
ท่วมขังและเพิ่ม
คอนกรีตเสริมเหล็ก
รางระบายน้า
เสริมเหล็ก บริเวณ
ประสิทธิภาพการ ขนาดกว้าง 0.60 เมตร
ที่ก่อสร้าง
บ้านนายพุฒ มาถึง
ระบายน้า
ลึกเฉลีย่ ๐.๘๐ เมตร
แล้วเสร็จ
บ้านนางเพ็ญ หมู่ที่ 6
ยาว 230.00 เมตร
บ้านแม่กวง
ตามแบบ ทต.สันนาเม็ง
พร้อมป้ายโครงการ
10 โครงการก่อสร้าง
เพื่อแก้ไขปัญหาน้า รางระบายน้าคอนกรีตเสริม
- 692,400
- ความยาวของ
รางระบายน้าคอนกรีต
ท่วมขังและเพิ่ม
เหล็ก ความกว้าง
รางระบายน้า
เสริมเหล็ก ซอยพะเยา
ประสิทธิภาพการ ปากราง 0.30 เมตร
ที่ก่อสร้าง
ต่อจากโครงการเดิม
ระบายน้า
ยาว 220.00 เมตร
แล้วเสร็จ
หมู่ที่ 3 บ้านสันนาเม็ง
ลึกเฉลีย่ 0.50 เมตร
ตามแบบ ทต.สันนาเม็ง
พร้อมป้ายโครงการ

แบบ ผ. ๐2

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
ลดปัญหาน้าท่วม
ขังได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

ลดปัญหาน้าท่วม
ขังได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

กองช่าง

ลดปัญหาน้าท่วม
ขังได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

กองช่าง
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แบบ ผ. ๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิน่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง
2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่าจะ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
๒๕๖5
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
ได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
11 โครงการก่อสร้างราง
เพื่อแก้ไขปัญหาน้า ก่อสร้างรางระบายน้า
61,200
- ความยาวของ ลดปัญหาน้าท่วม
ระบายน้าคอนกรีตเสริม ท่วมขังและเพิ่ม
คอนกรีตเสริมเหล็ก
รางระบายน้า ขังได้อย่างมี
เหล็ก บริเวณหน้าบ้าน
ประสิทธิภาพการ กว้าง 0.30 เมตร
ที่ก่อสร้าง
ประสิทธิภาพ
นางผ่องศรี ถวาย
ระบายน้า
ลึกเฉลีย่ 0.50 เมตร
แล้วเสร็จ
(ต่อจากโครงการเดิม)
หนา 0.125 เมตร
หมู่ที่ 1 บ้านร้องสัก
ยาว 24.00เมตร
ตามแบบ ทต.สันนาเม็ง
พร้อมป้ายโครงการ
12 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ภายใน
หมู่บ้านพัชรพร
บริเวณ ซอย 1
หมู่ที่ 1 บ้านร้องสัก

เพื่อแก้ไขปัญหาน้า
ท่วมขังและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ระบายน้า

ตามแบบ ทต.สันนาเม็ง
พร้อมป้ายโครงการ
กว้าง 0.50 เมตร
ลึกเฉลีย่ 0.50 เมตร
หนา 0.10 เมตร
ยาว 56.00 เมตร
ตามแบบ ทต.สันนาเม็ง
พร้อมป้ายโครงการ

-

120,800

-

-

- ความยาวของ ลดปัญหาน้าท่วม
รางระบายน้า ขังได้อย่างมี
ที่ก่อสร้าง
ประสิทธิภาพ
แล้วเสร็จ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

กองช่าง
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แบบ ผ. ๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิน่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง
2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่าจะ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
๒๕๖5
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
ได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
13 โครงการก่อสร้าง
เพื่อแก้ไขปัญหาน้า ก่อสร้างรางระบายน้า
- 188,900
- ความยาวของ ลดปัญหาน้าท่วม
รางระบายน้าคอนกรีต
ท่วมขังและเพิ่ม
คอนกรีตเสริมเหล็ก
รางระบายน้า ขังได้อย่างมี
เสริมเหล็ก ตั้งแต่บ้าน
ประสิทธิภาพการ กว้าง 0.20 เมตร
ที่ปรับปรุง
ประสิทธิภาพ
บ้านนายปรีชา โกมาศ ระบายน้า
ลึกเฉลีย่ 0.50 เมตร
แล้วเสร็จ
ถึงปากทาง ซอย 5
หนา 0.125 เมตร
หมู่ที่ 2 บ้านป่ากล้วย
ยาว 103.00 เมตร
ตามแบบ ทต.สันนาเม็ง
14 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก บริเวณบ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3
ถึงบ้านนายเลิศ กมล
หมู่ที่ 3 บ้านสันนาเม็ง

เพื่อแก้ไขปัญหาน้า
ท่วมขังและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ระบายน้า

ก่อสร้างรางระบายน้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง 0.30 เมตร
ยาว 120.00 เมตร
ลึกเฉลีย่ 0.50 เมตร
หนา 0.125 เมตร
ตามแบบ ทต.สันนาเม็ง

-

-

207,200

-

- ความยาวของ ลดปัญหาน้าท่วม
รางระบายน้า ขังได้อย่างมี
ทีป่ รับปรุง
ประสิทธิภาพ
แล้วเสร็จ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

กองช่าง

หน้าที่ 172

แบบ ผ. ๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิน่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง
2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
๒๕๖5
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
15 โครงการก่อสร้าง
เพื่อแก้ไขปัญหาน้า ก่อสร้างรางระบายน้า
- 147,000
- ความยาวของ
รางระบายน้าคอนกรีต
ท่วมขังและเพิ่ม
คอนกรีตเสริมเหล็ก
รางระบายน้า
เสริมเหล็ก ซอย 13
ประสิทธิภาพการ ปากราง กว้าง 0.30 เมตร
ที่ปรับปรุง
หมู่ที่ 6 บ้านแม่กวง
ระบายน้า
ยาว 71.00 เมตร
แล้วเสร็จ
ลึกเฉลีย่ 0.50 เมตร
หนา 0.125 เมตร
ตามแบบ ทต.สันนาเม็ง
พร้อมป้ายโครงการ
16 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก ต่อจากโครงการ
วางท่อระบายน้าเดิม
เพื่อระบายลงสูล่ าเหมือง
สาธารณประโยชน์
หมู่ที่ 4 บ้านสันหลวง

เพื่อแก้ไขปัญหาน้า
ท่วมขังและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ระบายน้า

ก่อสร้างรางระบายน้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ช่วงที่ 1 กว้าง 1.40 เมตร
ยาว 50.00 เมตร
ลึกเฉลีย่ 1.00 เมตร
หนา 0.125 เมตร
ช่วงที่ 2 กว้าง 0.80 เมตร
ยาว 45.00 เมตร
ลึกเฉลีย่ 1.00 เมตร
หนา 0.125 เมตร
ตามแบบ ทต.สันนาเม็ง
พร้อมป้ายโครงการ

-

-

342,000

-

- ความยาวของ
รางระบายน้า
ที่ปรับปรุง
แล้วเสร็จ

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
ลดปัญหาน้าท่วม
ขังได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ลดปัญหาน้าท่วม
ขังได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

กองช่าง

หน้าที่ 173

แบบ ผ. ๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิน่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง
2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
๒๕๖5
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
17 โครงการก่อสร้าง
เพื่อแก้ไขปัญหาน้า ก่อสร้างรางระบายน้า
- 850,000
- ความยาวของ
รางระบายน้าคอนกรีต
ท่วมขังและเพิ่ม
คอนกรีตเสริมเหล็ก
รางระบายน้า
เสริมเหล็ก ตั้งแต่บ้าน
ประสิทธิภาพการ กว้าง 2.00 - 2.50 เมตร
ทีป่ รับปรุง
นายอ้าย ตุ่นแก้ว ถึงบ้าน ระบายน้า
ลึกเฉลีย่ 1.00 เมตร
แล้วเสร็จ
นางผ่องศรี ถวาย
หนา 0.10 เมตร
หมู่ที่ 1 บ้านร้องสัก
ยาว 300.00 เมตร
(รางตัว วี)
ตามแบบ ทต.สันนาเม็ง
พร้อมป้ายโครงการ
18 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอย 10
(ซอยบ้านนายเลื่อน)
หมู่ที่ 3 บ้านสันนาเม็ง

เพื่อแก้ไขปัญหาน้า
ท่วมขังและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ระบายน้า

ก่อสร้างรางระบายน้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง 0.20 เมตร
ลึกเฉลีย่ 0.50 เมตร
หนา 0.125 เมตร
ยาว 16.50 เมตร
ตามแบบ ทต.สันนาเม็ง
พร้อมป้ายโครงการ

-

-

-

32,000

- ความยาวของ
รางระบายน้า
ทีป่ รับปรุง
แล้วเสร็จ

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
ลดปัญหาน้าท่วม
ขังได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ลดปัญหาน้าท่วม
ขังได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

กองช่าง

หน้าที่ 174

แบบ ผ. ๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิน่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง
2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
๒๕๖5
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
19 โครงการก่อสร้าง
เพื่อแก้ไขปัญหาน้า ก่อสร้างรางระบายน้า
- 190,000
- ความยาวของ
รางระบายน้าคอนกรีต
ท่วมขังและเพิ่ม
คอนกรีตเสริมเหล็ก
รางระบายน้า
เสริมเหล็ก ซอย 5
ประสิทธิภาพการ กว้าง 0.20 เมตร
ทีก่ ่อสร้าง
บริเวณตรงข้ามอาคาร
ระบายน้า
ลึกเฉลีย่ 0.50 เมตร
แล้วเสร็จ
สานักงานเทศบาล
หนา 0.125 เมตร
ตาบลสันนาเม็ง
ยาว 94.00 เมตร
หมู่ที่ 3 บ้านสันนาเม็ง
ตามแบบ ทต.สันนาเม็ง
พร้อมป้ายโครงการ
20 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก บริเวณบ้าน
นายสมบูรณ์ ดารงค์
ถึงรางระบายน้า
โครงการเดิม
หมู่ที่ 6 บ้านแม่กวง

เพื่อแก้ไขปัญหาน้า
ท่วมขังและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ระบายน้า

ก่อสร้างรางระบายน้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง 0.30 เมตร
ลึกเฉลีย่ 0.50 เมตร
หนา 0.125 เมตร
ยาว 238.00 เมตร
ตามแบบ ทต.สันนาเม็ง
พร้อมป้ายโครงการ

-

-

-

450,000

- ความยาวของ
รางระบายน้า
ทีก่ ่อสร้าง
แล้วเสร็จ

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
ลดปัญหาน้าท่วม
ขังได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ลดปัญหาน้าท่วม
ขังได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

กองช่าง

หน้าที่ 175

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิน่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง
2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
๒๕๖5
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
21 โครงการก่อสร้าง
เพื่อแก้ไขปัญหาน้า ก่อสร้างรางระบายน้า
- 555,000
- ความยาวของ
รางระบายน้าคอนกรีต
ท่วมขังและเพิ่ม
คอนกรีตเสริมเหล็ก
รางระบายน้า
เสริมเหล็ก ตั้งแต่บริเวณ ประสิทธิภาพการ ปากรางกว้าง 0.30 เมตร
ทีก่ ่อสร้าง
บ้านนางดา อิ่มปั๋น ถึง
ระบายน้า
ยาว 296.00 เมตร
แล้วเสร็จ
บ้านนายนิมิต บุญเป็ง
หนา 0.125 เมตร
หมู่ที่ 6 บ้านแม่กวง
ตามแบบ ทต.สันนาเม็ง
พร้อมป้ายโครงการ
22 โครงการก่อสร้างราง
เพื่อแก้ไขปัญหาน้า ก่อสร้างรางระบายน้า
- 259,000
- ความยาวของ
ระบายน้าคอนกรีต
ท่วมขังและเพิ่ม
คอนกรีตเสริมเหล็ก
รางระบายน้า
เสริมเหล็ก ซอยบ้าน
ประสิทธิภาพการ กว้างปากราง 0.30 เมตร
ทีก่ ่อสร้าง
นายสาราญ ฟองนวล
ระบายน้า
ลึกเฉลีย่ 0.50 เมตร
แล้วเสร็จ
หมู่ที่ 6 บ้านแม่กวง
ยาว 136.00 เมตร
ตามแบบ ทต.สันนาเม็ง
พร้อมป้ายโครงการ
23 โครงการก่อสร้างราง
เพื่อแก้ไขปัญหาน้า ก่อสร้างรางระบายน้า
- 128,000
- ความยาวของ
ระบายน้าคอนกรีตเสริม ท่วมขังและเพิ่ม
คอนกรีตเสริมเหล็ก
รางระบายน้า
เหล็กซอย 14
ประสิทธิภาพการ กว้างปากราง 0.30 เมตร
ทีก่ ่อสร้าง
(ซอยบ้านนายศักดิ์)
ระบายน้า
ลึกเฉลีย่ 0.50 เมตร
แล้วเสร็จ
หมู่ที่ 6 บ้านแม่กวง
ยาว 67.00 เมตร
ตามแบบ ทต.สันนาเม็ง
พร้อมป้ายโครงการ

แบบ ผ. ๐2

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
ลดปัญหาน้าท่วม
ขังได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

ลดปัญหาน้าท่วม
ขังได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

กองช่าง

ลดปัญหาน้าท่วม
ขังได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

กองช่าง

หน้าที่ 176

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิน่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง
2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
๒๕๖5
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
24 โครงการก่อสร้าง
เพื่อแก้ไขปัญหาน้า 1. ปรับปรุงผิวถนนด้วย
- 923,500
- ความยาวของ
รางระบายน้าคอนกรีต
ท่วมขังและเพิ่ม
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
รางระบายน้า
เสริมเหล็ก พร้อมปรับปรุง ประสิทธิภาพการ ช่วงที่1 กว้าง 6.00 เมตร
ทีก่ ่อสร้าง
ผิวถนน ซอย 12
ระบายน้า
ยาว 90.00 เมตร
แล้วเสร็จ
หมู่ที่ 7 บ้านคอกหมูป่า
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
540.00 ตารางเมตร
ช่วงที่ 2 กว้าง 5.00 เมตร
ยาว 188.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
940.00 ตาราง
2. ก่อสร้างรางระบายน้า
พร้อมฝาปิดปากราง
กว้าง 0.30 เมตร
ลึก 0.50 เมตร
ยาว 188.00 เมตร
ตามแบบ ทต.สันนาเม็ง
พร้อมป้ายโครงการ

แบบ ผ. ๐2

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
ลดปัญหาน้าท่วม
ขังได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

หน้าที่ 177

แบบ ผ. ๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิน่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง
2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
๒๕๖5
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
25 โครงการก่อสร้างราง
เพื่อแก้ไขปัญหาน้า ก่อสร้างรางระบายน้า
- 506,000
- ความยาวของ
ระบายน้าคอนกรีต
ท่วมขังและเพิ่ม
คอนกรีตเสริมเหล็ก
รางระบายน้า
เสริมเหล็ก บริเวณ
ประสิทธิภาพการ กว้าง 0.30 เมตร
ที่ปรับปรุง
ซอย 1/1 ถึงโครงการ
ระบายน้า
ลึกเฉลีย่ 0.50 เมตร
แล้วเสร็จ
เดิมสายแยกกลางบ้าน
ยาว 195.00 เมตร
หมู่ที่ 8 บ้านร้องบอน
ตามแบบ ทต.สันนาเม็ง
26 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้าคอนกรีต
เสริมเหล็กถนนสาย
หลังอาคารนพเก้า
หน้าอู่เคาะพ่นสี
หมู่ที่ 8 บ้านร้องบอน

เพื่อแก้ไขปัญหาน้า
ท่วมขังและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ระบายน้า

ก่อสร้างรางระบายน้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง 0.30 เมตร
ลึกเฉลีย่ 0.50 เมตร
ยาว 195.00 เมตร
ตามแบบ ทต.สันนาเม็ง

-

-

-

430,800

- ความยาวของ
รางระบายน้า
ที่ปรับปรุง
แล้วเสร็จ

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
ลดปัญหาน้าท่วม
ขังได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ลดปัญหาน้าท่วม
ขังได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

กองช่าง

หน้าที่ 178

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

แบบ ผ. ๐2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิน่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง
2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่าจะ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
๒๕๖5
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
ได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
27 โครงการก่อสร้าง
เพื่อแก้ไขปัญหาน้า ก่อสร้างรางระบายน้า
- 196,000
- ความยาวของ ลดปัญหาน้าท่วม
รางระบายน้าคอนกรีต
ท่วมขังและเพิ่ม
คอนกรีตเสริมเหล็ก
รางระบายน้า ขังได้อย่างมี
เสริมเหล็ก ซอย 2/6
ประสิทธิภาพการ กว้าง 0.30 เมตร
ทีก่ ่อสร้าง
ประสิทธิภาพ
(หลังวัดแม่กวง)
ระบายน้า
ยาว 102.00 เมตร
แล้วเสร็จ
หมู่ที่ 11 บ้านแม่กวงใต้
ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร
หนา 0.125 เมตร
ตามแบบ ทต.สันนาเม็ง
28 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในหมู่บ้าน
พัชรพร บริเวณ
ซอย 2, 3, 4
หมู่ที่ 1 บ้านร้องสัก

เพื่อแก้ไขปัญหาน้า
ท่วมขังและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ระบายน้า

ก่อสร้างรางระบายน้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง 0.30 เมตร
ลึกเฉลีย่ 0.50 เมตร
หนา 0.10 เมตร
ยาว 433.00 เมตร
ตามแบบ ทต.สันนาเม็ง

-

-

-

- 724,600 ความยาวของ ลดปัญหาน้าท่วม
รางระบายน้า ขังได้อย่างมี
ที่ก่อสร้าง
ประสิทธิภาพ
แล้วเสร็จ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

กองช่าง

หน้าที่ 179

แบบ ผ. ๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิน่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง
2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
๒๕๖5
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
29 โครงการก่อสร้างราง
เพื่อแก้ไขปัญหาน้า ก่อสร้างรางระบายน้า
- 330,000 ความยาวของ
ระบายน้าคอนกรีตเสริม
ท่วมขังและเพิ่ม
คอนกรีตเสริมเหล็ก
รางระบายน้า
เหล็กต่อจากโครงการเดิม ประสิทธิภาพการ กว้าง 0.20 เมตร
ที่ก่อสร้าง
ตั้งแต่ตรงข้ามบ้านนางอารีย์ ระบายน้า
ลึกเฉลีย่ 0.50 เมตร
แล้วเสร็จ
ถึงถนนสายหลัก
หนา 0.125 เมตร
หมู่ที่ 3 บ้านสันนาเม็ง
ยาว 170.00 เมตร
ตามแบบ ทต.สันนาเม็ง
30 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณข้างถนนฝั่งทิศ
ตะวันออก บ้านแม่กวงใต้
ตั้งแต่บ้าน นายจรัญ ขันอุระ
จนถึงสะพานกลางบ้าน
หมู่ที่ 11 บ้านแม่กวงใต้

เพื่อแก้ไขปัญหาน้า
ท่วมขังและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ระบายน้า

ก่อสร้างรางระบายน้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง 0.30 เมตร
ลึกเฉลีย่ 0.50 เมตร
หนา 0.125 เมตร
ยาว 313.00 เมตร
ตามแบบ ทต.สันนาเม็ง

-

-

-

- 594,000 ความยาวของ
รางระบายน้า
ที่ก่อสร้าง
แล้วเสร็จ

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
ลดปัญหาน้าท่วม
ขังได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ลดปัญหาน้าท่วม
ขังได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

กองช่าง

หน้าที่ 180

แบบ ผ. ๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิน่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง
2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
๒๕๖5
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
31 โครงการปรับปรุง
เพื่อแก้ไขปัญหาน้า ปรับปรุงรางระบายน้า
- 190,000
- ความยาวของ
รางระบายน้าคอนกรีต
ท่วมขังและเพิ่ม
คอนกรีตเสริมเหล็ก
รางระบายน้า
เสริมเหล็ก ตั้งแต่บ้าน
ประสิทธิภาพการ กว้าง 0.30 เมตร
ทีป่ รับปรุง
นายคาปวน บารุง ถึง
ระบายน้า
ยาว 160.00 เมตร
แล้วเสร็จ
บริเวณสะพานลาเหมือง
ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร
กอน หมู่ที่ 1 บ้านร้องสัก
หนา 0.125 เมตร
ตามแบบ ทต.สันนาเม็ง
32 โครงการปรับปรุง
รางระบายน้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ตั้งแต่แยก
บ้านศรัญญ่าไปจนถึง
ถนนทางหลวง
เชียงใหม่ - ดอยสะเก็ด
พร้อมขยายไหล่ทาง
หมู่ที่ 11 บ้านแม่กวงใต้

เพื่อแก้ไขปัญหาน้า
ท่วมขังและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ระบายน้า

ปรับปรุงรางระบายน้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง 0.30 เมตร
ลึกเฉลีย่ 0.50 เมตร
หนา 0.125 เมตร
ยาว 132.00 เมตร
ตามแบบ ทต.สันนาเม็ง

-

-

210,000

-

- ความยาว
ของฝาราง
ระบายน้า
ทีป่ รับปรุง
แล้วเสร็จ

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
ลดปัญหาน้าท่วม
ขังได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ลดปัญหาน้าท่วม
ขังได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

กองช่าง

หน้าที่ 181

แบบ ผ. ๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิน่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง
2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่าจะ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
๒๕๖5
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
ได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
33 โครงการปรับปรุง
เพื่อแก้ไขปัญหาน้า ปรับปรุงรางระบายน้า
- 150,000
- ความยาวของ ลดปัญหาน้าท่วม
รางระบายน้าคอนกรีต
ท่วมขังและเพิ่ม
กว้าง 0.30 เมตร
รางระบายน้า ขังได้อย่างมี
เสริมเหล็กเดิม ซอย 2
ประสิทธิภาพการ ลึกเฉลีย่ 0.50 เมตร
ทีป่ รับปรุง
ประสิทธิภาพ
หมู่ที่ 3 บ้านสันนาเม็ง
ระบายน้า
หนา 0.125 เมตร
แล้วเสร็จ
ยาว 100.00 เมตร
ตามแบบ ทต.สันนาเม็ง
พร้อมป้ายโครงการ
34 โครงการปรับปรุงฝา
รางระบายน้าตั้งแต่หน้า
วัดแม่กวงจนถึงสุสาน
หมู่ที่ 11 บ้านแม่กวงใต้

เพื่อแก้ไขปัญหาน้า
ท่วมขังและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ระบายน้า

ปรับปรุงฝารางระบายน้า
กว้าง 0.40 เมตร
ยาว 175.00 เมตร
หนา 0.125 เมตร
ตามแบบ ทต.สันนาเม็ง
พร้อมป้ายโครงการ

-

-

84,000

-

35 โครงการปรับปรุงฝาราง
ระบายน้า บริเวณตั้งแต่
บ้านนายอุดม ทองคาเกิด
จนถึงฟาร์มหมู กิตติวัฒน์
ฟาร์ม หมู่ที่ 5
บ้านหลักปัน

เพื่อแก้ไขปัญหาน้า
ท่วมขังและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ระบายน้า และเพื่อ
ป้องกันอันตรายที่
เกิดจากฝาชารุด

ปรับปรุงฝารางระบายน้า
กว้าง 0.30 เมตร
ลึกเฉลีย่ 0.50 เมตร
หนา 0.125 เมตร
ยาว 100.00 เมตร
ตามแบบ ทต.สันนาเม็ง
พร้อมป้ายโครงการ

-

-

-

723,000

- ความยาว
ของฝาราง
ระบายน้า
ทีป่ รับปรุง
แล้วเสร็จ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

ลดปัญหาน้าท่วม
ขังได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

กองช่าง

- ความยาวของ ลดปัญหาน้าท่วม
รางระบายน้า ขังได้อย่างมี
ทีป่ รับปรุง
ประสิทธิภาพ
แล้วเสร็จ

กองช่าง

หน้าที่ 182

แบบ ผ. ๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิน่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง
2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
๒๕๖5
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
36 โครงการวางท่อระบายน้า เพื่อแก้ไขปัญหา วางท่อระบายน้าคอนกรีต
71,300
- ความยาวของ
คอนกรีตเสริมเหล็ก
น้าท่วมขังและเพิ่ม เสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าน
ท่อระบายน้า
บริเวณลาเหมืองแขม
ประสิทธิภาพการ ศูนย์กลาง 1.00 เมตร
คสล. ที่ก่อสร้าง
ซอย 2 หมู่ที่ 10
ระบายน้าและ
จานวน 12 ท่อน พร้อมทา
และทาหูช้างทั้ง
บ้านคุรุสภา
เพื่อให้การ
หูช้างและปรับพื้นผิวจราจร
สองด้าน พร้อม
คมนาคมสะดวก กว้าง 2.00 เมตร
ปรับพื้นผิว
ยาว 11.00 เมตร
บริเวณโดยรอบ
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
แล้วเสร็จ
22.00 ตารางเมตร
ตามแบบ ทต.สันนาเม็ง
พร้อมป้ายโครงการ
37 โครงการวางท่อระบายน้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่บ้านพัชรพร ซอย 1
หมู่ที่ 1 บ้านร้องสัก

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้าท่วมขังและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ระบายน้าและ
เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก

วางท่อระบายน้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.60 เมตร
จานวน 30.00 เมตร
พร้อมบ่อพักคอนกรีต
เสริมเหล็ก จานวน 3 บ่อ
ตามแบบ ทต.สันนาเม็ง
พร้อมป้ายโครงการ

-

83,000

-

-

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
ลดปัญหาน้าท่วม
ขังได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

- ความยาวของ ลดปัญหาน้าท่วม
ท่อระบายน้า ขังได้อย่างมี
คสล. ที่ก่อสร้าง ประสิทธิภาพ
แล้วเสร็จ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

กองช่าง

หน้าที่ 183

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

แบบ ผ. ๐2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิน่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง
2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่าจะ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
๒๕๖5
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
ได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
38 โครงการวางท่อระบายน้า เพื่อแก้ไขปัญหา วางท่อระบายน้าคอนกรีต
- 626,000 673,000 ความยาวของ ลดปัญหาน้าท่วม
คอนกรีตเสริมเหล็ก
น้าท่วมขังและเพิ่ม เสริมเหล็ก
ท่อระบายน้า ขังได้อย่างมี
ลาเหมืองสาธารณะ
ประสิทธิภาพการ ปี พ.ศ. 2564
คสล.ที่ก่อสร้าง ประสิทธิภาพ
ประโยชน์ จากปากทาง ระบายน้าและ
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
แล้วเสร็จ
เข้าสุสานบ้านร้องสัก
เพื่อให้การ
1.00 เมตร
ถึงถนนปากทางเข้า
คมนาคมสะดวก ยาว 120.00 เมตร
บ้านนางผ่องศรี ถวาย
พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริม
เหล็ก จานวน 12 บ่อ
ปี พ.ศ. 2565
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
1.00 เมตร
ยาว 129.00 เมตร
พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริม
เหล็ก จานวน 13 บ่อ
ตามแบบ ทต.สันนาเม็ง
พร้อมป้ายโครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

หน้าที่ 184

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิน่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง
2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
๒๕๖5
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
39 โครงการวางท่อระบายน้า เพื่อแก้ไขปัญหา วางท่อระบายน้าพีวีซี
55,000
- ความยาวของ
พีวีซี พร้อมบ่อพัก
น้าท่วมขังและเพิ่ม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ท่อระบายน้า
บริเวณบ้านนางแสงจันทร์ ประสิทธิภาพการ 0.20 เมตร ยาว 85.00
คสล. ที่ก่อสร้าง
แปงน้อย ลงสู่รางระบาย ระบายน้าและ
เมตร พร้อมบ่อพักสาเร็จ
แล้วเสร็จ
น้าสาธารณประโยชน์
เพื่อให้การ
จานวน 10 บ่อ
หมู่ที่ 3 บ้านสันนาเม็ง
คมนาคมสะดวก ตามแบบ ทต.สันนาเม็ง
พร้อมป้ายโครงการ
40 โครงการวางท่อระบายน้า เพื่อแก้ไขปัญหา วางท่อระบายน้าพีวีซี
10,000
- ความยาวของ
พีวีซี ซอย 11 หมู่ที่ 6 น้าท่วมขังและเพิ่ม ขนาด 6 นิ้ว ตามแบบ
ท่อระบายน้า
บ้านแม่กวง
ประสิทธิภาพการ ทต.สันนาเม็ง
คสล. ที่ก่อสร้าง
ระบายน้าและ
พร้อมป้ายโครงการ
แล้วเสร็จ
เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก
41 โครงการวางท่อระบายน้า เพื่อแก้ไขปัญหา วางท่อระบายน้าคอนกรีต
- 150,000
- ความยาวของ
พีวีซี ลาเหมืองสาธารณะ น้าท่วมขังและเพิ่ม เสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าน
ท่อระบายน้า
บริเวณบ้าน นายสมพงษ์ ประสิทธิภาพการ ศูนย์กลาง 4.00 นิ้ว
คสล. ที่ก่อสร้าง
กวงแหวน หมู่ที่ 6 บ้าน ระบายน้าและ
พร้อมบ่อพักสาเร็จ
แล้วเสร็จ
แม่กวง
เพื่อให้การ
จานวน 38 บ่อ
คมนาคมสะดวก ยาว 450.00 เมตร
ตามแบบ ทต.สันนาเม็ง
พร้อมป้ายโครงการ

แบบ ผ. ๐2

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
ลดปัญหาน้าท่วม
ขังได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

ลดปัญหาน้าท่วม
ขังได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

กองช่าง

ลดปัญหาน้าท่วม
ขังได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

กองช่าง

หน้าที่ 185

แบบ ผ. ๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิน่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง
2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
๒๕๖5
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
42 โครงการก่อสร้าง
เพื่อลดปัญหา
ก่อสร้างพนังกันดิน
668,000
- ความยาว
พนังกันดินคอนกรีต
การกัดเซาะถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก
พนังกันดิน
เสริมเหล็ก พร้อมถม
คมนาคมได้
สูงเฉลี่ย 1.50 เมตร
คสล. และ
หินคลุกบริเวณลา
อย่างสะดวก
ยาว 200.00 เมตร
ถมหินคลุก
เหมืองแม่ย่อย หมู่ที่ 7 และป้องกัน
หนา 0.125 เมตร
แล้วเสร็จ
บ้านคอกหมูป่า
อุบัติเหตุ
พร้อมถมหินคลุก
ตามแบบ ทต.สันนาเม็ง
พร้อมป้ายโครงการ
43 โครงการก่อสร้าง
พนังกันดินคอนกรีต
เสริมเหล็ก ตั้งแต่บริเวณ
สะพานกลางบ้านถึง
อาคารเก็บของ
อเนกประสงค์ หมู่ที่ 11
บ้านแม่กวงใต้

เพื่อลดปัญหา
การกัดเซาะถนน
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
และป้องกัน
อุบัติเหตุ

ก่อสร้างพนังกันดิน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สูง 1.75 เมตร
ยาว 64.00 เมตร
ตามแบบ ทต.สันนาเม็ง
พร้อมป้ายโครงการ

302,000

-

-

-

- ความยาว
พนังกันดิน
คสล.
ที่ก่อสร้าง
แล้วเสร็จ

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
ลดการกัดเซาะ
ของผิวจราจร
ป้องกันการ
พังทลายของดิน

ลดการกัดเซาะ
ของผิวจราจร
ป้องกันการ
พังทลายของดิน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

กองช่าง

หน้าที่ 186

แบบ ผ. ๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิน่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง
2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
๒๕๖5
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
44 โครงการก่อสร้าง
เพื่อลดปัญหา
ก่อสร้างพนังกันดิน
361,000
- ความยาว
พนังกันดินคอนกรีต
การกัดเซาะถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก
พนังกันดิน
เสริมเหล็ก พร้อมถมดิน คมนาคมได้
สูง 2.40 เมตร
คสล. และ
บริเวณลาเหมืองห้า
อย่างสะดวก
หนา 0.15 เมตร
ถมดิน
หมู่ที่ 12 บ้านเจซี
และป้องกัน
ยาว 50.00 เมตร
แล้วเสร็จ
การ์เด้นท์วลิ ล์
อุบัติเหตุ
พร้อมถมดิน
ตามแบบ ทต.สันนาเม็ง
45 โครงการก่อสร้าง
พนังกันดินคอนกรีต
เสริมเหล็ก พร้อม
ฝายกั้นน้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก บริเวณ
ลาเหมืองสาธารณะ
ระหว่างอาคาร
ศูนย์บริการสาธารณสุข
เทศบาลตาบล
สันนาเม็ง

เพื่อลดปัญหา
การกัดเซาะถนน
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
และป้องกัน
อุบัติเหตุ

ก่อสร้างพนังกันดิน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สูง 1.50 เมตร
ยาว 122.00 เมตร
พร้อมฝายกั้นน้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สูง 1.50 เมตร
ยาว 5.00 เมตร
ตามแบบ ทต.สันนาเม็ง

585,700

-

-

-

- ความยาว
พนังกันดิน
คสล. พร้อม
ฝายกั้นน้าที่
ก่อสร้างแล้ว
เสร็จ

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
ลดการกัดเซาะ
ของผิวจราจร
ป้องกันการ
พังทลายของดิน

ลดการกัดเซาะ
ของผิวจราจร
ป้องกันการ
พังทลายของดิน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

กองช่าง

หน้าที่ 187

แบบ ผ. ๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิน่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง
2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
๒๕๖5
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
46 โครงการก่อสร้าง
เพื่อความสะดวก ก่อสร้างพนังกันดิน
- 541,400 945,300 945,300 948,600 ความยาว
พนังกันดินคอนกรีต
ในการคมนาคม คอนกรีตเสริมเหล็ก
พนังกันดิน
เสริมเหล็กลาเหมือง
และป้องกันการ ปี พ.ศ. 2562
ที่ก่อสร้าง
สาธารณะ ทิศตะวันตก พังทลายของดิน สูงเฉลี่ย 1.50 เมตร
แล้วเสร็จ
เชื่อม ทิศใต้ หมู่ที่ 10
ยาว 150.00 เมตร
บ้านคุรุสภา
หนา 0.15 เมตร
ปี พ.ศ. 2563
สูงเฉลี่ย 1.50 เมตร
ยาว 283.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร
ปี พ.ศ. 2564
สูงเฉลี่ย 1.50 เมตร
ยาว 283.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร
ปี พ.ศ. 2565
สูงเฉลี่ย 1.50 เมตร
ยาว 284.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร
ตามแบบ ทต.สันนาเม็ง

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
ลดการกัดเซาะ
ของผิวจราจร
ป้องกันการ
พังทลายของดิน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

หน้าที่ 188

แบบ ผ. ๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิน่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง
2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
๒๕๖5
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
47 โครงการก่อสร้างกาแพง เพื่อลดปัญหา
ก่อสร้างกาแพงกันดิน
497,500
- ความยาว
กันดินเพื่อขยายไหล่ทาง การกัดเซาะถนน สูง 3.30 เมตร
กาแพงกันดิน
บริเวณทางแยกเข้า
คมนาคมได้
ยาว 54.00 เมตร
ที่ก่อสร้าง
หมู่บ้านแสนสบาย
อย่างสะดวก
ตามแบบ ทต.สันนาเม็ง
แล้วเสร็จ
หมู่ที่ 4 บ้านสันหลวง และป้องกัน
ถึงสะพานสุสาน
อุบัติเหตุ
บ้านร้องสัก หมู่ที่ 1

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
ลดการกัดเซาะ
ของผิวจราจร
ป้องกันการ
พังทลายของดิน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

48 โครงการก่อสร้าง
กาแพงกันดินบริเวณ
ลาเหมืองห้า ตั้งแต่
หอกระจายข่าวถึง
วัดป่ากล้วยท่ากุญชร
(ต่อจากโครงการเดิม)
หมู่ที่ 2 บ้านป่ากล้วย

เพื่อลดปัญหา
การกัดเซาะถนน
คมนาคมได้อย่าง
สะดวกและ
ป้องกันอุบัติเหตุ

ก่อสร้างกาแพงกันดิน
สูง 2.40 เมตร
ยาว 78.00 เมตร
ตามแบบ ทต.สันนาเม็ง

-

520,000

-

-

- ความยาว
กาแพงกันดิน
ที่ก่อสร้าง
แล้วเสร็จ

ลดการกัดเซาะ
ของผิวจราจร
ป้องกันการ
พังทลายของดิน

กองช่าง

49 โครงการก่อสร้าง
กาแพงดิน ตั้งแต่หน้า
วัดแม่กวงตลอด 2 ฝั่ง
ลาน้ากวง หมู่ที่ 11
บ้านแม่กวงใต้

เพื่อลดปัญหา
การกัดเซาะถนน
คมนาคมได้อย่าง
สะดวกและ
ป้องกันอุบัติเหตุ

ก่อสร้างกาแพงดิน
สูง 2.40 เมตร
ยาว 110.00 เมตร
ตามแบบ ทต.สันนาเม็ง

-

746,900

-

-

- ความยาว
กาแพงกันดิน
ที่ก่อสร้าง
แล้วเสร็จ

ลดการกัดเซาะ
ของผิวจราจร
ป้องกันการ
พังทลายของดิน

กองช่าง

หน้าที่ 189

แบบ ผ. ๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิน่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง
2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
๒๕๖5
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50 โครงการก่อสร้าง
เพื่อลดปัญหา
ก่อสร้างกาแพงกันดิน
- 472,000
- ความยาว
กาแพงกันดินคอนกรีต
การกัดเซาะถนน สูง 2.40 เมตร
กาแพงกันดิน
เสริมเหล็ก ลาน้ากวง
คมนาคมได้
ยาว 70.00 เมตร
ที่ก่อสร้าง
ฝั่งตะวันตก บริเวณ
อย่างสะดวก
หนา 0.10 เมตร
แล้วเสร็จ
หน้าบ่อปลา หมู่ที่ 2
และป้องกัน
ตามแบบ ทต.สันนาเม็ง
บ้านป่ากล้วย
อุบัติเหตุ
51 โครงการก่อสร้างกาแพง
กันดินพร้อมขยายไหล่ทาง
บริเวณสะพานข้าม
ลาน้ากวง หมู่ที่ 7 บ้าน
คอกหมูป่า เชื่อม หมู่ที่ 3
บ้านสันนาเม็ง

เพื่อลดปัญหา
การกัดเซาะถนน
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
และป้องกัน
อุบัติเหตุ

ก่อสร้างกาแพงกันดิน
ฝั่งลาน้ากวง
สูง 2.40 เมตร
ยาว 50.00 เมตร
หนา 0.10 เมตร
ตามแบบ ทต.สันนาเม็ง

-

-

320,000

-

- ความยาว
กาแพงกันดิน
ที่ก่อสร้าง
แล้วเสร็จ

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
ลดการกัดเซาะ
ของผิวจราจร
ป้องกันการ
พังทลายของดิน

ลดการกัดเซาะ
ของผิวจราจร
ป้องกันการ
พังทลายของดิน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

กองช่าง

หน้าที่ 190

แบบ ผ. ๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิน่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง
2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
๒๕๖5
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
52 โครงการก่อสร้างกาแพง เพื่อลดปัญหา
ก่อสร้างกาแพงกันดิน
- 656,000
- ความยาว
กันดิน บริเวณสะพาน การกัดเซาะถนน ฝั่งลาน้ากวง สูง 2.40 เมตร
กาแพงกันดิน
กลางบ้าน หมู่ที่ 11
คมนาคมได้
หนา 0.10 เมตร
ที่ก่อสร้าง
บ้านแม่กวงใต้
อย่างสะดวก
จานวน 2 ช่วง
แล้วเสร็จ
และป้องกัน
ช่วงที่ 1 ยาว 76.00 เมตร
อุบัติเหตุ
ช่วงที่ 2 ยาว 20.00 เมตร
รวมความยาวทั้ง 2 ช่วง
96.00 เมตร
ตามแบบ ทต.สันนาเม็ง
53 โครงการก่อสร้างกาแพง
กันดินคอนกรีตเสริม
เหล็กตั้งแต่สะพานร้อง
สักถึงปากทางเข้าสุสาน
บริเวณสามแยกหน้า
หมู่บ้านแสนสบาย
(ต่อจากโครงการเดิม
หน้าหมู่บ้านแสนสบาย)
หมู่ที่ 4 บ้านสันหลวง

เพื่อลดปัญหา
การกัดเซาะถนน
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
และป้องกัน
อุบัติเหตุ

ก่อสร้างกาแพงกันดิน
ปี พ.ศ.2564
สูงเฉลี่ย 2.10 เมตร
ยาว 134.00 เมตร
ปี พ.ศ.2565
สูงเฉลี่ย 2.10 เมตร
ยาว 134.00 เมตร
ตามแบบ ทต.สันนาเม็ง

-

-

-

900,000

900,000 ความยาว
กาแพงกันดิน
ที่ก่อสร้าง
แล้วเสร็จ

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
ลดการกัดเซาะ
ของผิวจราจร
ป้องกันการ
พังทลายของดิน

ลดการกัดเซาะ
ของผิวจราจร
ป้องกันการ
พังทลายของดิน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

กองช่าง

หน้าที่ 191

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิน่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง
2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
๒๕๖5
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
54 โครงการก่อสร้าง
เพื่อลดปัญหา
ก่อสร้างกาแพงกันดิน
- 620,000
- ความยาว
กาแพงกันดินพร้อม
การกัดเซาะถนน สูง 1.00 เมตร
กาแพงกันดิน
วางท่อระบายน้า
คมนาคมได้
ยาว 137.00 เมตร และ
พร้อมวางท่อ
(ค.ส.ล.) จากสะพาน
อย่างสะดวก
วางท่อระบายน้า (ค.ส.ล.)
ที่ก่อสร้าง
ลาน้ากวงถึงลาเหมืองโจ้ และป้องกัน
เส้นผ่านศูนย์กลาง
แล้วเสร็จ
เพื่อขยายเขตทาง
อุบัติเหตุ
0.60 เมตร
หมู่ที่ 2 บ้านป่ากล้วย
ยาว 137.00 เมตร
พร้อมบ่อพัก จานวน 13 บ่อ
ตามแบบ ทต.สันนาเม็ง
พร้อมป้ายโครงการ
55 โครงการก่อสร้าง
เพื่อลดปัญหา
ก่อสร้างกาแพงกันดิน
- 2,458,000 2,458,000 ความยาว
กาแพงกันดินคอนกรีต การกัดเซาะถนน ปี พ.ศ. 2564
กาแพงกันดิน
เสริมเหล็ก เพื่อขยาย คมนาคมได้
สูง 1.95 เมตร
ที่ก่อสร้าง
ไหล่ถนนตั้งแต่บริเวณ อย่างสะดวก
ยาว 500.00 เมตร
แล้วเสร็จ
สะพาน อบจ. ถึงบริเวณ และป้องกัน
ปี พ.ศ. 2565
ถนนตรงข้ามอาคาร
อุบัติเหตุ
สูง 1.95 เมตร
อเนกประสงค์หมู่บ้าน
ยาว 500.00 เมตร
(ทิศตะวันออก ฝั่งลา
ตามแบบ ทต.สันนาเม็ง
น้ากวง) หมู่ที่ 6
พร้อมป้ายโครงการ
บ้านแม่กวง

แบบ ผ. ๐2

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
ลดการกัดเซาะ
ของผิวจราจร
ป้องกันการ
พังทลายของดิน

ลดการกัดเซาะ
ของผิวจราจร
ป้องกันการ
พังทลายของดิน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

กองช่าง

หน้าที่ 192

แบบ ผ. ๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิน่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง
2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
๒๕๖5
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
56 โครงการก่อสร้างกาแพง เพื่อลดปัญหา
ก่อสร้างกาแพงกันดิน
- 950,000 ความยาว
กันดินคอนกรีตเสริม
การกัดเซาะถนน สูง 2.40 เมตร
กาแพงกันดิน
เหล็ก ตั้งแต่สะพาน
คมนาคมได้
ยาว 147.00 เมตร
ที่ก่อสร้าง
ลาเหมืองกอนถึงบริเวณ อย่างสะดวก
ตามแบบ ทต.สันนาเม็ง
แล้วเสร็จ
บ้านนายเจษฎา ใจบาน และป้องกัน
พร้อมป้ายโครงการ
หมู่ที่ 1 บ้านร้องสัก
อุบัติเหตุ

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
ลดการกัดเซาะ
ของผิวจราจร
ป้องกันการ
พังทลายของดิน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

หน้าที่ 193

แบบ ผ. ๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิน่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง
2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
256๕
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
57 โครงการวางท่อจ่าย เพื่อแก้ไขปัญหาการ วางท่อเมนประปา PE
- 700,000
- จานวนระบบ
น้าระบบประปาสาย ขาดแคลนน้าสาหรับ เส้นผ่าศูนย์กลาง
ประปาหมู่บ้าน
หลักภายใน หมู่ที่ 5 อุปโภคบริโภคอย่าง ขนาด 3 นิ้ว
ที่ก่อสร้าง
บ้านหลักปัน
ทั่วถึงและเพียงพอแก่ ยาว 1,150 เมตร
แล้วเสร็จ
ความต้องการของ
ตามแบบ ทต.สันนาเม็ง
ประชาชน
58 โครงการวางท่อจ่าย
น้าระบบประปา
สายหลักต่อจาก
โครงการเดิม ตั้งแต่
หมู่บ้านทิพย์มณฑล
จนถึงสุดเขตตาบล
สันนาเม็ง – บ้าน
แม่ย่อย หมู่ที่ 7
บ้านคอกหมูป่า

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน้าสาหรับ
อุปโภคบริโภคอย่าง
ทั่วถึงและเพียงพอแก่
ความต้องการของ
ประชาชน

วางท่อจ่ายน้าระบบ
ประปา ดังนี้
1.วางท่อจ่ายน้าระบบ
ประปา PVC
เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว
ยาว 864.00 เมตร
2. วางท่อจ่ายน้าระบบ
ประปา PVC
เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว
ยาว 256.00 เมตร
รวมความยาวทั้ งหมด
1,120 เมตร
ตามแบบ ทต.สันนาเม็ง

-

-

180,000

-

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น มีน้า
สาหรับอุปโภค
บริโภคอย่าง
ทั่วถึงและ
เพียงพอแก่ความ
ต้องการ
- จานวนระบบ ประชาชนมี
ประปาหมู่บ้าน คุณภาพชีวิต
ที่ก่อสร้าง
ที่ดีขึ้น มีน้า
แล้วเสร็จ
สาหรับอุปโภค
บริโภคอย่าง
ทั่วถึงและ
เพียงพอแก่ความ
ต้องการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

กองช่าง

หน้าที่ 194

แบบ ผ. ๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิน่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง
2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
๒๕๖5
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
59 โครงการก่อสร้าง
เพื่อให้ประชาชน ก่อสร้างลานอเนกประสงค์
431,000
ลานฯ ที่
ลานอเนกประสงค์
มีสถานที่สาหรับ คอนกรีตเสริมเหล็ก
ที่ก่อสร้าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ดาเนินกิจกรรม จุดที่ 1 กว้างเฉลี่ย 22.00
แล้วเสร็จ
สุสานบ้านสันนาเม็ง
เมตร ยาว 23.00 เมตร
หมู่ที่ 3 บ้านสันนาเม็ง
จุดที่ 2 กว้างเฉลี่ย 11.00
เมตร ยาว 29.90 เมตร
จุดที่ 3 กว้างเฉลี่ย 7.20
เมตร ยาว 9.00 เมตร
รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า
900.00 ตารางเมตร
หนา 0.125 เมตร
ตามแบบ ทต.สันนาเม็ง
60 โครงการก่อสร้าง
เพื่อให้ประชาชน
ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก มีสถานที่สาหรับ
ลานสาธารณะบริเวณ ดาเนินกิจกรรม
หน้าโรงเรียนหลักปัน
แผนกมัธยม หมู่ที่ 3
บ้านสันนาเม็ง

ก่อสร้างลานคอนกรีต
เสริมเหล็กพื้นที่ดาเนินการ
รวมไม่น้อยกว่า
550.00 ตารางเมตร
หนา 0.15 เมตร
ตามแบบทต.สันนาเม็ง

351,000

-

-

-

-

ลานฯ ที่
ที่ก่อสร้าง
แล้วเสร็จ

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
ประชาชนมี
สถานที่ใช้ในการ
ดาเนินกิจกรรม

ประชาชนมี
สถานที่ใช้ในการ
ดาเนินกิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

กองช่าง

หน้าที่ 195

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

แบบ ผ. ๐2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิน่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง
2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่าจะ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
๒๕๖5
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
ได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
61 โครงการปรับปรุงลาน เพื่อให้ประชาชน ปรับปรุงลานด้วยแอสฟัลท์
255,700
ลานฯ ที่
ประชาชนมี
สุสานบ้านหลักปันด้วย มีสถานที่สาหรับ ติก คอนกรีต (Over Lay)
ปรับปรุงด้วย สถานที่ใช้ในการ
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ดาเนินกิจกรรม จุดที่ 1 กว้าง 4.20 เมตร
แอสฟลท์ติก ดาเนินกิจกรรม
(Over Lay) หมู่ที่ ๕
ยาว 33.80 เมตร
คอนกรีต
บ้านหลักปัน
จุดที่ 2 กว้าง 6.30 เมตร
แล้วเสร็จ
ยาว 35.00 เมตร
จุดที่ 3 กว้าง 10.00 เมตร
ยาว 18.80 เมตร
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 550.40
ตารางเมตร หนา 0.05 เมตร
ตามแบบ ทต.สันนาเม็ง
พร้อมป้ายโครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

หน้าที่ 196

แบบ ผ. ๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิน่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง
2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
๒๕๖5
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
62 โครงการต่อเติมอาคาร เพื่อให้ประชาชน ต่อเติมอาคาร
634,000
- อาคารที่
อเนกประสงค์ บริเวณ มีสถานที่สาหรับ อเนกประสงค์ (คสล.)
ก่อสร้าง
ศาลาอเนกประสงค์
ดาเนินกิจกรรม กว้าง 8.00 เมตร
แล้วเสร็จ
หมู่ที่ 6 บ้านแม่กวง
ยาว 8.00 เมตร
สูง 3.30 เมตร
ตามแบบ ทต.สันนาเม็ง
พร้อมป้ายโครงการ

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
ประชาชนมี
สถานที่ใช้ในการ
ดาเนินกิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

63 โครงการปรับปรุง
อาคารอเนกประสงค์
หมู่ที่ 10 บ้านคุรุสภา

เพื่อให้ประชาชน ปรับปรุงอาคาร
มีสถานที่สาหรับ อเนกประสงค์
ดาเนินกิจกรรม กว้าง 8.00 เมตร
ยาว 19.00 เมตร
สูง 3.40 เมตร
ตามแบบ ทต.สันนาเม็ง
พร้อมป้ายโครงการ

237,000

-

288,000

-

-

อาคารที่
ปรับปรุง
แล้วเสร็จ

ประชาชนมี
สถานที่ใช้ในการ
ดาเนินกิจกรรม

กองช่าง

64 โครงการปรับปรุง
ศาลาอเนกประสงค์
หมู่ที่ 9 บ้านหลักชัย

เพื่อให้ประชาชน ปรับปรุงอาคาร
มีสถานที่สาหรับ อเนกประสงค์ (คสล.)
ดาเนินกิจกรรม กว้าง 20.00 เมตร
ยาว 10.00 เมตร
ตามแบบ ทต.สันนาเม็ง
พร้อมป้ายโครงการ

-

-

-

200,000

-

อาคารที่
ปรับปรุง
แล้วเสร็จ

ประชาชนมี
สถานที่ใช้ในการ
ดาเนินกิจกรรม

กองช่าง

หน้าที่ 197

แบบ ผ. ๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิน่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง
2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
๒๕๖5
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
65 โครงการต่อเติมกันฝน เพื่ออานวยความ ต่อเติมกันฝนสาดอาคาร
๓๒๐,000
- ต่อเติมกันฝน
สาดอาคารสานักงาน
สะดวก ป้องกัน กว้าง ๒.๐๐ เมตร
สาดแล้วเสร็จ
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง ฝนสาด ให้แก่
ยาว ๑๓๕.๐๐ เมตร
ผู้ติดต่อราชการ บริเวณชั้น ๑ และ ชั้น ๒
เทศบาลตาบล อาคารสานักงานเทศบาล
สันนาเม็ง
ตาบลสันนาเม็ง
66 โครงการก่อสร้าง
เพื่อให้มีสถานที่
พื้นเวทีอเนกประสงค์ สาหรับจัดงาน
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง หรือกิจกรรม
ต่างๆ ของ
เทศบาลตาบล
สันนาเม็ง ตาม
อานาจหน้าที่

ก่อสร้างพื้นเวที
กว้าง 6.00 เมตร
ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร
ยาว 15.00 เมตร
สูง 0.90 เมตร
ตามแบบ ทต.สันนาเม็ง
พร้อมป้ายโครงการ

350,000

-

-

-

- พื้นเวทีที่
ก่อสร้าง
แล้วเสร็จ

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก
ประชาชนได้รับความ กองช่าง
สะดวกใน
การติดต่อราชการ ณ
สานักงานเทศบาล
ตาบล
สันนาเม็ง
มีสถานที่สาหรับ
จัดงานหรือกิจกรรม
ต่างๆ ของเทศบาล
ตาบลสันนาเม็ง
ตามอานาจหน้าที่

กองช่าง

หน้าที่ 198

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิน่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง
2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
๒๕๖5
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
67 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อปรับปรุง
ปรับปรุงภูมิทัศน์ ดังนี้
- 648,000 ปรับปรุง
บริเวณหน้าวัดป่ากล้วย ภูมิทัศน์ให้เป็น 1. ทาทางเดินพร้อมบันได
ภูมิทัศน์
ท่ากุญชร หมู่ที่ 2
แหล่งท่องเที่ยว ทางลงลาน้ากวง
แล้วเสร็จ
บ้านป่ากล้วย
กว้าง 2.50 เมตร
ยาว 110.00 เมตร
2. บันไดทางลงลาน้ากวง
กว้าง 8.00 เมตร
ยาว 3.50 เมตร
จานวน 3 จุด
ตามแบบ ทต.สันนาเม็ง
พร้อมป้ายโครงการ

แบบ ผ. ๐2

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก
ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์
กองช่าง
มีสถานที่แหล่ง
ท่องเที่ยวของตาบล
สันนาเม็ง

หน้าที่ 199

แบบ ผ. ๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิน่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง
2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
๒๕๖5
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
68 โครงการก่อสร้างซุ้ม
เพื่อบอกเขต
ก่อสร้างซุ้มประตูทาง
- 287,000
- ซุ้มประตู
ประตูทางเข้า-ออก
ติดต่อทางเข้า
เข้า-ออก คอนกรีต
ที่ก่อสร้าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่บ้านให้แก่ผู้ เสริมเหล็ก
แล้วเสร็จ
บริเวณปากทางเข้า
สัญจรไปมา
กว้าง 9.00 เมตร
หมู่บ้านสันหลวง
สูง 5.30 เมตร
หมู่ที่ 4 บ้านสันหลวง
ตามแบบ ทต.สันนาเม็ง
พร้อมป้ายโครงการ
69 โครงการก่อสร้างสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
เชื่อมระหว่างอาคาร
ศูนย์บริการสาธารณสุข
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง
กับอาคารสานักงาน
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง

เพื่ออานวย
ความสะดวก
ให้แก่ผู้มาติดต่อ
ราชการและ
รับบริการ
ศูนย์บริการ
สาธารณสุข

ก่อสร้างสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็ก
กว้าง 6.00 เมตร
ยาว 8.20 เมตร
ตามแบบ ทต.สันนาเม็ง
พร้อมป้ายโครงการ

-

350,000

-

-

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก
ประชาชนทราบ
กองช่าง
เส้นทางการเดินทาง

- ก่อสร้าง
สามารถอานวย
สะพาน คสล. ความสะดวกให้แก่
แล้วเสร็จ
ผู้มาติดต่อราชการ
และรับบริการ
ศูนย์บริการ
สาธารณสุข

กองช่าง

หน้าที่ 200

แบบ ผ. ๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิน่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง
2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
๒๕๖5
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
70 ค่าจ้างออกแบบ
เพื่อให้มีแบบแปลน จ้างหน่วยงานของรัฐ
500,000 500,000 500,000
500,000 500,000 จานวนแบบ
ประมาณราคา
ก่อสร้าง รายการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
แปลนที่ได้
และค่าควบคุมงาน
ประมาณราคา
นิติบุคคลหรือบุคคล
มาตรฐาน
ที่จ่ายให้แก่เอกชน
ข้อมูลการก่อสร้าง ธรรมดา ให้ดาเนินการ
นิติบุคคลหรือ
ที่เหมาะสมสาหรับ สารวจ ออกแบบ เขียน
บุคคลภายนอก
ใช้ในงานด้าน
แบบ ประมาณราคา
เพื่อให้ได้มาซึ่ง
โครงสร้างพื้นฐาน งานควบคุม งานที่
สิ่งก่อสร้าง
และการก่อสร้าง
ปรึกษาโครงการ
ต่าง ๆ ของเทศบาล งานอานวยการก่อสร้าง
และงานตรวจสอบต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง
รวม

70 โครงการ

-

-

6,718,200 6,184,400 5,939,500 11,979,600

8,726,200

-

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
มีแบบแปลน
ก่อสร้าง รายงาน
ประมาณการราคา
ข้อมูลการก่อสร้าง
หรือการดาเนิน
โครงการด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
สาหรับใช้ในการ
ก่อสร้างที่เหมาะสม
ได้มาตรฐาน

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

-
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แบบ ผ. ๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุนสู่สากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง
3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
๒๕๖5
(KPI)
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการฝึกอบรมเชิง
เพื่อให้ความรู้และเพิ่ม จัดฝึกอบรมให้แก่
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000 จานวนผู้
ปฏิบัติการทักษะวิชาชีพ
ทักษะวิชาชีพด้านช่าง
ประชาชนที่สนใจ
ผ่านการ
ด้านช่างเบื้องต้นให้แก่
เบื้องต้นให้แก่ประชาชน หมู่ที่ 1 – 12
อบรม
ประชาชน
และเรียนรูเ้ กี่ยวกับการ ตาบลสันนาเม็ง
บารุงรักษาเครื่องยนต์ จานวน 120 คน
และอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นต้น
2 โครงการตลาดประชารัฐ
ท้องถิ่นสุขใจ เทศบาล
ตาบลสันนาเม็ง

เพื่อส่งเสริมอาชีพและ
มีสถานที่จาหน่ายสินค้า
ให้แก่ประชาชนตาบล
สันนาเม็ง

มีพื้นที่สาหรับขาย
สินค้าและบริการ
สาหรับเกษตรกร
ผู้ประกอบการ
ผู้มีรายได้น้อย และ
ประชาชนทั่วไปใน
ตาบลสันนาเม็ง

200,000

200,000

200,000

200,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ประชาชนมีความรู้
เข้าใจทักษะวิชาชีพ
ด้านช่างเบื้องต้น
และสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด

200,000 จานวน เกษตรกร ผู้ประกอบ สานักปลัด/
ผู้เข้าร่วม การ ผู้มรี ายได้น้อย
กองช่าง
กิจกรรม และประชาชนทั่วไป
ในตาบลสันนาเม็งมี
พื้นที่สาหรับจาหน่าย
สินค้าและบริการ
สร้างความเป็นธรรม
ลดความเหลื่อมล้าใน
สังคม
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แบบ ผ. ๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุนสู่สากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง
3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
๒๕๖5
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3 โครงการอบรมเชิง
1. เพื่อพัฒนามาตรฐาน จัดฝึกอบรมให้แก่
90,000
90,000
90,000
90,000
90,000 จานวนผู้
ปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ประชาชนที่สนใจ
ผ่านการ
และสนับสนุนการพัฒนา 2. เพื่อเสริมสร้างชุมชน หมู่ที่ 1 – 12
อบรม
ผลิตภัณฑ์
เข้มแข็ง พึ่งตนเองและ ตาบลสันนาเม็ง
ลดการพึ่งพาภายนอก จานวน 50 คน

4 โครงการจ้างนักเรียน
นักศึกษาทางานช่วงปิด
ภาคเรียน

1. เพื่อสร้างรายได้ให้แก่
นักเรียนนักศึกษาและ
เป็นการบรรเทาปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ผู้ปกครอง
2. เพื่อการเรียนรู้และ
พัฒนาวิชาชีพ

นักเรียน นักศึกษา
ที่อยู่อาศัยในเขตพื้นที่
ตาบลสันนาเม็ง
จานวน 2 คน

80,000

80,000

50,000

50,000

50,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการ
จานวน
2 คน

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก
ประชาชนได้พัฒนา
สานักปลัด
ความสามารถและนา (งานพัฒนา
ความรู้ที่ได้มาพัฒนา
ชุมชน)
เป็นอาชีพเสริม
สามารถพึง่ พาตนเอง
ได้มรี ายได้เพียงพอ
ต่อการดารงชีพ
สร้างรายได้ให้แก่
นักเรียน นักศึกษา
และเป็นการบรรเทา
ปัญหาความ
เดือดร้อนของ
ผู้ปกครอง

กอง
การศึกษา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุนสู่สากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง
3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
๒๕๖5
(KPI)
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
5 โครงการฝึกอบรมและ 1. เพื่อส่งเสริมกระบวน จัดฝึกอบรมและเสวนา
180,000 180,000 100,000 100,000 จานวนผู้
ศึกษาดูงานรูปแบบ
การมีส่วนร่วมในการ แนวทางการในบริหาร
ผ่านการ
กลยุทธ์การตลาดเพื่อ
บริหารจัดการตลาดน้า จัดการตลาดน้าฯ
อบรม
การบริหารจัดการ
เหมืองห้าประชารัฐ
และศึกษาดูงาน
ท่องเที่ยวตลาดน้า
2. เพื่อศึกษา
กลุ่มเป้าหมายได้แก่
เหมืองห้าประชารัฐ
กระบวนการ รูปแบบ คณะผู้บริหาร สมาชิก
อย่างยั่งยืน
และศึกษาดูงานการ
สภาเทศบาล หัวหน้า
บริหารจัดการตลาดน้าที่ ส่วนราชการ ข้าราชการ
บริหารจัดการโดยอปท. และเจ้าหน้าที่ที่
และประสบความสาเร็จ เกี่ยวข้อง

แบบ ผ. ๐2

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. เกิดความร่วมมือ
และเกิดกระบวนการมี
ส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการ สร้างความ
ร่วมมือระหว่างชุมชน
และ อปท.
2. มีความรู้ในกระบวน
การรูปแบบ และศึกษา
ดูงานการบริหารจัดการ
ตลาดน้าที่บริหาร
จัดการโดย อปท. และ
ความร่วมมือของ
ประชาชนในชุมชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด
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แบบ ผ. ๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุนสู่สากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง
3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
๒๕๖5
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
6 โครงการส่งเสริมการ เพื่อเป็นการสร้างจุด ดาเนินการดังนี้
- 2,000,000 4,000,000 4,000,000
ท่องเที่ยวตลาดน้า สนใจในการท่องเที่ยว ปี พ.ศ. 2563
เหมืองห้าประชารัฐ พักผ่อนและถ่ายภาพ 1. ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
ตาบลสันนาเม็ง
ประชาสัมพันธ์ การ
แหล่งท่องเที่ยว
ท่องเที่ยวของชุมชน ปี พ.ศ. 2564 - 2565
ริมน้าลาเหมืองห้าให้ 1. จัดซื้อเรือพาย/เรือ
เป็นที่รู้จักอย่าง
ท้องแบน
แพร่หลายมากขึ้น
2. จัดทาระบบสาธารณูปโภค
และเพื่อให้
บริเวณตลาดน้า
ผู้ประกอบการมีรายได้ 3. จัดซื้อเครื่องออกกาลังกาย
จากแหล่งท่องเที่ยว
จานวน 8 ชุด
4. ก่อสร้างกาแพงกันดิน
คสล. สูง 3.30 เมตร
ยาว 650.00 เมตร
5. การแสดงทางวัฒนธรรม
ของชุมชนท้องถิ่น
6. การจาหน่ายสินค้าและ
บริการของชุมชน

ตัวชี้วัด
(KPI)
ดาเนินการ
ตาม
โครงการ
แล้วเสร็จ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้ประกอบการมี
รายได้จากแหล่ง
ท่องเที่ยว และเป็น
สถานที่จัดกิจกรรม
สาคัญทางประเพณี
ของเทศบาล

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด/
กองช่าง
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แบบ ผ. ๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุนสู่สากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง
3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
๒๕๖5
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
7. การให้บริการข้อมูลข่าวสาร
และสิ่งอานวยความสะดวกแก่
นักท่องเที่ยว
8. ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์
เช่น ป้ายโครงการ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ สื่อสิ่งพิมพ์
การจัดทาเว็บไซต์ สื่ออินเทอร์เน็ต
การจัดงานแถลงข่าว การจัดงาน/
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ ค่าโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
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แบบ ผ. ๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุนสู่สากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง
3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
๒๕๖5
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
7 โครงการวิจัยและ 1. เพื่อศึกษาวิจัย ทาการศึกษา ค้นคว้า วิจัย
- 300,000 300,000
300,000
300,000
จ้างที่ปรึกษาเพื่อ และจ้างที่ปรึกษา
และจ้างที่ปรึกษาพัฒนา
พัฒนาศักยภาพ พัฒนาศักยภาพการ ศักยภาพการบริหารจัดการ
การบริหารจัดการ บริหารจัดการ
ท่องเที่ยวตลาดน้าเหมืองห้า
การท่องเที่ยว
ท่องเที่ยวตลาดน้า ประชารัฐ
สิ่งแวดล้อมและ เหมืองห้าประชารัฐ
วัฒนธรรมชุมชน 2. เพื่อนาผลการ
ศึกษาวิจัยและ
คาปรึกษาจาก
ผู้เชี่ยวชาญมาใช้
เป็นแนวทางในการ
กาหนดรูปแบบ
กลยุทธ์การตลาด
เพื่อการบริหาร
จัดการท่องเที่ยว
ตลาดน้าเหมืองห้า
ประชารัฐต่อไป
รวม

7 โครงการ

-

-

390,000

870,000 2,840,000 4,760,000 4,760,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

1. จานวน
นักท่องเที่ยว
2. จานวนเงิน
รายได้ของ
ผู้ประกอบการ

1. นักท่องเที่ยว
เกิดความพึงพอใจ
ต่อการท่องเที่ยว
ตลาดน้าเหมืองห้า
ประชารัฐ
2. ตลาดน้าเหมือง
ห้าประชารัฐเป็นที่
รู้จักแพร่หลายมาก
ขึ้น
3. สร้างรายได้
ให้แก่ประชาชน
ในพื้นที่ตาบล
สันนาเม็ง
4. สามารถกาหนด
กลยุทธ์ที่จะนา
ตลาดน้าเหมืองห้า
ประชารัฐไปสู่การ
พัฒนาอย่างยั่งยืน

-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด

หน้าที่ 207

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุนสู่สากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง
3.2 แผนงานการเกษตร
งบประมาณ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
๒๕๖5
(KPI)
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการจัดทาแปลง
เพื่อจัดอบรม และสาธิต จัดฝึกอบรมให้แก่
20,000
20,000
20,000
20,000 20,000 จานวนผู้ผ่าน
สาธิตและฝึกอบรมการ การเพิ่มผลผลิตถั่วเหลือง เกษตรกรตาบล
การอบรม
เพิ่มผลผลิตถั่วเหลือง
สันนาเม็ง
จานวน 60 คน
2 โครงการส่งเสริมและ
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับ
30,000
30,000
30,000
30,000 30,000 ศูนย์เรียนรู้
สนับสนุนศูนย์เรียนรู้
จัดให้มีศูนย์การเรียนรู้ เกษตรทฤษฎีใหม่
เกี่ยวกับ
เกษตรทฤษฎีใหม่ตาบล เกษตรทฤษฎีใหม่
จานวน 1 แห่ง
เกษตร
สันนาเม็ง
ทฤษฎีใหม่
3 โครงการอบรมหลัก
เพื่อให้ความรู้แก่
จัดฝึกอบรมให้แก่
20,000
20,000
20,000
20,000 20,000 จานวนผู้ผ่าน
เกษตรทฤษฎีใหม่และ เกษตรกรเกี่ยวกับ
เกษตรกรตาบล
การอบรม
ศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ เกษตรทฤษฎีใหม่
สันนาเม็ง
เกษตรทฤษฎีใหม่
จานวน 60 คน
4 โครงการอบรมเชิง
เพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกร จัดฝึกอบรมให้แก่
200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จานวนผู้ผ่าน
ปฏิบัติการการปลูกข้าว ในการปลูกข้าวแบบ
เกษตรกรตาบล
การอบรม
แบบประณีต
ประณีต และเพิ่มผลผลิต สันนาเม็ง
ให้เกษตรกร
จานวน 60 คน
5 โครงการฝึกอบรมการ เพื่อให้ความรู้แก่
จัดฝึกอบรมให้แก่
30,000
30,000
30,000
30,000 30,000 จานวนผู้ผ่าน
กาจัดหอยเชอรีโ่ ดยวิธี เกษตรกรในการกาจัด เกษตรกรตาบล
การอบรม
ธรรมชาติ
หอยเชอรี่โดยวิธี
สันนาเม็ง
ธรรมชาติ
จานวน 60 คน

แบบ ผ. ๐2

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก
เกษตรกรมีความรู้ใน สานักปลัด
การเพิ่มผลผลิตถั่ว (งานส่งเสริม
เหลืองและมีรายได้ การเกษตร)
เพิ่ม
ตาบลสันนาเม็งมี
สานักปลัด
ศูนย์เรียนรู้เกษตร
(งานส่งเสริม
ทฤษฎีใหม่
การเกษตร)
เกษตรมีความรู้ความ สานักปลัด
เข้าใจในหลักเกษตร (งานส่งเสริม
ทฤษฎีใหม่
การเกษตร)
เกษตรกรได้รับ
ความรู้และทาให้มี
ผลผลิตเพิ่มขึ้น

สานักปลัด
(งานส่งเสริม
การเกษตร)

เกษตรกรได้รับความรู้ สานักปลัด
สามารถกาจัดหอย (งานส่งเสริม
เชอรี่โดยวิธีธรรมชาติ การเกษตร)
ลดการใช้สารเคมีและ
ลดต้นทุนการผลิต
หน้าที่ 208

แบบ ผ. ๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุนสู่สากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง
3.2 แผนงานการเกษตร
งบประมาณ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
๒๕๖5
(KPI)
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
6 โครงการอบรมการป้องกัน เพื่อให้ความรู้แก่
จัดฝึกอบรมให้แก่
20,000
20,000
20,000
20,000 20,000 จานวนผู้ผ่าน
โรคและแมลงในข้าว
เกษตรกรในการ
เกษตรกรตาบล
การอบรม
ป้องกันโรคและแมลง สันนาเม็ง
ในข้าว
จานวน 60 คน

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก
เกษตรกรได้รับ
สานักปลัด
ความรู้ และการเกิด (งานส่งเสริม
โรคแมลงในข้าว
การเกษตร)
ลดลงผลผลิตเพิ่มขึ้น

7 โครงการอบรมการใช้
ประโยชน์จากปุย๋ พืชสด

เพื่อให้ความรู้แก่
จัดฝึกอบรมให้แก่
เกษตรกรในการใช้
เกษตรกรตาบล
ประโยชน์จากปุย๋ พืชสด สันนาเม็ง
จานวน 60 คน

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000 จานวนผู้ผ่าน เกษตรกรสามารถใช้ สานักปลัด
การอบรม ประโยชน์จากปุย๋ พืช (งานส่งเสริม
สด ลดต้นทุนการ
การเกษตร)
ผลิต

8 โครงการอบรมการใช้
จุลินทรีย์ย่อยสลายตอซัง

เพื่อให้ความรู้แก่
เกษตรกรในการใช้
จุลินทรีย์ย่อยสลาย
ตอซังข้าว

จัดฝึกอบรมให้แก่
เกษตรกรตาบล
สันนาเม็ง
จานวน 60 คน

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000 จานวนผู้ผ่าน เกษตรกรสามารถ
การอบรม ลดการเผาและลด
ต้นทุนการผลิต

สานักปลัด
(งานส่งเสริม
การเกษตร)

9 โครงการจัดทาแปลงสาธิต
และอบรมการผลิต และ
เก็บเกี่ยวข้าวขาวดอกมะลิ
105 รอบ 2

เพื่อให้ความรู้แก่
เกษตรกรในการปลูก
และเก็บเกี่ยวข้าว
ขาวมะลิ 105

๑. จัดฝึกอบรมให้
ความรู้แก่เกษตรกร
จานวน 60 คน
๒. จัดทาแปลงสาธิต

56,000

56,000

56,000

56,000

56,000 จานวนผู้ผ่าน เกษตรได้รับความรู้
การอบรม การปลูกและเก็บ
เกี่ยวข้าวขาวมะลิ
105 และสามารถ
นาไปปฏิบตั ิได้

สานักปลัด
(งานส่งเสริม
การเกษตร)
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แบบ ผ. ๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุนสู่สากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง
3.2 แผนงานการเกษตร
งบประมาณ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
๒๕๖5
(KPI)
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10 โครงการฝึกอบรมหลัก เพื่ออบรมให้ความรู้ จัดฝึกอบรมให้แก่
15,000
15,000
15,000
15,000 15,000 จานวนผู้ผ่าน
เศรษฐกิจพอเพียงแก่
ตามหลักเศรษฐกิจ
เกษตรกรตาบล
การอบรม
เกษตรกรตาบลสันนาเม็ง พอเพียงและเกษตร สันนาเม็ง
ทฤษฎีใหม่ให้แก่
จานวน 60 คน
เกษตรกรตาบล
สันนาเม็ง
11 โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการกาจัดวัชพืช
เพื่อลดต้นทุนการผลิต

รวม

11 โครงการ

เพื่อสามารถกาจัด
วัชพืชได้อย่างถูกต้อง
เกิดประสิทธิภาพ
และไม่มผี ลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม ลด
ต้นทุนการผลิต
-

จัดฝึกอบรมให้แก่
เกษตรกรตาบล
สันนาเม็ง
จานวน 60 คน

-

30,000

30,000

30,000

461,000

461,000

461,000

30,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เกษตรกรสามารถนา
ความรู้ที่ได้รับจากการ
ฝึกอบรมไปใช้ในการ
ประกอบอาชีพและ
การดารงชีพ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด
(งานส่งเสริม
การเกษตร)

30,000 จานวนผู้ผ่าน เกษตรกรได้รับความรู้ สานักปลัด
การอบรม สามารถกาจัดวัชพืช (งานส่งเสริม
ได้อย่างถูกต้อง เกิด การเกษตร)
ประสิทธิภาพและ
ไม่มผี ลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม ลดต้นทุน
การผลิต

461,000 461,000

-

-

-
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
4.1 แผนงานการศึกษา
งบประมาณ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการสนับสนุน
เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่าย สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
500,000 500,000 500,000 500,000
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ในการบริหาร
บริหารสถานศึกษาของ
สถานศึกษาของศูนย์
สถานศึกษาของศูนย์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดังนี้
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
พัฒนาเด็กเล็ก ดังนี้
1. ค่าอาหารกลางวัน
ตาบลสันนาเม็ง
1. ค่าอาหารกลางวัน
2. ค่าจัดการเรียนการสอน
2. ค่าจัดการเรียนการสอน 3. ค่าหนังสือ
3. ค่าหนังสือ
4. ค่าอุปกรณ์การเรียน
4. ค่าอุปกรณ์การเรียน 5. ค่าชุดนักเรียน
5. ค่าชุดนักเรียน
6. ค่ากิจกรรมพัฒนา
6. ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน
ผู้เรียน
7. ค่าใช้จ่ายอื่นตาม
7. ค่าใช้จ่ายอื่นตาม
นโยบายของรัฐ
นโยบายของรัฐ
2 โครงการจัดซื้ออาหาร
เสริม (นม) สนับสนุนเด็ก
นักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตาบล
สันนาเม็งและเด็กนักเรียน
โรงเรียนบ้านหลักปัน

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
นักเรียนมีสุขภาพ
พลานามัยทีส่ มบูรณ์
แข็งแรง

จัดซื้ออาหารเสริม (นม)
ให้แก่เด็กเล็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ทต.สันนาเม็ง
และนักเรียนโรงเรียน
บ้านหลักปัน ระดับชั้น
ป.1 - ป.6

600,000

600,000

720,000 720,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

๒๕๖5
(บาท)
500,000 เด็กได้
รับประทาน
อาหาร
กลางวันครบ
ทุกคนและมี
งบประมาณ
ในการ
บริหาร
สถานศึกษา

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
เด็กนักเรียนได้รับ
โภชนาการและ
มีสุขภาวะที่ดีและมี
ความพร้อมในการ
จัดการเรียนการสอน

720,000 จานวนเด็ก เด็กนักเรียนมี
ได้รับอาหาร สุขภาพพลานามัย
เสริม (นม) สมบูรณ์ แข็งแรง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
การศึกษา

กอง
การศึกษา
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แบบ ผ. ๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
4.1 แผนงานการศึกษา
งบประมาณ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3 โครงการอบรมเพื่อ เพื่อให้เด็กเล็กได้เรียนรู้
จัดอบรมเพื่อ
15,000
15,000
15,000
15,000
เสริมสร้าง
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เป็น เสริมสร้าง
ประสบการณ์
ธรรมชาติเกิดการเรียนรู้ ประสบการณ์การ
การเรียนรู้นอก
และมีความคิดสร้างสรรค์ เรียนรู้นอกห้องเรียน
ห้องเรียน
ให้แก่เด็กเล็ก ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ทต.สันนาเม็ง
จานวน 63 คน
4 โครงการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ
ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตาบล
สันนาเม็ง

1. เพื่อจัดเวทีและกิจกรรม
ให้เด็กได้แสดงออกซึ่ง
พัฒนาการ
2. เพื่อสนับสนุนการแสดง
ผลงานทางวิชาการด้าน
การพัฒนาการเด็ก

จัดการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทต.สันนาเม็ง
จานวน 68 คน

5 โครงการวันเด็ก
แห่งชาติตาบล
สันนาเม็ง

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
ให้เด็กได้แสดงออก กล้าคิด
กล้าทา ในทางสร้างสรรค์
และเป็นประโยชน์และมี
ส่วนร่วมในการทากิจกรรม
ตามความสามารถ

จัดกิจกรรมงาน
วันเด็ก ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม จานวน
1,300 คน

13,000

13,000

13,000

250,000

250,000

250,000

๒๕๖5
(บาท)
15,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
การศึกษา

จานวนผู้
ผ่านการ
อบรม

เด็กเล็กได้เรียนรู้
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ที่เป็นธรรมชาติเกิด
การเรียนรู้และมี
ความคิดสร้างสรรค์

13,000

จานวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

เด็กเล็กได้แสดงออก
ถึงความสามารถทาง
วิชาการตามความคิด
ของตนเองและ
เหมาะสมกับวัย

กอง
การศึกษา

250,000 250,000

จานวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

เด็ก และเยาวชนกล้า
แสดงออกในเชิง
สร้างสรรค์มีไหวพริบ
ที่ดี สามารถแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้าได้

กอง
การศึกษา

13,000
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
4.1 แผนงานการศึกษา
งบประมาณ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
6 โครงการอบรม
เพื่อให้เด็กและเยาวชน จัดฝึกอบรมทักษะ
30,000
30,000
30,000
30,000
ภาษาต่างประเทศ
มีทักษะทางด้าน
ภาษาต่างประเทศ
ให้แก่เด็กและเยาวชน ภาษาต่างประเทศเพื่อ ให้แก่เด็กและเยาวชน
ใช้ในการสื่อสารได้
จานวน 60 คน
7 โครงการอบรมเพื่อ
พัฒนาศักยภาพสภา
เด็กและเยาวชนตาบล
สันนาเม็ง

เพื่อให้ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับบทบาท
หน้าที่และความ
รับผิดชอบของ
คณะกรรมการ
สภาเด็กฯ

8 โครงการอบรมการผลิต เพื่อให้ความรู้ในการ
สื่อการสอนสาหรับครู ผลิตสื่อการสอนสาหรับ
ผู้ดูแลเด็กในศูนย์
ครูและผู้ดูแลเด็ก
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตาบลสันนาเม็ง

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๒๕๖5
(บาท)
30,000 จานวนผู้ผ่าน เด็กและเยาวชนมี
การอบรม ทักษะในการสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศดี
ขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
การศึกษา

จัดอบรมให้ความรู้
ให้แก่คณะกรรมการ
สภาเด็กฯ
จานวน 22 คน

25,000

25,000

25,000

25,000

25,000 จานวนผู้ผ่าน ผู้เข้าร่วมโครงการมี
การอบรม ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับบทบาท
หน้าที่และความ
รับผิดชอบของ
คณะกรรมการ
สภาเด็กฯ

กอง
การศึกษา

จัดอบรมให้ความรู้
ครู และผู้ดูแลเด็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จานวน 6 คน

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการ
สามารถผลิต
สื่อการสอนได้
อย่างน้อย คน
ละ 2 ชิ้นงาน

กอง
การศึกษา

ครูผดู้ ูแลเด็กมี
ความรู้ และสามารถ
ผลิตสื่อการสอนเพื่อ
ใช้ในกระบวนการจัด
ประสบการณ์ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กได้
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
4.1 แผนงานการศึกษา
งบประมาณ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
9 โครงการส่งเสริมการ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ 1.จัดห้องเรียน
40,000
40,000
40,000
40,000
เรียนรูส้ ู่อาเซียน
เกี่ยวกับอาเซียน
อาเซียนศึกษา
ให้กับประชาชน
2. ประชาสัมพันธ์
ให้ความรู้อาเซียน

๒๕๖5
(บาท)
40,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

มีห้องเรียน
อาเซียน
ศึกษา

ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
อาเซียนเพิ่มขึ้น

10 โครงการอุดหนุน
ค่าอาหารกลางวัน
สาหรับนักเรียน
โรงเรียนบ้านหลักปัน
ระดับประถมศึกษา

เพื่อสนับสนุนอาหาร
กลางวันให้แก่เด็ก
นักเรียนโรงเรียนบ้าน
หลักปัน ระดับ
ประถมศึกษา

อุดหนุนงบประมาณ 1,000,000 1,000,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 จานวนเด็กที่
ค่าอาหารกลางวัน
ได้รับโภชนา
ให้แก่นักเรียนใน
การที่ดี
ระดับชั้นประถม
ศึกษา โรงเรียน
บ้านหลักปัน

11 โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ
“การประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา”

1. เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจการ
ประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
2. เพื่อประเมิน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา

ครูและผู้ดูแลเด็กมี
ความรู้ ความเข้าใจ
ด้านการประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา
จานวน 4 คน

-

10,000

10,000

10,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
การศึกษา

เด็กนักเรียนระดับชั้น
กอง
ประถมศึกษาโรงเรียน การศึกษา
บ้านหลักปันได้รับ
โภชนาการที่ดีและมี
สุขภาวะที่ดี

10,000 จานวนผู้ผ่าน 1. ครูและผู้ดูแลเด็ก
การอบรม มีความรู้ความเข้าใจ
ด้านการประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา

กอง
การศึกษา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
4.1 แผนงานการศึกษา
งบประมาณ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
12 โครงการนิเทศภายใน เพื่อสร้างความรู้
ครูผดู้ ูแลเด็กมี
5,000
10,000
10,000
สถานศึกษา
ความเข้าใจในการจัด ความรู้ความเข้าใจ
การศึกษาตาม
ด้านการศึกษา
แนวนโยบายของรัฐ จานวน 4 คน

13 โครงการอบรมส่งเสริม เพื่อสร้างความรู้ความ
ประชาธิปไตยใน
เข้าใจเสริมสร้างวินัย
สถานศึกษา
มีภาวะการเป็นผู้นา
และผูต้ ามทีด่ ี รู้จัก
สิทธิตนเองและ
เคารพสิทธิของผู้อื่น
อย่างเหมาะสม
ตามวัย

เด็กเล็กมีความรู้
ความเข้าใจมีวินัย
รู้จักสิทธิตนเองและ
เคารพสิทธิของผู้อื่น
จานวน 36 คน

-

5,000

5,000

5,000

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
๒๕๖5
หลัก
(บาท)
10,000 จานวนผู้ผ่าน ครูและผู้ดูแลเด็กมี
กอง
การอบรม ความรู้ความเข้าใจ
การศึกษา
ด้านการจัด
การศึกษาตาม
แนวนโยบายของรัฐ
ตัวชี้วัด
(KPI)

5,000 จานวนผู้ผ่าน
การอบรม

เด็ ก เล็ ก มี ค วามรู้
ความเข้ า ใจ มี วิ นั ย
รู้จักสิทธิตนเองและ
เคารพสิทธิของผู้อื่น

กอง
การศึกษา
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แบบ ผ. ๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
4.1 แผนงานการศึกษา
งบประมาณ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
14 โครงการพัฒนา
เพื่อส่งเสริมให้เกิด จัดอบรมให้ความรู้
5,000
5,000
5,000
เครือข่ายการจัด
ความร่วมมือ
แก่ครู, ผู้ดูแลเด็ก,
การศึกษาตาบล
ระหว่างองค์กร
เด็กเล็ก, เจ้าหน้าที่
สันนาเม็ง
สร้างความร่วมมือ ที่เกี่ยวข้อง และ
เพื่อให้เกิดการ
กลุ่มองค์กรอิสระ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ จานวน 40 คน
เกิดการสร้าง
นวัตกรรมจากการ
ทางานเครือข่าย

รวม

14 โครงการ

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

-

-

๒๕๖5
(บาท)
5,000 จานวนผู้ผ่าน ครู, ผู้ดูแลเด็ก,
การอบรม เด็กเล็ก, เจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้อง และ
กลุ่มองค์กรอิสระ มี
ส่วนร่วมการ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้
ระหว่างองค์กร
สร้างให้เกิดกลุ่ม
ภาคีเครือข่ายที่มี
ความเข้มแข็ง

2,483,000 2,508,000 2,933,000 2,933,000 2,933,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
การศึกษา

-
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
4.2 แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการป้องกันและ 1. เพื่อให้ประชาชนได้
ประชาสัมพันธ์และ
50,000
50,000
50,000
ควบคุมโรค
ตระหนักถึงปัญหาโรค
จัดกิจกรรมรณรงค์
ไข้เลือดออกอย่าง
ไข้เลือดออกในพื้นที่และ ป้องกันและกาจัด
มีประสิทธิภาพ
มีส่วนร่วมในการแก้ไข
ยุงลายในพื้นที่
โรคไข้เลือกออกที่เกิดขึ้นใน 12 หมู่บ้าน
ปัจจุบัน
ตาบลสันนาเม็ง
2. เพื่อควบคุมและป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรค
3. เพื่อให้ชุมชนมีการ
ดาเนินการรณรงค์ป้องกัน
ควบคุมโรคไข้เลือดออก
อย่างต่อเนื่อง
2 โครงการอบรมเชิง
1. เพื่อป้องกันการแพร่
จัดอบรมให้ความรู้
50,000
50,000
50,000
ปฏิบัติการการป้องกัน ระบาดของโรคติดต่ออย่าง แก่อาสาสมัคร
และควบคุมโรคติดต่อ รุนแรงในพื้นที่ (Sars
สาธารณสุขและ
ประจาถิ่น
Avian Flu H1n1)
เครือข่ายสาธารณสุข
2. เพื่อสร้างความเข้มแข็ง ตาบลสันนาเม็งใน
ของแกนนาชุมชนให้มีส่วน พื้นที่ 12 หมู่บ้าน
ร่วมในการเฝ้าระวังป้องกัน จานวน 127 คน
และควบคุมโรคในชุมชน

๒๕๖4
(บาท)
50,000

50,000

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
๒๕๖5
หลัก
(บาท)
50,000 จานวนผู้ป่วย มีการลดอัตราการเกิด
กอง
โรคไข้เลือด และการแพร่ระบาด สาธารณสุข
ออกในพื้นที่ ของโรคไข้เลือดออก
ลดลง
ในภาวะปัจจุบัน
น้อยลง
ตัวชี้วัด
(KPI)

50,000 จานวนผู้ผ่าน ผู้เข้ารับการอบรมมี
กอง
การอบรม ความรู้เรื่องการ
สาธารณสุข
ป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อประจาถิ่น
การแพร่ระบาดด้วย
โรคติดต่ออย่างรุนแรง
ในพื้นที่ลดลงและ
สามารถควบคุมได้
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
4.2 แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
๒๕๖5
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3 โครงการอบรม
เพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม. ให้ จัดอบรมและศึกษา
200,000 200,000 200,000 200,000 200,000
พัฒนาศักยภาพ
มีความรู้ความเข้าใจในการ ดูงาน ให้แก่ ผู้บริหาร
อาสาสมัคร
ดาเนินสาธารณสุขในชุมชน พนักงานเทศบาล กลุ่ม
สาธารณสุขและ
อสม.และผู้ที่เกีย่ วข้อง
ศึกษาดูงาน
ในพื้นที่ 12 หมู่บ้าน
จานวน 127 คน
4 โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ
การแพทย์ฉุกเฉิน
ตาบลสันนาเม็ง

1. เพื่อฟื้นฟูความรู้ให้กับ
ตัวแทน อสม. พนักงานจ้าง
เทศบาล และเจ้าหน้าที่กู้ชีพ
ให้มีความรู้ในการช่วยเหลือ
ผู้ป่วยฉุกเฉินที่ได้รับบาดเจ็บ
2. เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ผู้ป่วยฉุกเฉิน ผู้อนาถาใน
ชุมชนได้อย่างถูกหลักวิธีของ
การปฐมพยาบาล
3. เพื่อให้ท้องถิ่นสามารถ
จัดตั้งและบริหารจัดการ
การแพทย์ฉุกเฉินได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

จัดอบรมให้ความรู้แก่
พนักงานเทศบาล
เจ้าหน้าที่กู้ชีพและ
ตัวแทน อสม.
จานวน 50 คน

50,000

50,000

50,000

50,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
จานวนผู้
ผ่านการ
อบรม

50,000 จานวนผู้
ผ่านการ
อบรม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
อสม. มีความรู้ความ
เข้าใจการดาเนินงาน
ด้านสาธารณสุขและ
สามารถนาความรู้ที่ได้
มาปรับใช้และพัฒนา
การดาเนินงานในพื้นที่

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
สาธารณสุข

ผู้เข้ารับการอบรม มี
กอง
ความรู้ความเข้าใจใน สาธารณสุข
และสามารถให้บริการ
ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
แก่ประชาชนในพื้นที่
อย่างมีประสิทธิภาพ
และทันท่วงที
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
4.2 แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
5 โครงการรณรงค์ควบคุม เพื่อควบคุมจานวน
สุนัขและแมวในพื้นที่
50,000
50,000
50,000
50,000
กาเนิดสัตว์เลีย้ งในพื้นที่ ประชากรสุนัขและ
ตาบลสันนาเม็ง
ตาบลสันนาเม็งในพื้นที่ แมวในพื้นที่ ป้องกัน จานวน 50 ตัว
เพื่อป้องกันการแพร่
การแพร่ระบาดโรค
ระบาดโรค
พิษสุนัขบ้าในพื้นที่
ตาบลสันนาเม็ง

6 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการและควบคุม
ป้องกันโรคติดต่อฉุกเฉิน
ในตาบลสันนาเม็ง

เพื่อให้ประชาชน มี
ความรู้อย่างถูกต้อง
เกี่ยวกับโรคติดต่อ
และการควบคุม
ป้องกันการระบาด
ของโรคติดต่อในพื้นที่

จัดอบรมให้ความรู้
แก่ แกนนาสุขภาพ
และอสม. ในพื้นที่
หมู่ที่ 1 - 12
จานวน 120 คน

50,000

50,000

50,000

50,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

๒๕๖5
(บาท)
50,000 จานวนสุนัข
และแมวใน
พื้นที่ที่ได้รับ
การทาหมัน

50,000

จานวนผู้
ผ่านการ
อบรม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สามารถควบคุม
ปริมาณสัตว์จรจัดใน
ที่สาธารณะในเขต
พื้นที่ตาบลสันนาเม็ง
และป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคใน
พื้นที่

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
สาธารณสุข

แกนนาสุขภาพ
กอง
และอสม. ในพื้นที่
สาธารณสุข
สามารถเฝ้าระวัง
และสังเกตการเกิด
โรคติดต่ออย่างรุนแรง
ในพื้นที่ได้

หน้าที่ 219

แบบ ผ. ๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
4.2 แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
7 โครงการอบรมเชิง
เพื่อลดความเสีย่ งจาก จานวนประชากร
50,000
50,000
50,000
50,000
ปฏิบัติการควบคุมและ
การเกิดโรคพิษสุนัข สัตว์เลี้ยง จานวน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
บ้าและควบคุม
2,000 ตัว
จานวนประชากรสัตว์
เลี้ยงในพื้นที่ตาบล
สันนาเม็ง
8

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า ตาม
พระปณิธานศาสตราจารย์
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี

1. เพื่อจัดซื้อวัคซีน
ป้องกันพิษสุนัขบ้า
ตามจานวนประชากร
สุนัขและแมวที่ได้จาก
การสารวจ
2. เพื่อขึ้นทะเบียน
สัตว์ตามโครงการฯ
3. เพื่อให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมในการ
ขับเคลื่อนโครงการฯ
4. เพื่อลดความเสี่ยง
จากการเกิดโรคพิษ
สุนัขบ้าในพื้นที่

จัดซื้อวัคซีนป้องกัน
พิษสุนัขบ้า ตาม
จานวนประชากร
สุนัขและแมวที่ได้
จากการสารวจ ใน
พื้นที่ หมู่ที่ 1 - 12
ตาบลสันนาเม็ง

50,000

50,000

70,000

70,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

๒๕๖5
(บาท)
50,000 จานวนสุนัข
และแมวที่
ได้รับการ
ป้องกันโรค

70,000 จานวนสุนัข
และแมวที่
ได้รับการ
ฉีดวัคซีน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ตาบลสันนาเม็ง
ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า
และสามารถควบคุม
จานวนประชากร
สัตว์เลี้ยง
1. สัตว์เลี้ยงในพื้นที่
ได้รับการสารวจและ
ขึ้นทะเบียนสัตว์เลีย้ ง
2. ลดความเสี่ยงของ
การเกิดโรคพิษสุนัข
บ้า ควบคุมปริมาณ
สัตว์จรจัดในที่
สาธารณะ
3. พื้นที่ตาบล
สันนาเม็งไม่เกิดโรค
พิษสุนัขบ้า

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
สาธารณสุข

กอง
สาธารณสุข

หน้าที่ 220

แบบ ผ. ๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
4.2 แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
9 โครงการต่อเติมอาคาร เพื่อให้มีสถานที่ ต่อเติมอาคาร
190,000 190,000 190,000 190,000
ศูนย์บริการสาธารณสุข เพียงพอต่อการ กว้าง 8.00 เมตร
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง ให้บริการด้าน
ยาว 9.50 เมตร
(หน้าห้องฉุกเฉิน)
สาธารณสุข
สูง 4.00 เมตร
ตามแบบ ทต.สันนาเม็ง
พร้อมป้ายโครงการ
10 โครงการต่อเติมอาคาร
ศูนย์สามวัย
(ต่อเติมทางขึ้นชั้น 2)

เพื่อให้มีสถานที่
เพียงพอต่อการ
ให้บริการด้าน
สาธารณสุข

ต่อเติมทางขึ้นชั้น 2
กว้าง 2.00 เมตร
ยาว 8.00 เมตร
ตามแบบ ทต.สันนาเม็ง
พร้อมป้ายโครงการ

11 โครงการพัฒนา
คุณภาพการให้บริการ
ด้านสาธารณสุขของ
ศูนย์บริการสาธารณสุข
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
และความสามารถ
การบริหารจัดการ
ระบบสุขภาพของ
ศูนย์บริการ
สาธารณสุขเทศบาล
ตาบลสันนาเม็ง

1. จัดจ้างบุคลากร
ทางการแพทย์และด้าน
สาธารณสุข
2. จัดซื้อวัสดุที่จาเป็น
สาหรับการปฏิบตั ิงาน

48,000

48,000

48,000

48,000

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
๒๕๖5
หลัก
(บาท)
190,000 ต่อเติมอาคาร ศูนย์บริการสาธารณสุข
กอง
แล้วเสร็จ
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง สาธารณสุข/
มีอาคารสาหรับ
กองช่าง
รองรับการให้บริการ
สาธารณสุขด้านต่างๆ
อย่างเพียงพอ
ตัวชี้วัด
(KPI)

48,000 ต่อเติมอาคาร ศูนย์บริการสาธารณสุข
กอง
แล้วเสร็จ
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง สาธารณสุข/
มีอาคารสาหรับรองรับ กองช่าง
การให้บริการ
สาธารณสุขด้านต่างๆ
อย่างเพียงพอ

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จานวน
กิจกรรมที่
ดาเนินงาน
ตามโครงการ

มีการพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพและ
ดาเนินกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาศูนย์บริการ
สาธารณสุขเทศบาล
ตาบลสันนาเม็ง
อย่างต่อเนื่อง

กอง
สาธารณสุข
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แบบ ผ. ๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
4.2 แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
12 โครงการตรวจวิเคราะห์ 1. เพื่อพัฒนาระบบการ น้าประปาหมู่บ้าน
15,000
30,000
30,000
คุณภาพน้าเสีย
จัดการระบบบาบัดน้าเสีย หมู่ที่ 1 – 12 และ
น้าประปาและ
น้าประปาและน้าบริโภค แหล่งน้าในพื้นที่
น้าบริโภค
ตาบลสันนาเม็งผ่านเกณฑ์ รับผิดชอบตาบล
ของกรมอนามัย
สันนาเม็ง
2. เพื่อประเมินผลการ
ดูแล การจัดการระบบ
บาบัดน้าเสีย น้าประปา
และน้าบริโภคของหมู่บา้ น
๑3 โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑ์
เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การให้บริการ งาน
การแพทย์ฉุกเฉินของ
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง
อาเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่

๑. เพื่อพัฒนาศักยภาพ
และคุณภาพการให้
บริการของงานการ
แพทย์ฉุกเฉิน เทศบาล
ตาบลสันนาเม็ง
๒. เพื่อให้ความช่วยเหลือ
ผู้ป่วยภาวะวิกฤติ
๓. เพื่อให้ประชาชน
ผู้รับบริการได้รับบริการ
ที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานคุณภาพ

จัดซื้อครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์
- เครื่อง AED
(Automated
External
Defibrillator)
จานวน 1 เครื่อง

-

-

60,000

60,000

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
๒๕๖5
หลัก
(บาท)
30,000 น้าประปา
1. ประชาชนในพื้นที่
กอง
หมู่บ้าน และ ตาบลสันนาเม็งมีนาดื
้ ่ม สาธารณสุข
แหล่งน้า ที่ น้าบริโภคที่ผ่านเกณฑ์
ได้รับการ
ของกรมอนามัย
ตรวจสอบ
2. มีมาตรการควบคุม
สถานประกอบการใน
การบาบัดน้าเสียก่อน
ปล่อยสู่ชุมชนให้มี
คุณภาพได้มาตรฐาน
ตัวชี้วัด
(KPI)

- จัดซื้อ
ครุภณ
ั ฑ์
แล้วเสร็จ

ประชาชนในพื้นที่
ตาบลสันนาเม็งได้รบั
บริการด้านการแพทย์
ฉุกเฉินที่มีคุณภาพ

กอง
สาธารณสุข/
กองช่าง
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แบบ ผ. ๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
4.2 แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑4 โครงการปรับปรุง 1. เพื่อย้ายห้องทันตกรรม ปรับปรุงห้องทัตนกรรม
37,000
ห้องทันตกรรม
และปรับปรุงระบบห้อง
ดังนี้
ทางานในศูนย์บริการฯ
๑. ย้ายห้องทันตกรรม
ให้ถูกหลักการป้องกันการ ๒. ติดตั้งยูนิต
ติดเชื้อในสถานบริการและ ทันตกรรมพร้อมวาง
สิ่งแวดล้อม ได้มาตรฐาน ระบบการทางาน
มีความปลอดภัย
๓. ติดตั้งระบบท่อน้าทิ้ง
2. เพื่อลดความแออัดต่อ ๔.. ติดตั้งตู้กรงพร้อม
ประชาชนผู้มารับบริการ หลังคาสาหรับปั๊มลม
มอเตอร์ซัคชั่น

256๕
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)
- ปรับปรุง
ห้องทันกรรม
แล้วเสร็จ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
1. ห้องทันตกรรมได้
กอง
มาตรฐาน ปลอดภัย สาธารณสุข/
แก่ผู้รับบริการ
กองช่าง
2. ผู้มารับบริการมี
ความพึงพอใจและ
ใช้บริการมากขึ้น
ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน้าที่ 223

แบบ ผ. ๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
4.2 แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑5 โครงการพัฒนา
๑. เพื่อติดตั้งระบบ
จัดซื้อครุภัณฑ์
49,000
ประสิทธิภาพการ
ระบายอากาศในห้องฟัน พร้อมติดตั้ง
ให้บริการประชาชน
๒. เพื่อยืดอายุการใช้งาน ๑. พัดลมระบายอากาศ
ด้านมาตรฐานและ
ของยูนิตฟันและมีระบบ จานวน ๑ เครื่อง
ความปลอดภัยทาง
น้าสารองไว้ใช้ในทาง
๒. เครื่องกรองน้า
ทันตกรรม
ทันตกรรม
แบบ DI พร้อม
แท้งก์น้าสารอง
จานวน 1 ชุด

256๕
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

- จัดซื้อครุภัณฑ์ ห้องทันตกรรมได้
พร้อมติดตั้ง
มาตรฐานการบริ
แล้วเสร็จ
การ”Dental
Safety Gaols และ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
สาธารณสุข/
กองช่าง

หน้าที่ 224

แบบ ผ. ๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
4.2 แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑6 โครงการสัมมนาทาง เพื่อขับเคลื่อนงาน
1. ประชุมคณะกรรมการ
30,000
50,000
50,000
วิชาการเพื่อพัฒนา พัฒนาคุณภาพชีวิต
พชต เดือนละ 1 ครั้ง
คุณภาพชีวิตตาบล ตาบลสันนาเม็ง
2. ประชุมคณะ
สันนาเม็ง (พชต.)
3 ประเด็นหลัก ได้แก่ อนุกรรมการ 3 คณะๆละ
1. อาหารปลอดภัย
6 ครั้ง/ปี
2. อุบัติเหตุ
3. ศึกษาดูงาน
3. การพัฒนา
จานวน 2 ครั้ง/ปี
สิ่งแวดล้อมและขยะ 4. จัดซื้อวัสดุสานักงาน
5. วัสดุงานบ้าน
งานครัว

ตัวชี้วัด
(KPI)

256๕
(บาท)
50,000 ๑. มีหมู่บ้าน
ต้นแบบด้าน
ละ ๑ หมู่บ้าน
๒. จานวน
อุบัติเหตุลดลง
เมื่อเทียบกับ
ปีที่ผ่านมา
๓. ร้านค้า/
ร้านอาหาร
ได้มาตรฐาน

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
ตาบลสันนาเม็ง
มีคุณภาพชีวิตที่ดี
มีการบริโภค
อาหารที่ปลอดภัย
อุบัติเหตุบนท้อง
ถนนลดลง มีการ
จัดการขยะโดย
ชุมชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
สาธารณสุข

หน้าที่ 225

แบบ ผ. ๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
4.2 แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
17 เงินอุดหนุนสาหรับการ เพื่อสนับสนุน
อุดหนุนงบประมาณ
2๐,๐๐๐
2๐,๐๐๐
2๐,๐๐๐
2๐,๐๐๐
ดาเนินงานตามแนวทาง งบประมาณให้ชุมชน/ ให้แก่ หมู่ที่ 1
โครงการพระราชดาริ
หมู่บ้าน ดาเนินงาน
บ้านร้องสัก โดย
ด้านสาธารณสุข
ตามแนวทางโครงการ
จัดทาโครงการตาม
หมู่ที่ 1 บ้านร้องสัก
พระราชดาริด้าน
พระราชดาริด้าน
สาธารณสุข
สาธารณสุข

๒๕๖5
(บาท)
2๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

จานวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

หมู่บ้านมีผลการ
ดาเนินงานตาม
โครงการระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
สาธารณสุขฯ

18 เงินอุดหนุนสาหรับการ
ดาเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข
หมู่ที่ 2 บ้านป่ากล้วย

เพื่อสนับสนุน
งบประมาณให้ชุมชน/
หมู่บ้าน ดาเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดาริด้าน
สาธารณสุข

อุดหนุนงบประมาณ
ให้แก่ หมู่ที่ 2
บ้านป่ากล้วย โดย
จัดทาโครงการตาม
พระราชดาริด้าน
สาธารณสุข

2๐,๐๐๐

2๐,๐๐๐

2๐,๐๐๐

2๐,๐๐๐

2๐,๐๐๐

จานวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

หมู่บ้านมีผลการ
กอง
ดาเนินงานตาม
สาธารณสุขฯ
โครงการระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข

19 เงินอุดหนุนสาหรับการ
ดาเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข
หมู่ที่ 3 บ้านสันนาเม็ง

เพื่อสนับสนุน
งบประมาณให้ชุมชน/
หมู่บ้าน ดาเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดาริด้าน
สาธารณสุข

อุดหนุนงบประมาณ
ให้แก่ หมู่ที่ 3
บ้านสันนาเม็ง โดย
จัดทาโครงการตาม
พระราชดาริด้าน
สาธารณสุข

2๐,๐๐๐

2๐,๐๐๐

2๐,๐๐๐

2๐,๐๐๐

2๐,๐๐๐

จานวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

หมู่บ้านมีผลการ
กอง
ดาเนินงานตาม
สาธารณสุขฯ
โครงการระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข

หน้าที่ 226

แบบ ผ. ๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
4.2 แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20 เงินอุดหนุนสาหรับการ เพื่อสนับสนุน
อุดหนุนงบประมาณ
2๐,๐๐๐
2๐,๐๐๐
2๐,๐๐๐
2๐,๐๐๐
ดาเนินงานตามแนวทาง งบประมาณให้ชุมชน/ ให้แก่ หมู่ที่ 4
โครงการพระราชดาริ
หมู่บ้าน ดาเนินงาน บ้านสันหลวง โดย
ด้านสาธารณสุข
ตามแนวทางโครงการ จัดทาโครงการตาม
หมู่ที่ 4 บ้านสันหลวง
พระราชดาริด้าน
พระราชดาริด้าน
สาธารณสุข
สาธารณสุข

๒๕๖5
(บาท)
2๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

จานวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

หมู่บ้านมีผลการ
ดาเนินงานตาม
โครงการระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
สาธารณสุขฯ

21 เงินอุดหนุนสาหรับการ
ดาเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข
หมู่ที่ 5 บ้านหลักปัน

เพื่อสนับสนุน
งบประมาณให้ชุมชน/
หมู่บ้าน ดาเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดาริด้าน
สาธารณสุข

อุดหนุนงบประมาณ
ให้แก่ หมู่ที่ 5
บ้านหลักปัน โดย
จัดทาโครงการตาม
พระราชดาริด้าน
สาธารณสุข

2๐,๐๐๐

2๐,๐๐๐

2๐,๐๐๐

2๐,๐๐๐

2๐,๐๐๐

จานวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

หมู่บ้านมีผลการ
กอง
ดาเนินงานตาม
สาธารณสุขฯ
โครงการระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข

22 เงินอุดหนุนสาหรับการ
ดาเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข
หมู่ที่ 6 บ้านแม่กวง

เพื่อสนับสนุน
งบประมาณให้ชุมชน/
หมู่บ้าน ดาเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดาริด้าน
สาธารณสุข

อุดหนุนงบประมาณ
ให้แก่ หมู่ที่ 6
บ้านแม่กวง โดย
จัดทาโครงการตาม
พระราชดาริด้าน
สาธารณสุข

2๐,๐๐๐

2๐,๐๐๐

2๐,๐๐๐

2๐,๐๐๐

2๐,๐๐๐

จานวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

หมู่บ้านมีผลการ
กอง
ดาเนินงานตาม
สาธารณสุขฯ
โครงการระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข

หน้าที่ 227

แบบ ผ. ๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
4.2 แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
23 เงินอุดหนุนสาหรับการ เพื่อสนับสนุน
อุดหนุนงบประมาณ
2๐,๐๐๐
2๐,๐๐๐
2๐,๐๐๐
2๐,๐๐๐
ดาเนินงานตามแนวทาง งบประมาณให้ชุมชน/ ให้แก่ หมู่ที่ 7
โครงการพระราชดาริ
หมู่บ้าน ดาเนินงาน บ้านคอกหมูป่า โดย
ด้านสาธารณสุข
ตามแนวทางโครงการ จัดทาโครงการตาม
หมู่ที่ 7 บ้านคอกหมูป่า พระราชดาริด้าน
พระราชดาริด้าน
สาธารณสุข
สาธารณสุข

๒๕๖5
(บาท)
2๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

จานวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

หมู่บ้านมีผลการ
ดาเนินงานตาม
โครงการระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
สาธารณสุขฯ

24 เงินอุดหนุนสาหรับการ
ดาเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข
หมู่ที่ 8 บ้านร้องบอน

เพื่อสนับสนุน
งบประมาณให้ชุมชน/
หมู่บ้าน ดาเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดาริด้าน
สาธารณสุข

อุดหนุนงบประมาณ
ให้แก่ หมู่ที่ 8
บ้านร้องบอน โดย
จัดทาโครงการตาม
พระราชดาริด้าน
สาธารณสุข

2๐,๐๐๐

2๐,๐๐๐

2๐,๐๐๐

2๐,๐๐๐

2๐,๐๐๐

จานวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

หมู่บ้านมีผลการ
กอง
ดาเนินงานตาม
สาธารณสุขฯ
โครงการระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข

25 เงินอุดหนุนสาหรับการ
ดาเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข
หมู่ที่ 9 บ้านหลักชัย

เพื่อสนับสนุน
งบประมาณให้ชุมชน/
หมู่บ้าน ดาเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดาริด้าน
สาธารณสุข

อุดหนุนงบประมาณ
ให้แก่ หมู่ที่ 9
บ้านหลักชัย โดย
จัดทาโครงการตาม
พระราชดาริด้าน
สาธารณสุข

2๐,๐๐๐

2๐,๐๐๐

2๐,๐๐๐

2๐,๐๐๐

2๐,๐๐๐

จานวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

หมู่บ้านมีผลการ
กอง
ดาเนินงานตาม
สาธารณสุขฯ
โครงการระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข
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แบบ ผ. ๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
4.2 แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
26 เงินอุดหนุนสาหรับการ เพื่อสนับสนุน
อุดหนุนงบประมาณ
2๐,๐๐๐
2๐,๐๐๐
2๐,๐๐๐
ดาเนินงานตามแนวทาง งบประมาณให้ชุมชน/ ให้แก่หมู่ที่ 10
โครงการพระราชดาริ
หมู่บ้าน ดาเนินงาน บ้านคุรุสภา โดย
ด้านสาธารณสุข
ตามแนวทางโครงการ จัดทาโครงการตาม
หมู่ที่ 10 บ้านคุรุสภา
พระราชดาริด้าน
พระราชดาริด้าน
สาธารณสุข
สาธารณสุข

๒๕๖4
(บาท)
2๐,๐๐๐

๒๕๖5
(บาท)
2๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

จานวน หมู่บ้านมีผลการ
ผู้เข้าร่วม ดาเนินงานตาม
กิจกรรม โครงการระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
สาธารณสุขฯ

27 เงินอุดหนุนสาหรับการ
ดาเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข
หมู่ที่ 11 บ้านแม่กวงใต้

เพื่อสนับสนุน
งบประมาณให้ชุมชน/
หมู่บ้าน ดาเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดาริด้าน
สาธารณสุข

อุดหนุนงบประมาณ
ให้แก่หมู่ที่ 11
บ้านแม่กวงใต้ โดย
จัดทาโครงการตาม
พระราชดาริด้าน
สาธารณสุข

2๐,๐๐๐

2๐,๐๐๐

2๐,๐๐๐

2๐,๐๐๐

2๐,๐๐๐

จานวน หมู่บ้านมีผลการ
กอง
ผู้เข้าร่วม ดาเนินงานตาม
สาธารณสุขฯ
กิจกรรม โครงการระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข

28 เงินอุดหนุนสาหรับการ
ดาเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข
หมู่ที่ 12 บ้านเจซี
การ์เด้นวิลล์

เพื่อสนับสนุน
งบประมาณให้ชุมชน/
หมู่บ้าน ดาเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดาริด้าน
สาธารณสุข

อุดหนุนงบประมาณ
ให้แก่หมู่ที่ 12
บ้านเจซี การ์เด้นวิลล์
โดยจัดทาโครงการ
ตามพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข

2๐,๐๐๐

2๐,๐๐๐

2๐,๐๐๐

2๐,๐๐๐

2๐,๐๐๐

จานวน หมู่บ้านมีผลการ
กอง
ผู้เข้าร่วม ดาเนินงานตาม
สาธารณสุขฯ
กิจกรรม โครงการระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข

-

-

3,028,000 3,159,000 3,188,000 3,188,000

3,128,000

รวม

28 โครงการ

-

-
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
๒๕๖5
(KPI)
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการสงเคราะห์ผ้า เพื่อสนับสนุนผ้าห่มกัน จัดซื้อผ้าห่มกัน
- 100,000 100,000 100,000 จานวนผู้ที่
ห่มกันหนาวสาหรับ
หนาวให้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้ หนาวให้แก่ผู้สูงอายุ
ได้รับการ
ผู้ประสบภัยหนาว
ยากไร้และผู้มรี ายได้
ผู้ยากไร้และผูม้ ี
ช่วยเหลือ
ตาบลสันนาเม็ง
น้อยในตาบล
รายได้น้อย
ในตาบลสันนาเม็ง
จานวน 360 ผืน
2 โครงการอบรมเชิง
1. เพื่อส่งเสริมการจัด จัดฝึกอบรมและ
1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 จานวนผู้
ปฏิบัติการโรงเรียน
กิจกรรมของผูส้ ูงอายุ ศึกษาดูงาน ให้กลุ่ม
ผ่านการ
ปัจฉิมวัยสร้างสุข
อย่างเป็นรูปธรรม
ผู้สูงอายุ
อบรม
ตาบลสันนาเม็ง
2. เพื่อส่งเสริมให้
จานวน 180 คน
ผู้สูงอายุได้รับความรู้ ใน
การดูแลสุขภาพร่างกาย
สุขภาพจิต สามารถดูแล
ตนเองได้
3 โครงการอบรม
เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับ
จัดอบรมส่งเสริม
70,000
70,000
70,000
70,000
70,000 จานวนผู้
ส่งเสริมและพัฒนา
การส่งเสริมและพัฒนา และพัฒนา
ผ่านการ
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คุณภาพชีวิต และได้รับ คุณภาพชีวิต
อบรม
ตาบลสันนาเม็ง
ความรู้ในเรื่องการดูแล ให้แก่ผู้สูงอายุ
สุขภาพของตนเอง
หมู่ที่ 1 – 12
ตาบลสันนาเม็ง
จานวน 240 คน

แบบ ผ. ๐2

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
ผู้ที่ได้รับการ
สานักปลัด
ช่วยเหลือและมีขวัญ (งานพัฒนา
กาลังใจในการ
ชุมชน)
ดารงชีวิต
ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

ผู้สูงอายุมีคณ
ุ ภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น ได้
แลกเปลีย่ น
ประสบการณ์และ
ทากิจกรรมร่วมกัน

สานักปลัด

ผู้สูงอายุมีความรู้ใน กองการศึกษา
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสามารถ
ดูแลสุขภาพของ
ตนเอง
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แบบ ผ. ๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
4 โครงการอบรมให้ความรู้ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน
จัดอบรมให้แก่
20,000
20,000
20,000
เรื่องการวางแผนครอบครัว ให้เยาวชนได้มคี วามรู้ เยาวชนในตาบล
การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ความเข้าใจเกี่ยวกับ สันนาเม็ง
ไม่พร้อมแก่เยาวชน
ปัญหาและผลกระทบ จานวน 60 คน
ที่เกิดขึ้นจากการมี
เพศสัมพันธ์ก่อน
วัยอันควรและ
รู้จักหน้าที่ความ
รับผิดชอบ

รวม

4 โครงการ

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

๒๕๖5
(บาท)
20,000 จานวนผู้
ผ่านการ
อบรม

1,570,000 1,590,000 1,690,000 1,690,000 1,690,000

-

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
เยาวชนตาบล
สันนาเม็งมีความรู้
ในการปฏิเสธ
ต่อพฤติกรรมที่เสี่ยง
ต่อการดารงชีวิต
สามารถนาความรู้
ไปแก้ไขปัญหาและ
ผลกระทบที่เกิดจาก
การมีเพศสัมพันธ์
ก่อนวัยอันควร
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด
(พัฒนา
ชุมชน)

-
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แบบ ผ. ๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
4.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
งบประมาณ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการแข่งขันกีฬาต้าน 1. เพื่อให้ประชาชนและ จัดการแข่งขัน
250,000 250,000 250,000
ยาเสพติดตาบลสันนาเม็ง เยาวชนได้เข้าร่วมกิจกรรม กีฬาให้แก่
แข่งขัน
ประชาชนใน
2. เพื่อส่งเสริมการออก
ตาบลสันนาเม็ง
กาลังกายเสริมสร้างสุขภาพ จานวน 500 คน
2 โครงการสนับสนุนการ 1. เพื่อจัดการแข่งขันกีฬา สนับสนุนการจัด
60,000
80,000 100,000
ออกกาลังกายและ
พื้นบ้านผู้สูงอายุ
กิจกรรมการออก
กิจกรรมนันทนาการของ 2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ กาลังกายและ
ผู้สูงอายุตาบลสันนาเม็ง มีกิจกรรมออกกาลังกาย กิจกรรม
และกิจกรรมนันทนาการ นันทนาการ
เพื่อสุขภาพ
ของผู้สูงอายุ
3. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ จานวน 120 คน
ชุมชนตระหนักถึงคุณค่า
ของผู้สูงอายุ สร้างความ
สัมพันธภาพที่ดตี ่อผูส้ ูงอายุ
ให้สามารถอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข
3 โครงการอบรมเพื่อฝึก
เพื่อฝึกทักษะด้านกีฬา
จัดอบรมฝึก
150,000 150,000 150,000
ทักษะด้านกีฬาสาหรับ ให้กับเด็กและเยาวชนใน ทักษะด้านกีฬา
เด็กและเยาวชน
พื้นที่ ตามความถนัดและ ให้กับเด็กและ
ความสนใจ
เยาวชน

๒๕๖4
๒๕๖5
(บาท)
(บาท)
250,000 250,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
จานวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

100,000 100,000

จานวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

150,000 150,000

จานวนผู้
ผ่านการ
อบรม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง มี
ความสามัคคี ใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์
ห่างไกลจากยาเสพติด
ผู้สูงอายุมีพลานามัยที่
แข็งแรงมีสุขภาพดี

เด็กและเยาวชนได้รับ
การพัฒนาทักษะ
ทางด้านกีฬา

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
การศึกษา

กอง
การศึกษา

กอง
การศึกษา

หน้าที่ 232

แบบ ผ. ๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
4.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
งบประมาณ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
๒๕๖5
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
4 โครงการแข่งขันกีฬา
เพื่อส่งเสริมให้เด็กและ
จัดการแข่งขันกีฬา
25,000
25,000 100,000 100,000 100,000
เยาวชนตาบลสันนาเม็ง เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิด ให้แก่เด็กและ
ประโยชน์มีการเล่นกีฬา
เยาวชน ในตาบล
เพื่อสุขภาพ
สันนาเม็ง
จานวน 144 คน
5 ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาอื่น ๆ

6 โครงการแข่งขันกีฬา
เสริมสร้างพลานามัย
และความปรองดอง
ให้ประชาชนตาบล
สันนาเม็ง

เพื่อส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขัน ยกระดับความ
สามารถทางด้านกีฬา มี
ความสามัคคีในหมู่คณะ
รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์
1. เพื่อจัดการแข่งขันกีฬา
กระชับมิตรสร้างความ
ปรองดอง
2. เพื่อให้กีฬาสามารถ
พัฒนาศักยภาพทางด้าน
ร่างกายและเสริมสร้าง
พลานามัยให้สมบูรณ์
3. เพื่อให้เกิดความสามัคคี
ในหมู่คณะ

จัดส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันใน
สถานที่ที่มีการ
จัดการแข่งขัน

150,000

150,000

150,000

1. ประชาชน
ตาบลสันนาเม็ง
2. องค์กรภาครัฐ
ภาคเอกชนและ
องค์กรอิสระ

-

-

50,000

150,000 150,000

50,000

50,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
จานวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก
เด็กและเยาวชนมีการ
กอง
เล่นกีฬาเพิ่มขึ้นรู้จัก
การศึกษา
การใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ ห่างไกล
จากยาเสพติด

จานวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

ประชาชน/เยาวชนได้
กอง
พัฒนาทักษะทางด้าน การศึกษา
กีฬา เกิดความสามัคคี
ในหมู่คณะและ
ห่างไกลจากยาเสพติด

จานวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

1. ประชาชนเกิดความ
สามัคคีปรองดอง
2. ประชาชนทุกเพศ
ทุกวัยได้พัฒนา
ศักยภาพด้านร่างกาย
และเสริมสร้าง
พลานามัยให้สมบูรณ์

กอง
การศึกษา
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แบบ ผ. ๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
4.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
งบประมาณ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เพื่อจัดอบรมสาหรับเด็ก จัดฝึกอบรมให้แก่
7 โครงการอบรมเชิง
50,000
50,000
80,000
80,000
และเยาวชนในการพัฒนา เด็กอายุไม่ต่ากว่า
ปฏิบัติการ “หลักสูตร
ตนเอง การดูแล คุ้มครอง 5 ปี 12 หมู่บ้าน
การว่ายน้าขั้นพื้นฐาน
และการว่ายน้าเพื่อเอา ตนเองในยามเกิดภัยพิบัติ จานวน 120 คน
เรียนรู้ทักษะการเอาตัว
ชีวิตรอด”
รอดในยามที่เกิดภัยพิบตั ิ
ฉุกเฉิน
8 โครงการก่อสร้างอาคาร เพื่อส่งเสริมให้เด็กและ
ห้องออกกาลังกาย
เยาวชนมีสถานที่ออก
(ศูนย์ฟิตเนส)
กาลังกาย
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง

ก่อสร้างอาคารห้อง
ออกกาลังกาย
กว้าง 8.00 เมตร
ยาว 15.00 เมตร
สูง 6.50 เมตร
ตามแบบทต.สันนา
เม็ง
พร้อมป้ายโครงการ

-

๒๕๖5
(บาท)
80,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
จานวนผู้
ผ่านการ
อบรม

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก
เด็กมีทักษะการ
กอง
ว่ายน้าขั้นพื้นฐาน
การศึกษา
และสามารถเรียนรู้
วิธีเอาชีวิตรอด

- 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ก่อสร้างห้อง ประชาชนมีสถานที่
ออกกาลังกาย ออกกาลังกาย
แล้วเสร็จ

กอง
การศึกษา/
กองช่าง
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แบบ ผ. ๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
4.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
งบประมาณ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
9 โครงการปรับปรุงสนาม เพื่อปรับปรุงสนาม
1. ปรับปรุงสนามกีฬา
430,000
- 500,000 500,000
กีฬาเทศบาลตาบล
กีฬาให้มีสภาพพร้อม กว้าง 40.50 เมตร
สันนาเม็ง
ใช้งาน ให้ประชาชนมี ยาว 52.00 เมตร
สถานที่ออกกาลังกาย ตามแบบทต.สันนาเม็ง
พร้อมป้ายโครงการ
2. ปรับปรุงระบบไฟฟ้า
สนาม
3. ปรับปรุงระบบน้า
บารุงสนาม
4. จัดทารางระบายน้า
รอบสนาม
5. จัดซื้ออัฒจันทร์
6.ปรับปรุงสนาม
รวม

9 โครงการ

-

-

1,115,000

๒๕๖5
(บาท)
500,000

705,000 2,580,000 2,580,000 2,580,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

สนามกีฬา
ที่ได้รับการ
ปรับปรุง
แล้วเสร็จ

สนามกีฬาได้รบั
การปรับปรุง
ประชาชนมี
สถานที่ออกกาลัง
กาย

-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

-
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แบบ ผ. ๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
4.5 แผนงานงบกลาง
งบประมาณ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการสมทบ
เพื่อบริหารจัดการระบบ เงินสมทบให้แก่
400,000
400,000
400,000
400,000
กองทุนหลักประกัน หลักประกันสุขภาพ
สปสช. เป็น
สุขภาพในระดับ
ระดับท้องถิ่น ตาม
ค่าใช้จ่ายในการ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ พระราช บัญญัติ
ดาเนินงานและ
เทศบาลตาบล
หลักประกันสุขภาพ
บริหารจัดการระบบ
สันนาเม็ง
แห่งชาติ พ.ศ. 2545 หลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิ่น
2

โครงการเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ

เพื่อสนับสนุนการสร้าง ผู้สูงอายุในตาบล
หลักประกันรายได้
สันนาเม็ง
ให้แก่ผู้สูงอายุให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

3

โครงการเบี้ยยังชีพ
คนพิการ

เพื่อสนับสนุน
สวัสดิการทางสังคม
ให้แก่ผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

คนพิการในตาบล
สันนาเม็ง

๒๕๖4
(บาท)
400,000

14,000,000 14,000,000 14,000,000 14,000,000 14,000,000

2,400,000

2,400,000

2,400,000

2,400,000

2,400,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
สาธารณสุข

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

จานวน
โครงการ/
กิจกรรมทีไ่ ด้
ดาเนินการ

สามารถบริหาร
จัดการระบบ
หลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิ่นตาม
พระราช บัญญัติ
หลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ.2545

จานวน
ผู้สูงอายุที่
ได้รับเบี้ย
ยังชีพ

ผู้สูงอายุได้รับการ
ช่วยเหลือเบี้ยยังชีพ
อย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สานักปลัด
(งานพัฒนา
ชุมชน)

จานวนผู้ ผู้พิการได้รับการ
พิการที่ได้รับ สนับสนุนสวัสดิการ
เบี้ยยังชีพ ทางสังคมอย่าง
ทั่วถึงและมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น

สานักปลัด
(งานพัฒนา
ชุมชน)
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แบบ ผ. ๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
4.5 แผนงานงบกลาง
งบประมาณ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
4 โครงการเบี้ยยังชีพ เพื่อสนับสนุนการ
ผู้ป่วยเอดส์ใน
60,000
60,000
60,000
60,000
ผู้ป่วยเอดส์
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ตาบลสันนาเม็ง
ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
๒๕๖5
หลัก
(บาท)
60,000 จานวน ผู้ป่วยเอดส์ได้รับการ สานักปลัด
ผู้ป่วยเอดส์ สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ (งานพัฒนา
ที่ได้รับเบี้ย อย่างทั่วถึงและมี
ชุมชน)
ยังชีพ
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

5

100,000

รวม

โครงการสมทบ
กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนตาบล
สันนาเม็ง

5 โครงการ

เพื่อสร้างหลักประกัน
ความมั่นคงและ
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของประชาชน
ตาบลสันนาเม็งในการ
จัดการดูแลช่วยเหลือ
เกื้อกูลกัน

จ่ายเงินสมทบ
ให้แก่กองทุน
สวัสดิการ
ชุมชนตาบล
สันนาเม็ง

-

-

100,000

100,000

100,000

100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

16,960,000 16,960,000 16,960,000 16,960,000 16,960,000

จานวน
สมาชิก
ที่มีการ
ออมทรัพย์

-

ประชาชนมี
สานักปลัด
หลักประกันในการ
(งานพัฒนา
ดาเนินชีวิต ทาให้มี
ชุมชน)
ความมั่นคงและ
ชุมชนมีความเข้มแข็ง

-

-

หน้าที่ 237

แบบ ผ. ๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน
๕. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
5.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบประมาณ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
๒๕๖5
(KPI)
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑ โครงการอบรมอาสาสมัคร เพื่ออบรมให้ความรู้
จัดอบรมให้แก่ อปพร.
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จานวนผู้
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
เกี่ยวกับงานป้องกันและ ในสังกัดเทศบาล
ผ่านการ
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง บรรเทาสาธารณภัยและ ตาบลสันนาเม็ง
อบรม
การรักษาความสงบ
จานวน 20 คน
เรียบร้อย

อปพร.มีความรู้
ความเข้าใจในการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยมาก
ยิ่งขึ้น

๒ โครงการจัดทาแนวเขต
ป้องกันอัคคีภัยตาบล
สันนาเม็ง

เพื่อปรับเกรดพื้นที่รก
ร้างว่างเปล่าและ
ป้องกันความเสี่ยง
จากการเกิดเพลิงไหม้

จัดจ้างรถไถปรับเกรด
ที่รกร้างว่างเปล่าใน
ตาบลสันนาเม็ง

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000 จานวน
การเกิด
อัคคีภัย
ลดลง

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

3 โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาหมอกควัน
ในพื้นที่เทศบาลตาบล
สันนาเม็ง

1. เพื่อแก้ไขปัญหา
มลพิษหมอกควันในพื้นที่
2. เพื่อให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาหมอก
ควัน

1. ประชาสัมพันธ์การ
ป้องกันและลดหมอก
ควันในพื้นที่
2. ฉีดพ่นละอองน้าใน
พื้นที่ตาบลสันนาเม็ง

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000 หมอก
ควันใน
พื้นที่
ลดลง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด
(งาน
ป้องกันฯ)

สานักปลัด
(งาน
ป้องกันฯ)

ปัญหามลพิษหมอก
สานักปลัด
ควันในพื้นที่ลดลง
(งาน
ประชาชนมีส่วนร่วมใน ป้องกันฯ)
การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาหมอกควัน
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แบบ ผ. ๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน
๕. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
5.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบประมาณ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
๒๕๖5
(KPI)
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
4 โครงการป้องกันและ เพื่อรณรงค์ป้องกันการ 1. จัดทาป้ายรณรงค์การ 30,000
30,000
30,000
30,000
30,000 จานวน
อุบัติเหตุในตาบลสัน
ลดอุบัตเิ หตุทางถนน เกิดอุบัติเหตุที่อาจ
ป้องกัน/ลดอุบัตเิ หตุ
อุบัติเหตุ นาเม็งไม่เกิดขึ้น/ลดลง
ในช่วงเทศกาลสาคัญ เกิดขึ้นบนท้องถนน
2. สนับสนุนค่าตอบแทน
ทางถนน จากปีที่ผ่านมา
ประชาชนตระหนักถึง ให้ผู้เข้าร่วมออกหน่วย
ลดลง
ประชาชนมีความ
อันตรายจากการขับขี่ บริการประชาชนที่เบิก
ปลอดภัยในชีวิตและ
ได้ตามสิทธิและอื่น ๆ
ทรัพย์สินสามารถ
ที่จาเป็น
สนองต่อนโยบาย
3. สนับสนุน อปพร.
จังหวัดเชียงใหม่
อานวยความสะดวก
(safety zone)
ด้านการจราจรในย่าน
ชุมชนที่มีการสัญจร
หนาแน่น
5 โครงการฝึกอบรม
พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้างในการ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัยเทศบาล
ตาบลสันนาเม็ง

เพื่อให้พนักงาน
ดับเพลิงมีความรู้และ
ทักษะในการดับเพลิง
เพิ่มขึ้นสามารถ
ปฏิบัติงานกรณีมีเหตุ
อัคคีภัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้างของ
เทศบาลมีความรู้และ
ทักษะในการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย
จานวน 80 คน

80,000

80,000

80,000

80,000

80,000 จานวนผู้
ผ่านการ
อบรม

สามารถป้องกันการ
เกิดอัคคีภัยได้ และมี
ความรู้ทักษะการ
ดับเพลิงเบื้องต้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด
(งาน
ป้องกันฯ)

สานักปลัด
(งาน
ป้องกันฯ)
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

แบบ ผ. ๐2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน
๕. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
5.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบประมาณ
เป้าหมาย
หน่วยงาน
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
๒๕๖5
(KPI)
โครงการ)
หลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
6 โครงการสาธิตการ
เพื่อให้เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่ นักเรียน
10,000
10,000
10,000
10,000 10,000 จานวนผู้ผ่าน เจ้าหน้าที่ นักเรียน
สานักปลัด
ป้องกันและระงับอัคคีภัย นักเรียนและผู้ที่
และผู้ทเี่ กี่ยวข้องใน
การอบรม และผู้ทเี่ กี่ยวข้อง มี
(งาน
ในสถานศึกษา
เกี่ยวข้องในสถาน
สถานศึกษา
ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันฯ)
ศึกษามีความรู้
ตาบลสันนาเม็ง
ป้องกันและระงับ
เกี่ยวกับการป้องกัน จานวน 60 คน
อัคคีภัยเพิ่มมากขึ้น
และระงับอัคคีภัย
และสามารถป้องกัน
การเกิดอัคคีภัยใน
สถานศึกษา
7

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้กฎหมายและวินัย
การจราจรให้แก่ประชาชน
ตาบลสันนาเม็ง

เพื่อเสริมสร้างวินัย
การจราจรให้กับผูเ้ ข้า
รับการอบรมได้
เคารพกฎจราจรและ
สามารถนาความรู้ที่
ได้ไปแนะนาให้แก่
บุคคลอื่น

จัดอบรมให้แก่ผู้นา
ชุมชน นักเรียน
และประชาชน
จานวน 60 คน

-

20,000

20,000

20,000

20,000 จานวนผู้ผ่าน ผู้เข้ารับการอบรม
การอบรม เคารพกฎจราจรและ
สามารถนาความรู้ที่
ได้ไปแนะนาให้แก่
บุคคลอื่นได้

สานักปลัด
(งาน
ป้องกันฯ)
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

แบบ ผ. ๐2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน
๕. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
5.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบประมาณ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่าจะ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
๒๕๖5
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
ได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
8 โครงการจัดซื้อรถยนต์ เพื่อให้สามารถ
จัดซื้อครุภัณฑ์
- 4,500,000 4,500,000
- จัดซื้อรถยนต์ การป้องกันบรรเทา
บรรทุกน้าดับเพลิง
ป้องกันและบรรเทา ยานพาหนะและขนส่ง
บรรทุกน้าฯ สาธารณภัยและการ
อเนกประสงค์
สาธารณภัย และ
รถยนต์บรรทุกน้าดับเพลิง
แล้วเสร็จ
ดับเพลิง ทาได้อย่าง
พร้อมช่วยเหลือ
อเนกประสงค์ มีขนาด
รวดเร็วและลด
ประชาชนเมื่อเกิด ความจุของถังน้าไม่น้อย
ความเสียหายต่อ
เหตุสาธารณภัย
กว่า 10,000 ลิตร ชนิด
ชีวิตและทรัพย์สิน
รถยนต์ 10 ล้อ
ของประชาชน
เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า
6 สูบ 4 จังหวะ ระบาย
ความร้อนด้วยน้า มีกาลัง
แรงม้าไม่น้อยกว่า 210
แรงม้า จานวน 1 คัน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด
(งาน
ป้องกันฯ)
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน
๕. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
5.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบประมาณ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่าจะ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
๒๕๖5
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
ได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
9 โครงการจัดซื้อรถยนต์ เพื่อให้มีพาหนะใน จัดซื้อครุภัณฑ์
- จัดซื้อรถยนต์ เกิดความสงบ
- 1,290,000
ตรวจการณ์
การออกตรวจตรา ยานพาหนะและขนส่ง
แล้วเสร็จ
เรียบร้อยในตาบล
รักษาความสงบ
รถยนต์ตรวจการณ์
สันนาเม็งประชาชน
เรียบร้อยและ
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่า
มีความปลอดภัยใน
ป้องกันการแพร่
กว่า 2,000 ซีซี หรือ
ชีวิตและทรัพย์สิน
ระบาดของยาเสพติด กาลังเครื่องยนต์ สูงสุด
ในพื้นที่
ไม่ต่ากว่า 110 กิโลวัตต์
เครื่องยนต์เบนซิน
แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ
จานวน 1 คัน

รวม

9 โครงการ

-

-

330,000 4,850,000 4,850,000 1,640,000 350,000

-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด
(งาน
ป้องกันฯ)

-
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน
๕. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
5.2 แผนงานการศึกษา
งบประมาณ
เป้าหมาย
หน่วยงาน
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
๒๕๖5
(KPI)
โครงการ)
หลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการฝึกอบรมเพื่อ
เพื่อให้ความรู้ในการ จัดฝึกอบรมให้
20,000
20,000
50,000
50,000 50,000 จานวนผู้ผ่าน เด็กและเยาวชนรู้จัก
กอง
ต่อต้านยาเสพติดใน
ป้องกันและแก้ไข
แก่เด็กนักเรียน
การอบรม วิธีการป้องกันและ
การศึกษา
สถานศึกษา
ปัญหาเรื่องยาเสพติด จานวน 100 คน
ห่างไกลยาเสพติด
ในสถานศึกษา
ทาให้สถานศึกษา
ปลอดยาเสพติด

รวม

1 โครงการ

-

-

20,000

20,000

50,000

50,000

50,000

-

-

-
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

แบบ ผ. ๐2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน
๕. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
5.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณ
เป้าหมาย
หน่วยงาน
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
๒๕๖5
(KPI)
โครงการ)
หลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑ โครงการอบรมเชิง
เพื่อสร้างความรู้ความ จัดอบรมให้ความรู้
20,000
20,000
20,000
20,000 20,000 จานวนผู้ผ่าน ประชาชนในตาบล
สานักปลัด
ปฏิบัติการป้องกันและ เข้าใจแก่ประชาชนใน และกิจกรรมรณรงค์
การอบรม สันนาเม็งไม่ยุ่งเกี่ยว (งานพัฒนา
แก้ไขปัญหายาเสพติด การป้องกันและแก้ไข ในการป้องกันและ
กับยาเสพติด มี
ชุมชน)
ตาบลสันนาเม็ง
ปัญหายาเสพติดใน
แก้ไขปัญหายาเสพติด
คุณภาพชีวิตที่ดี
ชุมชนตาบลสันนาเม็ง ให้แก่ประชาชน
เป็นชุมชนปลอด
หมู่ที่ 1 - 12
ยาเสพติด
ตาบลสันนาเม็ง
จานวน 60 คน
2

3

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการดนตรีต้าน
ยาเสพติดในเยาวชน
ตาบลสันนาเม็ง

1. เพื่อให้สังคม
ชุมชน ได้ตระหนักถึง
โทษของยาเสพติด
2. เพื่อสนับสนุน
นโยบายของรัฐบาล
และร่วมแก้ปัญหายา
เสพติดในชุมชน
โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ เพื่ออบรมให้ความรู้
แก่เยาวชนในการ
ห่างไกลยาเสพติด
ป้องกันไม่ยุ่งเกี่ยวกับ
ยาเสพติด

จัดอบรมให้แก่
เยาวชน ตาบล
สันนาเม็ง
จานวน 60 คน

จัดฝึกอบรมให้แก่
เด็กและเยาวชน
จานวน 50 คน

-

30,000

40,000

40,000

20,000

20,000

20,000

20,000

40,000 จานวนผู้ผ่าน เยาวชนในตาบล
การอบรม สันนาเม็งไม่ย่งุ
เกี่ยวกับยาเสพติด
มีคุณภาพชีวิตที่ดี
เป็นชุมชนปลอดยา
เสพติด และใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์
20,000 จานวนผู้ผ่าน เด็กและเยาวชนรู้จัก
การอบรม วิธีการป้องกันและ
ห่างไกลยาเสพติด

สานักปลัด
(งานพัฒนา
ชุมชน)

กอง
สาธารณสุข
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน
๕. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
5.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณ
เป้าหมาย
หน่วยงาน
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
๒๕๖5
(KPI)
โครงการ)
หลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
4 โครงการติดตั้ง
เพื่อใช้เป็นหลักฐาน
- 563,000
- กล้องโทรทัศน์ สามารถติดตาม
กองช่าง
ติดตั้งกล้องโทรทัศน์
และการตรวจสอบเฝ้า วงจรปิด CCTV
ผู้กระทาความผิด
กล้องโทรทัศน์
วงจรปิด
วงจรปิด CCTV พร้อม ระวังเหตุร้ายและ
พร้อมระบบอุปกรณ์
CCTV พร้อม ประชาชนมีความ
นาไปสู่ความช่วยเหลือ ควบคุม
ปลอดภัยในชีวิต
ระบบอุปกรณ์ควบคุม
อุปกรณ์
แก่ผู้ประสบภัยได้
และทรัพย์สิน
หมู่ที่ 1 บ้านร้องสัก
จานวน 5 จุด
ที่ติดตั้ง
อย่างทันท่วงที
แล้วเสร็จ
5

โครงการติดตั้ง
กล้องโทรทัศน์
วงจรปิด CCTV พร้อม
ระบบอุปกรณ์ควบคุม
หมู่ที่ 2 บ้านป่ากล้วย

เพื่อใช้เป็นหลักฐาน
และการตรวจสอบเฝ้า
ระวังเหตุร้ายและ
นาไปสู่ความช่วยเหลือ
แก่ผู้ประสบภัยได้
อย่างทันท่วงที

ติดตั้งกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด CCTV
พร้อมระบบอุปกรณ์
ควบคุม
จานวน 5 จุด

-

-

-

563,000

- กล้องโทรทัศน์
วงจรปิด
CCTV พร้อม
อุปกรณ์
ที่ติดตั้ง
แล้วเสร็จ

สามารถติดตาม
ผู้กระทาความผิด
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

กองช่าง

6

โครงการติดตั้ง
กล้องโทรทัศน์
วงจรปิด CCTV พร้อม
ระบบอุปกรณ์ควบคุม
หมู่ที่ 3 บ้านสันนาเม็ง

เพื่อใช้เป็นหลักฐาน
และการตรวจสอบเฝ้า
ระวังเหตุร้ายและ
นาไปสู่ความช่วยเหลือ
แก่ผู้ประสบภัยได้
อย่างทันท่วงที

ติดตั้งกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด CCTV
พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง
จานวน 5 จุด

-

-

498,000

-

- กล้องโทรทัศน์
วงจรปิด
CCTV พร้อม
อุปกรณ์
ที่ติดตั้ง
แล้วเสร็จ

สามารถติดตาม
ผู้กระทาความผิด
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน
๕. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
5.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณ
เป้าหมาย
หน่วยงาน
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
๒๕๖5
(KPI)
โครงการ)
หลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
7 โครงการติดตั้ง
เพื่อใช้เป็นหลักฐาน
กองช่าง
ติดตั้งกล้องโทรทัศน์
- 569,000 กล้องโทรทัศน์ สามารถติดตาม
และการตรวจสอบเฝ้า วงจรปิด CCTV
ผู้กระทาความผิด
กล้องโทรทัศน์
วงจรปิด
วงจรปิด CCTV พร้อม ระวังเหตุร้ายและ
พร้อมระบบอุปกรณ์
CCTV พร้อม ประชาชนมีความ
นาไปสู่ความช่วยเหลือ ควบคุม
ปลอดภัยในชีวิต
ระบบอุปกรณ์ควบคุม
อุปกรณ์
แก่ผู้ประสบภัยได้
และทรัพย์สิน
หมู่ที่ 4 บ้านสันหลวง
จานวน 5 จุด
ที่ติดตั้ง
อย่างทันท่วงที
แล้วเสร็จ
8

โครงการติดตั้ง
กล้องโทรทัศน์
วงจรปิด CCTV พร้อม
ระบบอุปกรณ์ควบคุม
หมู่ที่ 5 บ้านหลักปัน

เพื่อใช้เป็นหลักฐาน
และการตรวจสอบเฝ้า
ระวังเหตุร้ายและ
นาไปสู่ความช่วยเหลือ
แก่ผู้ประสบภัยได้
อย่างทันท่วงที

ติดตั้งกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด CCTV
พร้อมระบบอุปกรณ์
ควบคุม
จานวน 4 จุด

-

-

-

499,000

- กล้องโทรทัศน์
วงจรปิด
CCTV พร้อม
อุปกรณ์
ที่ติดตั้ง
แล้วเสร็จ

สามารถติดตาม
ผู้กระทาความผิด
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

กองช่าง

9

โครงการติดตั้ง
กล้องโทรทัศน์
วงจรปิด CCTV พร้อม
ระบบอุปกรณ์ควบคุม
หมู่ที่ 6 บ้านแม่กวง

เพื่อใช้เป็นหลักฐาน
และการตรวจสอบเฝ้า
ระวังเหตุร้ายและ
นาไปสู่ความช่วยเหลือ
แก่ผู้ประสบภัยได้
อย่างทันท่วงที

ติดตั้งกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด CCTV
พร้อมระบบอุปกรณ์
ควบคุม
จานวน 6 จุด

-

-

581,000

-

- กล้องโทรทัศน์
วงจรปิด
CCTV พร้อม
อุปกรณ์
ที่ติดตั้ง
แล้วเสร็จ

สามารถติดตาม
ผู้กระทาความผิด
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

กองช่าง

หน้าที่ 246

แบบ ผ. ๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน
๕. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
5.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณ
เป้าหมาย
หน่วยงาน
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
๒๕๖5
(KPI)
โครงการ)
หลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10 โครงการติดตั้ง
เพื่อใช้เป็นหลักฐาน
กองช่าง
ติดตั้งกล้องโทรทัศน์
- 703,000 กล้องโทรทัศน์ สามารถติดตาม
และการตรวจสอบเฝ้า วงจรปิด CCTV
ผู้กระทาความผิด
กล้องโทรทัศน์
วงจรปิด
วงจรปิด CCTV พร้อม ระวังเหตุร้ายและ
พร้อมระบบอุปกรณ์
CCTV พร้อม ประชาชนมีความ
นาไปสู่ความช่วยเหลือ ควบคุม
ปลอดภัยในชีวิต
ระบบอุปกรณ์ควบคุม
อุปกรณ์
และทรัพย์สิน
หมู่ที่ 7 บ้านคอกหมูป่า แก่ผู้ประสบภัยได้
จานวน 6 จุด
ที่ติดตั้ง
อย่างทันท่วงที
แล้วเสร็จ
11 โครงการติดตั้ง
กล้องโทรทัศน์
วงจรปิด CCTV พร้อม
อุปกรณ์และการติดตั้ง
หมู่ที่ 8 บ้านร้องบอน
(ร้องบอนเหนือ)

เพื่อใช้เป็นหลักฐาน
และการตรวจสอบเฝ้า
ระวังเหตุร้ายและ
นาไปสู่ความช่วยเหลือ
แก่ผู้ประสบภัยได้
อย่างทันท่วงที

ติดตั้งกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด CCTV
พร้อมระบบอุปกรณ์
ควบคุม
จานวน 3 จุด

-

-

264,000

-

- กล้องโทรทัศน์
วงจรปิด
CCTV พร้อม
อุปกรณ์
ที่ติดตั้ง
แล้วเสร็จ

สามารถติดตาม
ผู้กระทาความผิด
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

กองช่าง

12 โครงการติดตั้ง
กล้องโทรทัศน์
วงจรปิด CCTV พร้อม
ระบบอุปกรณ์ควบคุม
หมู่ที่ 8 บ้านร้องบอน
(ร้องบอนใต้)

เพื่อใช้เป็นหลักฐาน
และการตรวจสอบเฝ้า
ระวังเหตุร้ายและ
นาไปสู่ความช่วยเหลือ
แก่ผู้ประสบภัยได้
อย่างทันท่วงที

ติดตั้งกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด CCTV
พร้อมระบบอุปกรณ์
ควบคุม
จานวน 3 จุด

-

-

323,000

-

- กล้องโทรทัศน์
วงจรปิด
CCTV พร้อม
อุปกรณ์
ที่ติดตั้ง
แล้วเสร็จ

สามารถติดตาม
ผู้กระทาความผิด
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

กองช่าง

หน้าที่ 247

แบบ ผ. ๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน
๕. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
5.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณ
เป้าหมาย
หน่วยงาน
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
๒๕๖5
(KPI)
โครงการ)
หลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
13 โครงการติดตั้ง
เพื่อใช้เป็นหลักฐาน
- 499,000
กองช่าง
ติดตั้งกล้องโทรทัศน์
- กล้องโทรทัศน์ สามารถติดตาม
และการตรวจสอบเฝ้า วงจรปิด CCTV
ผู้กระทาความผิด
กล้องโทรทัศน์
วงจรปิด
วงจรปิด CCTV พร้อม ระวังเหตุร้ายและ
พร้อมระบบอุปกรณ์
CCTV พร้อม ประชาชนมีความ
นาไปสู่ความช่วยเหลือ ควบคุม
ปลอดภัยในชีวิต
ระบบอุปกรณ์ควบคุม
อุปกรณ์
แก่ผู้ประสบภัยได้
และทรัพย์สิน
หมู่ที่ 9 บ้านหลักชัย
จานวน 6 จุด
ที่ติดตั้ง
อย่างทันท่วงที
แล้วเสร็จ
14 โครงการติดตั้ง
กล้องโทรทัศน์
วงจรปิด CCTV พร้อม
ระบบอุปกรณ์ควบคุม
หมู่ที่ 10 บ้านคุรุสภา

เพื่อใช้เป็นหลักฐาน
และการตรวจสอบเฝ้า
ระวังเหตุร้ายและ
นาไปสู่ความช่วยเหลือ
แก่ผู้ประสบภัยได้
อย่างทันท่วงที

ติดตั้งกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด CCTV
พร้อมระบบอุปกรณ์
ควบคุม
จานวน 6 จุด

-

-

469,000

-

- กล้องโทรทัศน์
วงจรปิด
CCTV พร้อม
อุปกรณ์
ที่ติดตั้ง
แล้วเสร็จ

สามารถติดตาม
ผู้กระทาความผิด
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

กองช่าง

15 โครงการติดตั้ง
กล้องโทรทัศน์
วงจรปิด CCTV พร้อม
ระบบอุปกรณ์ควบคุม
หมู่ที่ 11 บ้านแม่กวงใต้

เพื่อใช้เป็นหลักฐาน
และการตรวจสอบเฝ้า
ระวังเหตุร้ายและ
นาไปสู่ความช่วยเหลือ
แก่ผู้ประสบภัยได้
อย่างทันท่วงที

ติดตั้งกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด CCTV
พร้อมระบบอุปกรณ์
ควบคุม
จานวน 5 จุด

-

-

-

๖49,000

- กล้องโทรทัศน์
วงจรปิด
CCTV พร้อม
อุปกรณ์
ที่ติดตั้ง
แล้วเสร็จ

สามารถติดตาม
ผู้กระทาความผิด
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

กองช่าง

หน้าที่ 248

แบบ ผ. ๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน
๕. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
5.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
๒๕๖5
(KPI)
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
16 โครงการติดตั้ง
เพื่อใช้เป็นหลักฐาน
- 499,000
ติดตั้งกล้องโทรทัศน์
- กล้องโทรทัศน์
และการตรวจสอบเฝ้า วงจรปิด CCTV
กล้องโทรทัศน์
วงจรปิด
วงจรปิด CCTV พร้อม ระวังเหตุร้ายและ
พร้อมระบบอุปกรณ์
CCTV พร้อม
ระบบอุปกรณ์ควบคุม นาไปสู่ความช่วยเหลือ ควบคุม
อุปกรณ์
แก่ผู้ประสบภัยได้อย่าง จานวน 6 จุด
หมู่ที่ 12 บ้านเจซี
ที่ติดตั้ง
ทันท่วงที
การ์เด้นท์วลิ ล์
แล้วเสร็จ
17 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้าน
ร้องบอน ตามโครงการ
เฝ้าระวังรักษาความ
สงบเรียบร้อยภายใน
ตาบลสันนาเม็ง
รวม

17 โครงการ

เพื่อสนับสนุนการ
ดาเนินงานการออก
ตรวจตรารักษาความ
สงบเรียบร้อยและ
ป้องกันการแพร่ระบาด
ของยาเสพติดในพื้นที่
12 หมู่บ้าน ตาบล
สันนาเม็ง
-

อุดหนุน
งบประมาณให้
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 8
บ้านร้องบอน

-

-

40,000

-

42,000

42,000

42,000 ประสิทธิภาพ
ในการ
ปฏิบัติงาน
เพิ่มมากขึ้น

70,000 4,093,800 2,402,000 1,394,000

-

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
สามารถติดตาม
ผู้กระทาความผิด
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

เกิดความสงบ
เรียบร้อยในตาบล
สันนาเม็งประชาชน
มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

สานักปลัด
(งาน
ป้องกันฯ)

-

-
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แบบ ผ. ๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน
๕. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
5.4 แผนงานงบกลาง
งบประมาณ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
๒๕๖4
(KPI)
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 เงินสารองจ่ายเพื่อ เพื่อดาเนินการป้องกัน ขุดลอกวัชพืช, จัดซื้อ
500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จานวน
ประชาชนมีความ
ป้องกันและบรรเทา และบรรเทาสาธารณ วัสดุอุปกรณ์ช่วยเหลือ
ประชาชนผู้ ปลอดภัยในชีวิตและ
สาธารณภัยในตาบล ภัยที่เกิดเหตุขึ้นใน
ผู้ประสบภัย, การแก้ไข
ได้รับการ
ทรัพย์สิน
ชุมชน
ปัญหาสาธารณภัย
ช่วยเหลือ
ฯลฯ
รวม

1 โครงการ

-

-

500,000

500,000

500,000

500,000 500,000

-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด
(งาน
ป้องกันฯ)

-
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แบบ ผ. ๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
๒๕๖5
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑ โครงการจัดเก็บและกาจัด เพื่อให้บริการ
จ้างเหมาเอกชน
6,500,000 6,500,000 6,500,000 6,500,000 6,500,000
ขยะในเขตเทศบาลตาบล จัดเก็บขยะมูลฝอย กาจัดขยะมูลฝอย
สันนาเม็ง
ในตาบลสันนาเม็ง หมู่ที่ ๑ – ๑๒
ตาบลสันนาเม็ง

2

โครงการจ้างเหมาบริการ
กาจัดขยะอันตรายและ
ขยะติดเชื้อเทศบาล
ตาบลสันนาเม็ง

๑. เพื่อกาจัดขยะติด
เชื้อในศูนย์บริการ
สาธารณสุขเทศบาล
ตาบลสันนาเม็ง
๒. เพื่อกาจัดขยะ
อันตรายในชุมชน

จัดเก็บขยะอันตราย
และขยะติดเชื้อ
๑. ศูนย์บริการ
สาธารณสุขเทศบาล
ตาบลสันนาเม็ง
๒. พื้นที่หมู่ที่ ๑ – ๑๒
ตาบลสันนาเม็ง

-

๕๕,๐๐๐

๕๕,๐๐๐

๕๕,๐๐๐

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
ขยะมูลฝอย 1. การจัดเก็บและ
กอง
ได้รับการ การกาจัดขยะมูล สาธารณสุข
กาจัด
ฝอยมีประสิทธิภาพ
ร้อยละ 100 และประชาชนได้รับ
บริการทั่วถึง
2. ตาบลสันนาเม็ง
สะอาดและเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
ไม่มีขยะตกค้าง
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

๕๕,๐๐๐ ๑. ขยะอันตราย ตาบลสันนาเม็งไม่
กอง
ขยะติดเชื้อ มีขยะตกค้าง
สาธารณสุข
ได้รับการกาจัด สิ่งแวดล้อมไม่เป็น
ร้อยละ ๑๐๐ มลพิษ ประชาชนมี
๒. ประชาชน ความพึงพอใจ
พึงพอใจ
ร้อยละ ๘๐
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แบบ ผ. ๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
๒๕๖5
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3 โครงการจัดทา
1. เพื่อเฉลิม
จัดทาสวนสาธารณะ
- 250,000
250,000
จัดทา
สวนสาธารณะเฉลิม พระเกียรติสมเด็จ
เฉลิมพระเกียรติฯ
สวนหย่อม
พระเกียรติ
พระเจ้าอยูห่ ัวมหา ตาบลสันนาเม็ง
เฉลิม
เนื่องในโอกาสมหา วชิราลงกรณบดินทร บริเวณหน้าสานักงาน
พระเกียรติฯ
มงคลพระราชพิธี เทพยวรางกูร เนื่อง เทศบาลตาบลสันนาเม็ง
แล้วเสร็จ
บรมราชาภิเษก
ในโอกาสมหามงคล ดังนี้
ตาบลสันนาเม็ง
พระราชพิธีบรม
1. ทาทางเดินออก
ราชาภิเษก
กาลังกายคอนกรีต
2. ปรับปรุงพื้นที่
รอบลาเหมือง กว้าง
รอบลาเหมืองและ ไม่น้อยกว่า 80 ซ.ม.
สิ่งแวดล้อมรอบข้าง ยาวไม่น้อยกว่า 60 ซ.ม.
ให้มีความสวยงาม 2. ทาฐานที่นั่งพักผ่อน
ด้านบนขอบพนังกันดิน
ความสูงไม่น้อยกว่า
20 ซ.ม. พร้อมแท่นปูน
3. งานปรับผิวหน้าดินเดิม
และปลูกไม้ดอกไม้ประดับ
พร้อมปูสนามหญ้า
4. จัดทาป้ายสวนสาธารณะ
รวม
3 โครงการ
6,500,000 6,805,000 6,805,000 6,555,000 6,555,000
-

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
1. ตาบลสันนาเม็ง
มีสวนหย่อมเพื่อ
เฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาส
มหามงคลพระราช
พิธีบรมราชาภิเษก
อีกทั้งยังเป็นการ
แสดงความจงรัก
ภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์
2. มีพื้นที่สีเขียว
และฟื้นฟูสภาวะ
แวดล้อมให้เกิด
ความสมดุล

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานัก
ปลัดเทศบาล
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6.2 แผนงานการเกษตร
งบประมาณ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
๒๕๖5
(KPI)
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑ โครงการปรับปรุง
เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์
500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมี
ภูมิทัศน์ในตาบล
และแหล่งท่องเที่ยว ภายในตาบล
ความพึงพอใจ
สันนาเม็ง
ในตาบลสันนาเม็ง
สันนาเม็ง
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
2 โครงการอบรมการทา
ปุ๋ยหมัก เพื่อลดหมอก
ควันระดับตาบล

เพื่อนาเศษวัสดุมาทา
ปุ๋ยหมักแบบไม่กลับ
กอง ลดการเผา

ฝึกอบรมให้แก่
ประชาชนที่สนใจ
หมู่ที่ 1 – 12
ตาบลสันนาเม็ง
จานวน 100 คน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด

ภูมิทัศน์ในตาบล
สันนาเม็ง มีความเป็น (งานส่งเสริม
การเกษตร)
ระเบียบเรียบร้อย
สวยงามน่ามอง

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000 จานวนผู้ผ่าน สามารถลดการเผา
สานักปลัด
การอบรม
และใช้ประโยชน์จาก (งานส่งเสริม
การเกษตร)
เศษวัสดุให้เกิด
ประโยชน์ได้

3 โครงการหนึ่งคน หนึ่งฝน เพื่อแก้ไขปัญหาภาวะ จัดหากล้าไม้ยืนต้น
หนึ่งต้นเพื่อตาบล
โลกร้อน และเพิ่ม
ให้ประชาชน
สันนาเม็ง
พื้นที่สีเขียวในตาบล ร่วมกันปลูกต้นไม้
ในพื้นที่
จานวน ๕๐๐ ต้น

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000 จานวนต้นไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพิ่ม
ที่ปลูก
มากขึ้น

4 โครงการตามพระราชดาริ เพื่อให้ประชาชนมี
และโครงการพระราช ส่วนร่วมในการอนุรักษ์
เสาวนีย์
ฟื้นฟูส่งิ แวดล้อมใน
ตาบล

50,000

จัดกิจกรรมส่งเสริม
การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
ภายในตาบล

50,000

50,000

50,000

50,000 จานวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

สิ่งแวดล้อมในตาบล
สวยงามน่าอยู่ ร่มรื่น
สะอาดและเขียวขจี

สานักปลัด
(งานส่งเสริม
การเกษตร)

สานักปลัด
(งานส่งเสริม
การเกษตร)
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6.2 แผนงานการเกษตร
งบประมาณ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
๒๕๖5
(KPI)
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
5 โครงการคลองสวย
เพื่อดูแลและอนุรักษ์ พื้นทีล่ าน้า คูคลอง
30,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จานวนลาน้า
น้าใส
สภาพลาน้า คูคลอง ทั้ง 12 หมู่บ้าน
คูคลองที่ได้รับ
ให้มีสภาพแวดล้อมที่ ตาบลสันนาเม็ง
การดูแล
ใส สะอาดสวยงาม
6 โครงการประชารวมใจ
จิตอาสา “เราทาความ
ดีด้วยหัวใจ” บูรณา
การกาจัดผักตบชวา
และวัชพืชในแหล่งน้า
สาธารณะ

เพื่อสนับสนุน
กิจกรรมกลุ่มจิตอาสา
ในการปฏิบัตภิ ารกิจ
ให้เกิดประโยชน์กับ
ประชาชน สังคมและ
การพัฒนาท้องถิ่น
อย่างเป็นรูปธรรม
ต่อเนื่องและยั่งยืน

กิจกรรมสาธารณะ
ประโยชน์ใน
หมู่ที่ 1 – 12
ตาบลสันนาเม็ง

50,000

100,000

100,000

แบบ ผ. ๐2

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ลาน้า คูคลอง ใส
สะอาด ได้รับการดูแล
รักษา

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด
(งานส่งเสริม
การเกษตร)

100,000 100,000 จานวนกิจกรรม เกิดกิจกรรมการพัฒนา สานักปลัด
สาธารณประโยชน์ สาธารณประโยชน์
ที่ดาเนินการโดย ให้แก่สังคมและท้องถิ่น
จิตอาสา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6.2 แผนงานการเกษตร
งบประมาณ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
๒๕๖4
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
7 โครงการอนุรักษ์
1. เพื่อดาเนินงาน
พื้นที่อนุรักษ์
30,000
30,000
30,000
30,000 30,000
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติ
จากพระราชดาริ สมเด็จ สารวจเก็บรวบรวม
ตาบลสันนาเม็ง
พระกนิษฐาธิราชเจ้า
ทรัพยากรท้องถิ่น และ
กรมสมเด็จพระเทพ
สนับสนุนในการอนุรักษ์
รัตนราชสุดาฯ สยาม
และจัดทาฐานทรัพยากร
บรมราชกุมารี
ท้องถิ่น
ฐานทรัพยากรท้องถิ่น
2. เพื่อจัดทาฐานข้อมูล
ตาบลสันนาเม็ง
ทรัพยากรท้องถิ่น ซึ่งมี
สนองพระราชดาริโดย
ทั้งทรัพยากรกายภาพ
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง ทรัพยากรชีวภาพ
อาเภอสันทราย
ทรัพยากรทาง
จังหวัดเชียงใหม่
วัฒนธรรมภูมิปัญญา
(ฐานทรัพยากรท้องถิ่น
ตาบลสันนาเม็ง
อพ.สธ. – ตาบลสันนาเม็ง)

ตัวชี้วัด
(KPI)
จานวน
พันธุกรรมพืช
ท้องถิ่นได้รับ
การอนุรักษ์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด

พันธุกรรมพืช และ
ทรัพยากรท้องถิ่นใน (งานส่งเสริม
การเกษตร)
ตาบลสันนาเม็งได้รบั
การอนุรักษ์และดูแล
ให้คงอยู่
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6.2 แผนงานการเกษตร
งบประมาณ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
๒๕๖5
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
8 โครงการบริหารจัดการ 1. เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากร เกษตรกรตาบล
30,000
30,000
30,000
30,000
0,000
ทรัพยากรสัตว์น้าและ
น้าทุกชนิด ไม่ให้สญ
ู พันธุ์ สันนาเม็ง
สิ่งแวดล้อมลาน้าแม่กวง 2. เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ หมู่ที่ 1 - 12
ความรู้วิชาการด้านการ
ประมง
3. เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนสามารถ
ร่วมมือกันดูแล
สภาพแวดล้อมบริเวณ
แม่น้ากวงให้สวยงาม
4. เพื่อเชื่อมความ
สัมพันธ์ที่ดีของประชาชน
และเป็นแหล่งท่องเที่ยว
เชิงระบบนิเวศน์

ตัวชี้วัด
(KPI)
จานวนผู้
เข้าร่วม
กิจกรรม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด

1. เกษตรกรสามารถนา
(งานส่งเสริม
ความรู้ที่ได้ไปใช้
ประโยชน์ในการอนุรักษ์ การเกษตร)
ทรัพยากรสัตว์น้า
2. ได้รับความรู้ด้านการ
ประมง
3. ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการดูแล
สภาพแวดล้อมบริเวณลา
น้ากวงให้สวยงาม
4. เป็นแหล่งท่องเที่ยว
เชิงระบบนิเวศน์เพื่อ
การศึกษาดูงาน
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6.2 แผนงานการเกษตร
งบประมาณ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
๒๕๖5
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
9 โครงการอบรม
1. เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู
1. ปลูกต้นไม้หรือปลูกป่า
- 100,000 100,000 100,000 100,000
ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ ชุมชนในเขตพื้นที่ตาบล
ทรัพยากร ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่ง
สันนาเม็ง 12 หมู่บา้ น
และสิ่งแวดล้อม แหล่ง ท่องเที่ยวและปรับปรุง โดยปลูกพันธ์ไม้ประเภท
ท่องเที่ยว พัฒนาและ ภูมิทัศน์ในชุมชนให้เป็น ต่างๆ ทั้งไม้ยืนต้น ไม้
ปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
แหล่งท่องเที่ยว
ประดับ ไม้ผล ไม้ดอก
ชุมชน
2. เพื่อสร้างจิตสานึก
และผักสวนครัวรั้วกินได้
การมีส่วนร่วมในการดูแล เป็นต้น
รักษาทรัพยากรธรรมชาติ 2. ให้ความรู้แก่ประชาชน
และสิ่งแวดล้อมในชุมชน ในการส่งเสริมการดูแล
เพิ่มมากขึ้น
อนุรักษ์ ฟื้นฟู สภาพ
แหล่งน้าแหล่งท่องเที่ยว
ที่เสื่อมโทรมในเขต
พื้นที่ตาบลสันนาเม็ง
3. เพื่อฟื้นฟูแหล่ง
ท่องเที่ยวในชุมชน

ตัวชี้วัด
(KPI)
1. จานวนพื้นที่
ที่ได้รับการ
อนุรักษ์ฟื้นฟู
2. จานวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
3. แหล่ง
ท่องเที่ยวได้รับ
การฟื้นฟู

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด

1. มีการอนุรักษ์
(งานส่งเสริม
ฟื้นฟูทรัพยากร
การเกษตร)
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม แหล่ง
ท่องเที่ยวและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์
ในชุมชน
2. ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน

หน้าที่ 257

แบบ ผ. ๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6.2 แผนงานการเกษตร
งบประมาณ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
๒๕๖5
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10 โครงการอบรม
1. เพื่อส่งเสริมให้
1. จัดอบรมและศึกษาดู 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
เชิงปฏิบัติการการ ประชาชนมีจิตสานึก
งาน ให้แก่คณะผู้บริหาร
จัดการน้าตาม
อนุรักษ์แหล่งน้าในพื้นที่ สมาชิกสภา พนักงาน
ปรัชญาเศรษฐกิจ
และราลึกถึงพระมหา
เจ้าหน้าที่ ผู้นาชุมชน
พอเพียง (ธนาคาร กรุณาธิคณ
ุ ของในหลวง และประชาชน
น้าใต้ดิน) และศึกษา รัชกาลที่ 9 ที่มีต่อการ
จานวน 60 คน
ดูงาน
อนุรักษ์และดูแลรักษา
2. จัดทาจุดสาธิต
แหล่งน้า
ธนาคารน้าใต้ดินระบบ
2. เพื่อสนับสนุนการ
ปิด จานวน
บริหารจัดการน้าตาม
1 จุด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(ธนาคารน้าใต้ดิน) ตาม
นโยบายรัฐบาลในการ
แก้ไขปัญหาน้าท่วมและ
น้าแล้งของประเทศ
3. เพื่อศึกษาถึง
กระบวนการบริหาร
จัดการน้า (ธนาคารน้าใต้
ดิน) จากหน่วยงานหรือ
อปท.ที่ได้ดาเนินการแล้ว

ตัวชี้วัด
(KPI)
1. จานวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
2. จุดสาธิต
ธนาคารน้า
ใต้ดิน

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก
1. ประชาชนมี
สานักปลัด
จิตสานึกอนุรักษ์
แหล่งน้าในพื้นที่และ
ราลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคณ
ุ ของใน
หลวงรัชกาลที่ 9 ที่มี
ต่อการอนุรักษ์และ
ดูแลรักษาแหล่งน้า
2. ประชาชนได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับการ
บริหารจัดการน้า
ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
(ธนาคารน้าใต้ดิน)
ตามนโยบายรัฐบาล
สามารถดาเนินการ
ได้เองและช่วยแก้ไข
ปัญหาน้าท่วมและ
น้าแล้งในชุมชนและ
ของประเทศ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6.2 แผนงานการเกษตร
งบประมาณ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
๒๕๖5
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
11 โครงการรักน้า รักป่า 1. เพื่อสร้างจิตสานึก
จัดหากล้าไม้ให้
๕0,000
๕0,000
๕0,000
๕0,000
50,000
รักษาแผ่นดิน
และส่งเสริมการมีส่วน ประชาชนร่วมกัน
ร่วมของภาครัฐ องค์กร ปลูกในพื้นที่
ปกครองส่วนท้องถิ่น
และภาคประชาชน ได้
ตระหนักถึงความสาคัญ
ของการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้และ
แหล่งน้า
2. เพื่อร่วมกันฟื้นฟูและ
เพิ่มพื้นที่สีเขียว

ตัวชี้วัด
(KPI)
จานวนทรัพยากร
ป่าไม้และแหล่ง
น้าที่ได้รับการ
อนุรักษ์และฟื้นฟู

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด

1. ประชาชนมี
จิตสานึกและตระหนัก (งานส่งเสริม
การเกษตร)
ถึงความสาคัญของ
การอนุรักษ์ทรัพยากร
ป่าไม้และแหล่งน้า
2. ป่าไม้และแหล่ง
น้าได้รบั การฟื้นฟู
และเพิ่มพื้นทีส่ ีเขียว
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แบบ ผ. ๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6.2 แผนงานการเกษตร
งบประมาณ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
๒๕๖5
(KPI)
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
12 โครงการคลองสวย 1. เพื่อปรับปรุง พัฒนา ขุดลอกกาจัด
- 220,000
- ระยะทาง
น้าใส ประชารัฐสุข คูคลองในพื้นที่ กาจัด
วัชพืชและเศษ
ขุดลอกกาจัด
ใจเฉลิมพระเกียรติ ผักตบชวาในแหล่งน้า
ตะกอนดิน
วัชพืชที่
เนื่องในโอกาส
2. เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ความยาว
แล้วเสร็จ
มหามงคล
ในหลวงรัชกาลที่ 10
2,300 เมตร
พระราชพิธี
เนื่องในโอกาสมหามงคล หรือปริมาณ
บรมราชาภิเษก
พระราชพิธีบรม
ไม่น้อยกว่า
ราชาภิเษก
7,820.00 ลบ.ม.
บริเวณหมู่ที่
2, 3,6, 7 และ
หมู่ที่ 11 ตาบล
สันนาเม็ง

รวม

12 โครงการ

-

-

920,000 1,360,000 1,140,000 1,140,000 1,110,000

-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. คูคลองในพื้นที่
ได้รับการปรับปรุง
พัฒนากาจัดผักตบชวา
ในแหล่งน้า
2. ประชาชนร่วมใจ
เฉลิมพระเกียรติ
ในหลวงรัชการที่ 10
เนื่องในโอกาสมหา
มงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด

-
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แบบ ผ. ๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างสังคมสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๗. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
7.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
งบประมาณ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
๒๕๖5
(KPI)
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการจัดงานประเพณี เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ จัดงานประเพณียเี่ ป็ง 100,000 100,000 150,000 150,000 150,000 จานวน
ยี่เป็ง (ลอยกระทง)
ประเพณีวัฒนธรรมของ (ลอยกระทง)
ผู้เข้าร่วม
ตาบลสันนาเม็ง
ท้องถิ่นในงานประเพณี ตาบลสันนาเม็ง
กิจกรรม
ยี่เป็ง (ลอยกระทง)
โดยมีผู้เข้าร่วม
จานวน 1,000 คน
2 โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี
รดนาดาหัว

3 โครงการอบรมคุณธรรม
และจริยธรรมเยาวชน
ตาบลสันนาเม็ง

1. เพื่ออนุรักษ์สืบสาน
ศิลปะ วัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่น
2. เพื่อจัดกิจกรรมการ
รดนาดาหัวตามวิถี
ล้านนาและขอพระจาก
ผู้สูงอายุและผู้ใหญ่
เพื่อให้ความรู้กับเด็ก
เยาวชนให้เข้าใจ
หลักธรรมของศาสนา
แนวทางถึงปฏิบัติ และ
นามาใช้ได้อย่างถูกต้อง

จัดงานสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี
รดนาดาหัวตัวแทน
ผู้สูงอายุใน
ตาบลสันนาเม็ง
โดยมีผู้เข้าร่วม
จานวน 240 คน

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

จานวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

จัดอบรมให้แก่เด็ก
และเยาวชนใน
ตาบลสันนาเม็ง
จานวน 80 คน

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

จานวนผู้
ผ่านการ
อบรม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ประชาชนมีการสืบ
สานประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงาม
ของท้องถิ่นให้คงอยู่
สืบไป
1. ศิลปะ วัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นได้รับ
การอนุรักษ์สืบสาน
2. จัดกิจกรรมรดนา
ดาหัวตามวิถลี ้านนา
และขอพรจาก
ผู้สูงอายุ
เด็กและเยาวชนมี
คุณธรรมจริยธรรมมี
การประพฤติปฏิบัติ
ตนเป็นแบบอย่างที่ดี

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
การศึกษา

กอง
การศึกษา

กอง
การศึกษา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

แบบ ผ. ๐2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างสังคมสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๗. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
7.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
งบประมาณ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
๒๕๖5
(KPI)
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
4 โครงการอบรมเพื่อ
เพื่อเสริมสร้างและ
จัดอบรมให้แก่
30,000
30,000
50,000
50,000
50,000 จานวนผู้ผ่าน ประชาชนสามารถ
เสริมสร้างคุณธรรม
ปลูกฝังธรรมะในการ ประชาชนในพืนที่
การอบรม ใช้หลักคุณธรรม
จริยธรรมในการดาเนิน ดาเนินชีวิตให้แก่
ตาบลสันนาเม็ง
จริยธรรมเป็นแนวทาง
ชีวิตสาหรับประชาชน
ประชาชนตาบล
จานวน 500 คน
ในการดาเนินชีวิตของ
สันนาเม็ง
ตนเอง
5 โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมสาหรับเด็กเล็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง

เพื่อเสริมสร้าง ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม
ให้แก่เด็กเล็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตาบลสันนาเม็ง

จัดอบรมให้แก่เด็กเล็ก
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทต.สันนาเม็ง
ผู้ปกครองและ
พนักงานเทศบาล
ตาบลสันนาเม็ง
จานวน 100 คน

10,000

10,000

10,000

10,000

6 โครงการปั่นสองล้อ
แอ่วผ่อวัด สัมผัส
วัฒนธรรมท้องถิ่น

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
เยาวชนและประชาชน
ได้ออกกาลังกายและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวชม
วัฒนธรรมในท้องถิ่น

จัดกิจกรรมปั่น
จักรยานส่งเสริม
การท่องเที่ยวใน
ตาบลสันนาเม็ง โดย
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
จานวน 300 คน

100,000

100,000

100,000

100,000

10,000 จานวนผู้ผ่าน เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา
การอบรม เด็กเล็กเทศบาลตาบล
สันนาเม็งมีคณ
ุ ธรรม
และจริยธรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
การศึกษา

กอง
การศึกษา

100,000 จานวนผู้เข้า ประชาชนมีคุณธรรม กองการศึกษา
ร่วมกิจกรรม จริยธรรมมีการ
ประพฤติปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างสังคมสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๗. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
7.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
งบประมาณ
เป้าหมาย
หน่วยงาน
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่าจะ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
รับผิดชอบ
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
๒๕๖5
(KPI)
ได้รับ
โครงการ)
หลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
7 โครงการส่งเสริมจารีต เพื่อส่งเสริมให้
จัดกิจกรรมหล่อ
30,000
30,000
50,000
50,000
50,000
จานวน
ประชาชนได้ร่วมกัน กองการศึกษา
ประเพณีและวัฒนธรรม ประชาชนได้เห็น
เทียนพรรษา
ผู้เข้าร่วม สืบสานจารีต
ท้องถิ่น
ถึงความสาคัญของ เพื่อถวายแก่
กิจกรรม
ประเพณีและ
จารีตประเพณีและ พระภิกษุในเทศกาล
วัฒนธรรมอันดีงาม
วัฒนธรรมของ
เข้าพรรษา โดยมี
ของไทยให้คงอยู่
ท้องถิ่น
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
จานวน 500 คน
8 โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้การทาอาหาร
พืนเมือง

เพื่ออนุรักษ์
วัฒนธรรมวิถีชีวิต
ของท้องถิ่นในด้าน
การทาอาหาร
พืนเมือง

จัดกิจกรรมอบรม
ให้ความรู้การ
ทาอาหารพืนเมือง
โดยมีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
จานวน 180 คน

70,000

70,000

70,000

70,000

70,000

จานวนผู้ผ่าน ประชาชนมีความรู้ กองการศึกษา
การอบรม ในเรื่องการทา
อาหารพืนเมืองและ
ร่วมกันอนุรักษ์
วัฒนธรรมและวิถี
ชีวิตของท้องถิ่น
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

แบบ ผ. ๐2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างสังคมสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๗. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
7.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
งบประมาณ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
๒๕๖5
(KPI)
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
9 โครงการข่วงผญ๋าสืบสาน 1. เพื่อเป็นการสืบ
1. จัดสาธิตภูมิ
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
จานวน
๑. ประชาชนได้ร่วม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
สานภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น ปัญญาท้องถิ่น
ผู้เข้าร่วม สืบสานภูมิปญ
ั ญา
2. เพื่อเป็นการสร้าง 2. ให้ความรู/้
กิจกรรม
ท้องถิ่น
ความเข็มแข็งให้ชุมชน ฝึกสอนให้กับกลุม่
2. ชุมชนและสังคม
มีความสามัคคีร่วมมือ สนใจ
มีความเข็มแข็งเกิด
ร่วมใจกันจัดกิจกรรม
ความสามัคคีร่วมมือ
เพื่อชุมชน
ร่วมใจ
10 โครงการเรียนรู้มารยาท
ไทย ใส่ใจวัฒนธรรม

เพื่อให้ความรู้
มารยาทและ
วัฒนธรรมไทยให้กับ
เด็กและเยาวชนใน
พืนที่

จัดอบรมให้
ความรู้แก่เด็กและ
เยาวชน จานวน
30 คน

20,000

20,000

50,000

50,000

50,000 จานวนผู้ผ่าน ผู้เข้าร่วมโครงการ
การอบรม มีความรูเ้ กี่ยวกับ
มารยาทและ
วัฒนธรรมไทย
เพิ่มขึน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
การศึกษา

กอง
การศึกษา
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แบบ ผ. ๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างสังคมสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๗. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
7.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
งบประมาณ
เป้าหมาย
หน่วยงาน
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
๒๕๖5
(KPI)
โครงการ)
หลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
11 โครงการสืบสาน
1. เพื่อให้ประชาชน 1. จัดอบรมให้
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000 ผู้เข้ารับการ ๑. ประชาชนเกิด
กอง
ศิลปวัฒนธรรมและ
ได้ตระหนักและเห็น ความรู้และฝึกสอน
อบรมมีความรู้ ความตระหนักและ
การศึกษา
ประเพณีท้องถิ่น
คุณค่าของ
ศิลปวัฒนธรรม
เพิ่มมากขึน
เห็นคุณค่าของ
ศิลปวัฒนธรรมและ 2. สืบสานประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น
ท้องถิ่น
ประเพณีท้องถิ่น
2. เพื่อร่วมกันสืบ
๒.ประชาชนได้
สานศิลปวัฒนธรรม
ร่วมกันสืบสาน
และประเพณีท้องถิ่น
ศิลปวัฒนธรรม
ให้คงอยู่สืบไป
ท้องถิ่นและประเพณี
ท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
12 โครงการยกย่องเชิดชู
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

เพื่อยกย่อง เชิดชู
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในพืนที่

1. มอบเกียรติบตั ร
ยกย่องเชิดชูภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
2. ประชาสัมพันธ์
ยกย่องภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
3. จัดทาประวัติ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000 ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น/
ปราชญ์
ชาวบ้านใน
พืนที่ เป็นที่
รู้จักมากขึน

เทศบาลได้ให้
ความสาคัญกับภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และ
ให้การยกย่องเชิดชู
ให้เป็นที่รู้จัก
โดยทั่วไป

กอง
การศึกษา
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แบบ ผ. ๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างสังคมสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๗. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
7.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
งบประมาณ
เป้าหมาย
หน่วยงาน
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
๒๕๖5
(KPI)
โครงการ)
หลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
13 โครงการอบรมเพื่อ ๑. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ จัดอบรมให้ความรู้
25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 จานวนผู้ผ่าน ๑. ผู้เข้าร่วมโครงการ
กอง
พัฒนาศักยภาพ
มีความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับ แก่คณะกรรมการ
การอบรม มีความรู้ความเข้าใจ
การศึกษา
สภาวัฒนธรรม
บทบาทหน้าที่และความ
สภาวัฒนธรรม
เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
ตาบลสันนาเม็ง
รับผิดชอบของคณะกรรมการ ตาบลสันนาเม็ง
และความรับผิดชอบ
สภาวัฒนธรรม
จานวน 25 คน
ของคณะกรรมการ
2. เพื่อให้นานโยบายด้าน
สภาวัฒนธรรม
วัฒนธรรมไปสู่การขับเคลื่อน
2. สามารถขับเคลื่อน
ในพืนที่ให้เป็นรูปธรรม เกิด
งานด้านวัฒนธรรมใน
ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม
พืนที่ให้เป็นรูปธรรม
ท้องถิ่น และประเทศชาติ
มากขึน
14 โครงการอุ๊ยสอนหลาน 1. เพื่อให้ความรู้กับเด็ก
เยาวชน รวมถึงประชาชนที่
สนใจในการทาขนมพืนบ้าน/
ตุงพืนเมือง/งานจักสาน
2. เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่
สืบไป

จัดอบรมการทา
ขนมพืนบ้าน/ตุง
พืนเมือง/งานจัก
สาน

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

จานวนผู้ผ่าน 1. ผู้ร่วมโครงการมี
การอบรม ความรู้ในการทาขนม
พืนบ้าน/ตัดตุง และ
งานจักสาน
๒. ประชาชนได้
ร่วมกันอนุรักษ์ สืบ
สานภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่นให้คงอยูส่ ืบไป

กอง
การศึกษา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

แบบ ผ. ๐2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างสังคมสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๗. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
7.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
งบประมาณ
เป้าหมาย
หน่วยงาน
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
รับผิดชอบ
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
๒๕๖5
(KPI)
โครงการ)
หลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
15 โครงการสืบสาน
1. เพื่อการสืบสาน อนุรักษ์ จัดกิจกรรม ดังนี
- 50,000 50,000 50,000 จานวน
1. ผู้เข้าร่วมโครงการ มี
กอง
อนุรักษ์และ
และแลกเปลีย่ นศิลปะ
1. จัดนิทรรศการมี
ผู้เข้าร่วม การสืบสาน อนุรักษ์ และ
การศึกษา
แลกเปลีย่ นศิลปะ
วัฒนธรรม ประเพณีและ ชีวิต โดยการจัดรูป
กิจกรรม แลกเปลีย่ นศิลปะ
วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ขบวนและเคลื่อน
วัฒนธรรม ประเพณีและ
และภูมิปัญญา
2. เพื่อส่งเสริมและ
ขบวนเข้าสู่ลาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ท้องถิ่น
สนับสนุนประชาชนเกิด กิจกรรม
2. มีการส่งเสริมและ
การเรียนรู้วิถีชุมชนอย่าง 2. จัดกิจกรรมการ
สนับสนุนประชาชนเกิด
หลากหลาย
แสดงนาฏศิลป์
การเรียนรู้วิถีชุมชนอย่าง
3. เพื่อส่งเสริมและ
พืนเมือง
หลากหลาย
สนับสนุนให้ประชาชนเห็น ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
3. มีการส่งเสริมและ
คุณค่า เกิดความภาคภูมิใจ จานวน 250 คน
สนับสนุนให้ประชาชนเห็น
และสานึกรักบ้านเกิด
คุณค่า เกิดความภาคภูมิใจ
4. เพื่อส่งเสริมและ
และสานึกรักบ้านเกิด
สนับสนุนการมีส่วนร่วมใน
4. มีการส่งเสริมและ
ชุมชน
สนับสนุนการมีส่วนร่วม
5. เพื่อการเชื่อมโยง
ในชุมชน
เครือข่ายทางวัฒนธรรม
5. มีการเชื่อมโยงเครือข่าย
ทางวัฒนธรรม
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แบบ ผ. ๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างสังคมสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๗. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
7.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
งบประมาณ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
๒๕๖5
(KPI)
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
16 โครงการตาม
1. เพื่อรองรับนโยบาย
จัดกิจกรรมตาม
- 50,000 50,000 50,000 จานวน 1. ผู้เข้าร่วมโครงการ
แนวนโยบายของรัฐ เร่งด่วนของรัฐได้อย่างเป็น แนวนโยบายของรัฐ
ผู้เข้าร่วม สามารถปฏิบัตติ าม
รูปธรรม
โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
กิจกรรม นโยบายเร่งด่วนของรัฐได้
2. เพื่อให้การปฏิบัติงาน จานวน 50 คน
อย่างเป็นรูปธรรม
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ชาติ
การปฏิบัติงานสอดคล้อง
3. เพื่อให้เกิดประโยชน์
กับยุทธศาสตร์ชาติ
สูงสุดต่อองค์กรและต่อ
3. เกิดประโยชน์สูงสุด
ชุมชน
ต่อองค์กรและต่อชุมชน
17 โครงการฝึกอบรม
ปฏิบัติธรรม นาสุขสู่
ชุมชนสันนาเม็ง

เพื่อให้ความรู้ด้านการ
ปฏิบัติธรรม หลักธรรม
มาเป็นแนวทางในการ
ดาเนินชีวิต การปฏิบัติงาน
การให้บริการประชาชน
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน

จัดอบรมให้ความรู้แก่
คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาลพนักงาน
เจ้าหน้าที่ ผู้นาชุมชน
และประชาชน
ตาบลสันนาเม็ง
จานวน 100 คน

-

15,000

15,000

15,000

15,000

จานวนผู้
ผ่านการ
อบรม

ผู้เข้ารับการอบรมได้
ปฏิบัติธรรมตามหลัก
ศาสนา นาหลัก
พระพุทธศาสนา
ไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจาวัน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
การศึกษา

สานักปลัด
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

แบบ ผ. ๐2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างสังคมสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๗. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
7.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
งบประมาณ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
๒๕๖5
(KPI)
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
18 โครงการอบรมให้ความรู้ 1. เพื่อให้ผู้นาชุมชน
จัดอบรมให้
15,000
15,000
15,000 15,000 จานวนผู้ ผู้เข้ารับการอบรมมี
การจัดพิธีทางศาสนาแก่ และประชาชนในตาบล ความรู้แก่
ผ่านการ ความรู้ความเข้าใจ
ผู้นาชุมชน
สันนาเม็ง มีความรู้ ความ คณะผู้บริหาร
อบรม
สามารถประกอบ
เข้าใจ และปฏิบัติตาม
สมาชิกสภา
ศาสนพิธีทางศาสนา
ระเบียบ ขันตอนการ
เทศบาลพนักงาน
พิธีการ งานรัฐพิธี ได้
ประกอบศาสนพิธีต่าง ๆ เจ้าหน้าที่ ผู้นา
อย่างถูกต้อง
อย่างถูกต้อง
ชุมชน และ
2. เพื่อดาเนินการจัด
ประชาชน
กิจกรรมทางศาสนา งาน ตาบลสันนาเม็ง
พิธี งานรัฐพิธีดาเนินไปได้ จานวน 150 คน
ด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด
(งานบริหาร
ทั่วไป)
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แบบ ผ. ๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างสังคมสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๗. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
7.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
งบประมาณ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
๒๕๖5
(KPI)
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
19 โครงการอุดหนุน
เพื่อเป็นการส่งเสริมและ อุดหนุนงบประมาณ
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000 จานวน
งบประมาณในการจัด
สืบทอดพระพุทธศาสนา ตามโครงการจัด
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมทางศาสนา
ให้คงอยู่สืบไป และ
กิจกรรมทางศาสนา
กิจกรรม
ให้แก่วัดร้องสัก
ส่งเสริมให้ประชาชนเกิด ให้แก่วัดร้องสัก
หมู่ที่ 1 บ้านร้องสัก
ความเลื่อมใสศรัทธาแก่ หมู่ที่ 1 บ้านร้องสัก
ตาบลสันนาเม็ง
พุทธศาสนิกชน
ตาบลสันนาเม็ง

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก
ประชาชนได้สนใจเข้า
กอง
วัดเพื่อร่วมกิจกรรม
การศึกษา
ทางศาสนาและ
ร่วมกันอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นในคงสืบไป

20 โครงการขออุดหนุน
งบประมาณในการจัด
กิจกรรมทางศาสนาให้แก่
วัดป่ากล้วยท่ากุญชร
หมู่ที่ 2 บ้านป่ากล้วย
ตาบลสันนาเม็ง

เพื่อเป็นการส่งเสริมและ
สืบทอดพระพุทธศาสนา
ให้คงอยู่สืบไป และ
ส่งเสริมให้ประชาชนเกิด
ความเลื่อมใสศรัทธาแก่
พุทธศาสนิกชน

อุดหนุนงบประมาณ
ตามโครงการจัด
กิจกรรมทางศาสนา
ให้แก่วัดป่ากล้วย
ท่ากุญชร หมู่ที่ 2
บ้านป่ากล้วย
ตาบลสันนาเม็ง

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

จานวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

ประชาชนได้สนใจเข้า
วัดเพื่อร่วมกิจกรรม
ทางศาสนาและ
ร่วมกันอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นในคงสืบไป

กอง
การศึกษา

21 โครงการขออุดหนุน
งบประมาณในการจัด
กิจกรรมทางศาสนา
ให้แก่วัดสันนาเม็ง
หมู่ที่ 3 บ้านสันนาเม็ง
ตาบลสันนาเม็ง

เพื่อเป็นการส่งเสริมและ
สืบทอดพระพุทธศาสนา
ให้คงอยู่สืบไป และ
ส่งเสริมให้ประชาชนเกิด
ความเลื่อมใสศรัทธาแก่
พุทธศาสนิกชน

อุดหนุนงบประมาณ
ตามโครงการจัด
กิจกรรมทางศาสนา
ให้แก่วัดสันนาเม็ง
หมู่ที่ 3 บ้านสันนาเม็ง
ตาบลสันนาเม็ง

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

จานวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

ประชาชนได้สนใจเข้า
วัดเพื่อร่วมกิจกรรม
ทางศาสนาและ
ร่วมกันอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นในคงสืบไป

กอง
การศึกษา
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แบบ ผ. ๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างสังคมสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๗. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
7.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
งบประมาณ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
๒๕๖5
(KPI)
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
22 โครงการขออุดหนุน
เพื่อเป็นการส่งเสริมและ อุดหนุนงบประมาณ
30,000
30,000 30,000 30,000
30,000
จานวน
ประชาชนได้สนใจ
งบประมาณในการจัด สืบทอดพระพุทธศาสนา ตามโครงการจัด
ผู้เข้าร่วม เข้าวัดเพื่อร่วม
กิจกรรมทางศาสนา
ให้คงอยู่สืบไป และ
กิจกรรมทางศาสนา
กิจกรรม กิจกรรมทางศาสนา
ให้แก่ วัดสันหลวง
ส่งเสริมให้ประชาชนเกิด ให้แก่วัดสันหลวง
และร่วมกันอนุรักษ์
หมู่ที่ 4 บ้านสันหลวง ความเลื่อมใสศรัทธาแก่ หมู่ที่ 4 บ้านสันหลวง
ศิลปวัฒนธรรมของ
ตาบลสันนาเม็ง
พุทธศาสนิกชน
ตาบลสันนาเม็ง
ท้องถิ่นในคงสืบไป

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
การศึกษา

23 โครงการขออุดหนุน
งบประมาณในการจัด
กิจกรรมทางศาสนา
ให้แก่ วัดหลักปัน
หมู่ที่ 5 บ้านหลักปัน
ตาบลสันนาเม็ง

เพื่อเป็นการส่งเสริมและ
สืบทอดพระพุทธศาสนา
ให้คงอยู่สืบไป และ
ส่งเสริมให้ประชาชนเกิด
ความเลื่อมใสศรัทธาแก่
พุทธศาสนิกชน

อุดหนุนงบประมาณ
ตามโครงการจัด
กิจกรรมทางศาสนา
ให้แก่วัดหลักปัน
หมู่ที่ 5 บ้านหลักปัน
ตาบลสันนาเม็ง

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

จานวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

ประชาชนได้สนใจ
เข้าวัดเพื่อร่วม
กิจกรรมทางศาสนา
และร่วมกันอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นในคงสืบไป

กอง
การศึกษา

24 โครงการขออุดหนุน
งบประมาณในการจัด
กิจกรรมทางศาสนา
ให้แก่ วัดแม่กวง
หมู่ที่ 6 บ้านแม่กวง
ตาบลสันนาเม็ง

เพื่อเป็นการส่งเสริมและ
สืบทอดพระพุทธศาสนา
ให้คงอยู่สืบไป และ
ส่งเสริมให้ประชาชนเกิด
ความเลื่อมใสศรัทธาแก่
พุทธศาสนิกชน

อุดหนุนงบประมาณ
ตามโครงการจัด
กิจกรรมทางศาสนา
ให้แก่วัดแม่กวง
หมู่ที่ 6 บ้านแม่กวง
ตาบลสันนาเม็ง

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

จานวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

ประชาชนได้สนใจ
เข้าวัดเพื่อร่วม
กิจกรรมทางศาสนา
และร่วมกันอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นในคงสืบไป

กอง
การศึกษา
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แบบ ผ. ๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างสังคมสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๗. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
7.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
งบประมาณ
เป้าหมาย
หน่วยงาน
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
๒๕๖5
(KPI)
โครงการ)
หลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
25 โครงการขออุดหนุน
เพื่อเป็นการส่งเสริมและ อุดหนุนงบประมาณ
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000 จานวน ประชาชนได้สนใจเข้า
กอง
งบประมาณในการจัด
สืบทอดพระพุทธศาสนา ตามโครงการจัด
ผู้เข้าร่วม วัดเพื่อร่วมกิจกรรมทาง การศึกษา
กิจกรรมทางศาสนาให้แก่ ให้คงอยู่สืบไป และ
กิจกรรมทางศาสนา
กิจกรรม ศาสนาและร่วมกัน
วัดคอกหมูป่า
ส่งเสริมให้ประชาชน
ให้แก่ วัดคอกหมูป่า
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
หมู่ที่ 7 บ้านคอกหมูป่า
เกิดความเลื่อมใสศรัทธา หมู่ที่ 7 บ้านคอกหมูป่า
ของท้องถิ่นในคงสืบไป
ตาบลสันนาเม็ง
แก่พุทธศาสนิกชน
ตาบลสันนาเม็ง
26 อุดหนุนที่ทาการปกครอง
จังหวัดเชียงใหม่ ตาม
โครงการจัดงานมหกรรม
ไม้ดอกไม้ประดับ
จังหวัดเชียงใหม่

เพื่อเชิดชูและคงไว้ซึ่ง
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและความ
งดงามตระการตาของ
ไม้ดอกไม้ประดับนานา
พันธุ์ของจังหวัด
เชียงใหม่และเป็นการ
เผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดี
ของจังหวัดเชียงใหม่

อุดหนุนงบประมาณ
ให้แก่ที่ทาการ
ปกครอง จังหวัด
เชียงใหม่ เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินโครงการ
กิจกรรม

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

จานวน ประชาชนได้ตระหนัก
ผู้เข้าร่วม และหวงแหนในแบบ
กิจกรรม แผนขนบธรรมเนียม
ประเพณีของตน เป็น
การสร้างงานให้แก่
กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิต
พันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ
ตลอดจนผู้ประกอบการ
ต่างๆ ที่มีส่วนเกีย่ วข้อง

กองการ
ศึกษา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

แบบ ผ. ๐2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างสังคมสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๗. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
7.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
งบประมาณ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
๒๕๖5
(KPI)
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
27 อุดหนุนที่ทาการปกครอง เพื่อเชิดชูและคงไว้ซึ่ง อุดหนุนงบประมาณ 30,000
30,000
30,000
30,000 30,000 จานวน ประชาชนได้ตระหนัก
อาเภอสันทราย ตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณี ให้แก่ที่ทาการ
ผู้เข้าร่วม และหวงแหนในแบบ
โครงการจัดงานมหกรรม และความงดงามตระการ ปกครองอาเภอ
โครงการ แผนขนบธรรมเนียม
ไม้ดอกไม้ประดับ
ตาของไม้ดอกไม้ประดับ สันทราย จังหวัด
ประเพณีของตน
อาเภอสันทราย
นานาพันธุ์ของจังหวัด เชียงใหม่ เพื่อเป็น
สร้างงานให้แก่กลุ่ม
จังหวัดเชียงใหม่
เชียงใหม่และเป็นการ ค่าใช้จ่ายในการ
เกษตรกรผู้ผลิตพันธุ์
เผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดี ดาเนินโครงการ
ไม้ดอกไม้ประดับ
ของจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรม
ตลอดจนผู้ประกอบ
การต่าง ๆ ที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง
28 อุดหนุนที่ทาการปกครอง เพื่อให้ประชาชนโดย
อุดหนุนงบประมาณ 90,000
90,000
90,000
90,000 90,000 จานวน ประชาชนทุก
อาเภอสันทราย ตาม
ทั่วไปได้ร่วมแสดงออก ให้แก่
ผู้เข้าร่วม หมู่เหล่า ได้ร่วมกัน
โครงการขอรับการ
ถึงความจงรักภักดีและ ที่ทาการปกครอง
โครงการ แสดงออกถึงความ
สนับสนุนงบประมาณ เทิดทูนต่อสถาบัน
อาเภอสันทราย
จงรักภักดีต่อสถาบัน
การจัดงานพระราชพิธี พระมหากษัตริย์
จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อ
พระมหากษัตริย์
รัฐพิธีและประเพณี
เกิดการรวมพลังสมาน เป็นค่าใช้จ่ายในการ
และมีการสืบสาน
ท้องถิ่น อาเภอสันทราย สามัคคีความปรองดอง ดาเนินโครงการ
ประเพณีวัฒนธรรม
จังหวัดเชียงใหม่
สมานฉันท์ อีกทังส่งเสริม กิจกรรม
อันดีงามของท้องถิ่น
และประชาสัมพันธ์สินค้า
ให้คงอยู่สืบไป
ผลิตภัณฑ์ชุมชนในพืนที่
ตามนโยบายของรัฐบาล

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
การศึกษา

กอง
การศึกษา
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แบบ ผ. ๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างสังคมสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๗. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
7.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
งบประมาณ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
๒๕๖5
(KPI)
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
29 โครงการบูรณะบารุง
เพื่อก่อสร้างรัวรอบศาลกู่ 1. ก่อสร้างรัว
- 100,000
50,000
- จานวน
รักษาโบราณสถาน
แดง สาหรับการดูแลและ สูง 1.30 เมตร
โบราณสถาน
ศาลกู่แดง
บารุงรักษาโบราณสถานที่ ยาว 66.00 เมตร
ที่ได้รับการ
หมู่ที่ 2 บ้านป่ากล้วย มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ 2. ปรับปรุง
บูรณะฟื้นฟู
ภูมิทัศน์บริเวณ
ศาลกู่แดง
3. การจัดทา
ข้อมูลประวัติ
ความเป็นมา
รวม

29 โครงการ

-

-

1,125,000 1,255,000 1,425,000 1,375,000 1,375,000

-

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
ศาลกู่แดงได้รับการ
ดูแล บูรณะฟื้นฟูให้
เป็นทรัพยากรทาง
วัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด

-
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
สาหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
๒๕๖5
(KPI)
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการซ่อมสร้างถนน เพื่อความสะดวก
ซ่อมสร้างถนน
- 5,140,000
ความยาว
(Over Lay) ด้วยพารา
ปลอดภัยในการ
(Over Lay) ด้วยพารา
ของถนนที่
แอสฟัลต์ติกคอนกรีต
คมนาคม
แอสฟัลต์ติกคอนกรีต
ซ่อมสร้าง
สายบ้านสันหลวง
กว้าง 5.00 เมตร
ด้วยพารา
หมู่ที่ 4 – บ้านร้องสัก
ยาว 2,000.00 เมตร
แอสฟัลต์ติก
หมู่ที่ 1 ตาบลสันนาเม็ง
หนา 0.05 เมตร
คอนกรีต
อาเภอสันทราย
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
แล้วเสร็จ
จังหวัดเชียงใหม่
10,000 ตรม.
พร้อมตีเส้นจราจร
ตามแบบ ทต.สันนาเม็ง
พร้อมป้ายโครงการ

แบบ ผ. ๐2/1

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
ลดอุบัตเิ หตุในการ กองช่าง
เดินทาง ประชาชน
สามารถใช้เส้นทาง
ได้สะดวกและ
ปลอดภัย
ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน้าที่ 275

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
สาหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
๒๕๖5
(KPI)
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อความสะดวก ปรับปรุงซ่อมแซม
- 1,005,000
ความยาว
ผิวจราจรแบบ Over Lay ในการคมนาคม
ผิวจราจรแบบ
ถนนที่
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
Over Lay ด้วย
ปรับปรุงด้วย
พร้อมตีเส้นจราจร หมู่ที่ 5
แอสฟัลต์คอนกรีต
แอสฟัลต์
บ้านหลักปัน ตาบล
พร้อมตีเส้นจราจร
คอนกรีต
สันนาเม็ง อาเภอสันทราย
กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร
แล้วเสร็จ
เชื่อม หมู่ที่ ๒ บ้านสันต้นดู่
ยาว 718.00 เมตร
ตาบลสันปูเลย อาเภอ
หนา ๐.๐๕ เมตร
ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
๒,๘๗๒.๐๐ ตารางเมตร
ตามแบบ ทต.สันนาเม็ง
พร้อมป้ายโครงการ

แบบ ผ. ๐2/1

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
ประชาชน
สามารถใช้
เส้นทางได้สะดวก
รวดเร็ว

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง/
อบจ.
เชียงใหม่

หน้าที่ 276

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
สาหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
๒๕๖5
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน เพื่อความ
ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
- 3,315,000
ความยาว
ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแบบ สะดวก
ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
ของถนนที่
(Over Lay) ถนนสายหมู่ 8, 3 ปลอดภัยใน แบบ (Over Lay)
ปรับปรุง
และ หมู่ที่ 7 ตาบลสันนาเม็ง
การคมนาคม ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
ซ่อมแซม
อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ยาว 2,336.00 เมตร
ถนนด้วย
หนา 0.05 เมตร
แอสฟัลต์ติก
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
คอนกรีต
9,344.00 ตรม.
แล้วเสร็จ
ตามแบบ ทต.สันนาเม็ง
พร้อมป้ายโครงการ
4 โครงการปรับปรุงผิวถนน
เพื่อความ
ปรับปรุงผิวถนนด้วย
2,880,100
ความยาว
ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
สะดวก
แอสฟัลต์ติกคอนกรีต
ของถนนที่
(Over Lay) หมู่ที่ 6 บ้านแม่กวง ปลอดภัยใน (Over Lay) กว้าง
ปรับปรุงด้วย
บริเวณถนนหลังตลาดแม่กวง - การคมนาคม 3.50 - 4.00 เมตร
แอสฟัลต์ติก
สะพานหมู่บา้ น หมู่ที่ 7
ยาว 2,089.00 เมตร
คอนกรีต
บ้านคอกหมูป่า ตาบลสันนาเม็ง
หนา 0.05 เมตร
แล้วเสร็จ
อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
7,426.00 ตรม.
ตามแบบ ทต.สันนาเม็ง
พร้อมป้ายโครงการ

แบบ ผ. ๐2/1

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
ลดอุบัตเิ หตุในการ กองช่าง
เดินทาง ประชาชน
สามารถใช้เส้นทาง
ได้สะดวกและ
ปลอดภัย
ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

ลดอุบัตเิ หตุในการ
เดินทาง ประชาชน
สามารถใช้เส้นทาง
ได้สะดวกและ
ปลอดภัย

กองช่าง

หน้าที่ 277

แบบ ผ. ๐2/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
สาหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
๒๕๖5
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
5 โครงการปรับปรุงผิวถนน
เพื่อความสะดวก ปรับปรุงผิวถนนด้วย
- 1,211,000
ความยาว
ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
ปลอดภัยในการ แอสฟัลต์ติกคอนกรีต
ของถนนที่
(Over Lay) จาก ปากทางเข้า คมนาคม
(Over Lay) กว้าง 3.50
ปรับปรุงด้วย
ตลาดสันติสุข จนถึง สามแยก
- 4.00 - 6.00 เมตร
แอสฟัลต์ติก
หอพักนายสวัสดิ์ ถวาย หมู่ที่ 4
ยาว 673.00 เมตร
คอนกรีต
บ้านสันหลวง ตาบลสันนาเม็ง
หนา 0.05 เมตร
แล้วเสร็จ
อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ตามแบบ ทต.สันนาเม็ง
พร้อมป้ายโครงการ
6 โครงการปรับปรุงผิวถนนด้วย เพื่อความ
แอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี
สะดวกปลอดภัย
Over Lay พร้อมตีเส้นจราจร ในการคมนาคม
หมู่ที่ 3 บ้านบ่อหิน ตาบล
สันป่าเปา อาเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่เชื่อม หมู่ที่ 1
บ้านร้องสัก เชื่อมหมู่ที่ 2
บ้านป่ากล้วย ตาบลสันนาเม็ง
เชื่อม หมู่ที่ 3 บ้านข้าวแท่น
ตาบลสันทรายหลวง
อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ปรับปรุงผิวถนนด้วย
แอสฟัลต์คอนกรีต
โดยวิธี Over Lay
พร้อมตีเส้นจราจร
กว้าง 4.00 เมตร
ยาว 1,230.00 เมตร
หนา 0.05 เมตร
ตามแบบ ทต.สันนาเม็ง
พร้อมป้ายโครงการ

-

-

-

-

2,481,000 ความยาว
ของถนนที่
ปรับปรุงด้วย
แอสฟัลต์
คอนกรีต
แล้วเสร็จ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
ลดอุบัตเิ หตุในการ กองช่าง
เดินทาง ประชาชน
สามารถใช้เส้นทาง
ได้สะดวกและ
ปลอดภัย
ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

ลดอุบัตเิ หตุในการ
เดินทาง ประชาชน
สามารถใช้เส้นทาง
ได้สะดวกและ
ปลอดภัย

กองช่าง
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แบบ ผ. ๐2/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
สาหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
๒๕๖5
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
7 โครงการปรับปรุงผิวถนนด้วย เพื่อให้ประชาชน ปรับปรุงผิวถนนด้วย
- 1,168,000 ความยาวถนน
แอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over
ได้มีถนนสาหรับ แอสฟัลต์ติกคอนกรีต
ทีป่ รับปรุงด้วย
Lay) จากปากทางเข้าซอย 1
ใช้ในการคมนาคม (Over Lay)
แอสฟัลต์ติก
หมู่ที่ 4 บ้านสันหลวง
ได้อย่างสะดวก กว้าง 3.30 - 4.00 เมตร
คอนกรีต
ตาบลสันนาเม็ง ถึงบริเวณ
รวดเร็ว
ยาว 730.00 เมตร
แล้วเสร็จ
สะพานเชียงแสน บ้านบ่อหิน
หนา 0.05 เมตร
ตาบลสันป่าเปา อาเภอสันทราย
ตามแบบ ทต.สันนาเม็ง
จังหวัดเชียงใหม่
พร้อมป้ายโครงการ
8 โครงการปรับปรุงผิวถนน
เพื่อความสะดวก
ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
ปลอดภัยในการ
(Over Lay) บริเวณถนนสาย
คมนาคม
หลักต่อจากโครงการเดิม
หมู่ที่ 12 บ้านเจซี การ์เด้นวิลล์
ตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่
รวม

8 โครงการ

-

ปรับปรุงผิวถนนด้วย
แอสฟัลต์ติกคอนกรีต
(Over Lay)
กว้างเฉลี่ย 8.00 เมตร
ยาว 2,659.00 เมตร
หนา 0.05 เมตร
ตามแบบ ทต.สันนาเม็ง
พร้อมป้ายโครงการ
-

-

-

- 6,145,000

-

-

7,964,000 ความยาว
ของถนนที่
ปรับปรุง
ซ่อมแซม
ถนนด้วย
แอสฟัลต์ติก
คอนกรีต
แล้วเสร็จ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
ประชาชนสามารถ กองช่าง
ใช้เส้นทางได้
สะดวกและ
ปลอดภัย
ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

ลดอุบัตเิ หตุในการ
เดินทาง ประชาชน
สามารถใช้เส้นทาง
ได้สะดวกและ
ปลอดภัย

กองช่าง

3,315,000 4,091,100 11,613,000
หน้าที่ 279

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
สาหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง
2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
๒๕๖5
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการก่อสร้างสะพาน
เพื่อความ
ก่อสร้างสะพานคอนกรีต
- 1,300,000
- ความยาว
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สะดวกในการ เสริมเหล็ก ขนาด
ของสะพาน
หมู่ที่ 2 บ้านป่ากล้วย
คมนาคม
กว้าง 7.00 เมตร
ที่ก่อสร้าง
ตาบลสันนาเม็ง เชื่อม
ยาว 10.00 เมตร
แล้วเสร็จ
หมู่ที่ 3 บ้านข้าวแท่น
ตามแบบ ทต.สันนาเม็ง
ตาบลสันทรายหลวง
พร้อมป้ายโครงการ
อาเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่

แบบ ผ. ๐2/1

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
ประชาชนสามารถ กองช่าง
ใช้เส้นทางได้
สะดวกรวดเร็ว
ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน้าที่ 280

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
สาหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง
2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
๒๕๖5
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2 โครงการก่อสร้างกาแพง
เพื่อความสะดวก ก่อสร้างกาแพงกันดิน
- 2,740,000 2,740,000 3,014,000 ความยาว
กันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ในการคมนาคม คอนกรีตเสริมเหล็ก
กาแพงกันดิน
เพื่อขยายไหล่ทาง ตั้งแต่
และป้องกันการ ปี พ.ศ. 2563
ที่ก่อสร้าง
บริเวณสะพานวัดป่ากล้วย พังทลายของดิน สูง 2.40 เมตร
แล้วเสร็จ
ท่ากุญชรถึงสะพานประปา
ยาว 400.00 เมตร
หมู่บ้าน รวม 2 ฝั่งน้ากวง
ปี พ.ศ. 2564
หมู่ที่ 2 บ้านป่ากล้วย
สูง 2.40 เมตร
ตาบลสันนาเม็ง
ยาว 400.00 เมตร
อาเภอสันทราย
ปี พ.ศ. 2565
จังหวัดเชียงใหม่
สูง 2.40 เมตร
ยาว 440.00 เมตร
ตามแบบ ทต.สันนาเม็ง
พร้อมป้ายโครงการ

แบบ ผ. ๐2/1

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
ลดการกัดเซาะ
ของผิวจราจร
ป้องกันการ
พังทลายของดิน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

หน้าที่ 281

แบบ ผ. ๐2/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
สาหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง
2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
๒๕๖5
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3 โครงการก่อสร้างกาแพงกันดิน เพื่อความสะดวก ก่อสร้างกาแพงกันดิน
- 3,870,000
- ความยาว
คอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อขยาย ในการคมนาคม คอนกรีตเสริมเหล็ก
กาแพงกันดิน
ไหล่ทางตั้งแต่บริเวณสะพาน และป้องกันการ สูง 2.40 เมตร
ที่ก่อสร้าง
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2
พังทลายของดิน ยาว 570.00 เมตร
แล้วเสร็จ
บ้านป่ากล้วย ถึงวัดคอกหมูป่า
ตามแบบ ทต.สันนาเม็ง
หมู่ที่ 7 บ้านคอกหมูป่า
พร้อมป้ายโครงการ
ตาบลสันนาเม็ง
อาเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่
4 โครงการก่อสร้างพนังกันดิน
คอนกรีตเสริมเหล็ก จากหน้า
โครงการหมู่บ้านแสนสบาย
จนถึงสุสานหมู่บ้าน หมู่ที่ 5
บ้านหลักปัน ตาบลสันนาเม็ง
อาเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่

เพื่อความสะดวก
ในการคมนาคม
และป้องกันการ
พังทลายของดิน

ก่อสร้างพนังกันดิน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สูง 2.40 เมตร
ยาว 217.00 เมตร
ตามแบบ ทต.สันนาเม็ง
พร้อมป้ายโครงการ

-

-

-

- 1,658,000 ความยาว
กาแพงกันดิน
ที่ก่อสร้าง
แล้วเสร็จ

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
ลดการกัดเซาะ
ของผิวจราจร
ป้องกันการ
พังทลายของดิน

ลดการกัดเซาะ
ของผิวจราจร
ป้องกันการ
พังทลายของดิน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

กองช่าง

หน้าที่ 282

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
สาหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง
2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
๒๕๖5
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
5 โครงการก่อสร้างพนังกันดิน เพื่อความสะดวก ก่อสร้างพนังกันดิน
- 1,950,000 ความยาว
เพื่อขยายไหล่ทาง ตั้งแต่
ในการคมนาคม คอนกรีตเสริมเหล็ก
กาแพงกันดิน
บริเวณสะพาน อบจ. ถึง
และป้องกันการ ช่วงที่ 1
ที่ก่อสร้าง
บริเวณถนนตรงข้ามอาคาร พังทลายของดิน ยาว 229.00 เมตร
แล้วเสร็จ
อเนกประสงค์หมู่บ้าน
สูง 1.50 เมตร
(ทิศตะวันออก ฝั่งตรงข้าม
หนา 0.15 เมตร
ลาน้ากวง) หมู่ที่ 6
ช่วงที่ 2
บ้านแม่กวง ตาบลสันนาเม็ง
ยาว 121 เมตร
อาเภอสันทราย
สูง 1.50 เมตร
จังหวัดเชียงใหม่
หนา 0.15 เมตร
ช่วงที่ 3
ยาว 40.00 เมตร
สูง 1.50 เมตร
หนา 0.15 เมตร
พร้อมขยายไหล่ทาง
กว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร
ยาว 615.00 เมตร
ตามแบบ ทต.สันนาเม็ง
พร้อมป้ายโครงการ

แบบ ผ. ๐2/1

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
ลดการกัดเซาะ
ของผิวจราจร
ป้องกันการ
พังทลายของดิน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

หน้าที่ 283

แบบ ผ. ๐2/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
สาหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง
2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
๒๕๖5
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
6 โครงการก่อสร้างพนังกันดิน เพื่อความสะดวก ก่อสร้างพนังกันดิน
- 1,302,000 ความยาว
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ ในการคมนาคม คอนกรีตเสริมเหล็ก
กาแพงกันดิน
หน้าบ้าน นางทา ปราโมทย์ และป้องกันการ สูง 2.40 เมตร
ที่ก่อสร้าง
ถึงบ้านนายมา อินต๊ะ
พังทลายของดิน ยาว 394.00 เมตร
แล้วเสร็จ
(ต่อจากโครงการเดิม)
หนา 0.15 เมตร
หมู่ที่ 6 บ้านแม่กวง
ตามแบบ ทต.สันนาเม็ง
ตาบลสันนาเม็ง
พร้อมป้ายโครงการ
อาเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่
7 โครงการก่อสร้างพนังกันดิน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ลาน้ากวงตั้งแต่ซอย 25
ถึงสะพานสุสานหลักปัน
หมู่ที่ 10 บ้านคุรุสภา
ตาบลสันนาเม็ง อาเภอ
สันทราย จังหวัดเชียงใหม่

เพื่อความสะดวก
ในการคมนาคม
และป้องกันการ
พังทลายของดิน

ก่อสร้างพนังกันดิน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สูง 2.40 เมตร
ยาว 570.00 เมตร
หนา 0.20 เมตร
ตามแบบ ทต.สันนาเม็ง
พร้อมป้ายโครงการ

-

-

-

- 5,020,000 ความยาว
กาแพงกันดิน
ที่ก่อสร้าง
แล้วเสร็จ

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
ลดการกัดเซาะ
ของผิวจราจร
ป้องกันการ
พังทลายของดิน

ลดการกัดเซาะ
ของผิวจราจร
ป้องกันการ
พังทลายของดิน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

กองช่าง

หน้าที่ 284

แบบ ผ. ๐2/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
สาหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง
2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
๒๕๖5
(KPI)
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
8 โครงการขอรับการ
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพ ก่อสร้างอาคาร
- 18,000,000
- ก่อสร้าง
สนับสนุนงบประมาณ และคุณภาพการให้
ที่จอดรถ
อาคารที่
เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนา บริการของศูนย์
กว้าง ๒๖.๘๐ เมตร
จอดรถ
คุณภาพการให้บริการ บริการสาธารณสุข
ยาว ๓๒ เมตร
แล้วเสร็จ
ด้านสาธารณสุขของ
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง สูง ๙.๕0 เมตร
สถานีอนามัยถ่ายโอน 2. เพื่ออานวยความ หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
ให้แก่องค์กรปกครอง สะดวกและมีสถานที่ ๒,๕๗๒.๘๐ ตร.ม
ส่วนท้องถิ่นงบลงทุน พอเพียงต่อผู้รับบริการ ตามแบบแปลน
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
ทต.สันนาเม็ง
ของสถานีอนามัย
พร้อมป้ายโครงการ
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง
อาเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่
รวม

8 โครงการ

-

-

-

-

4,040,000 24,610,000 12,944,000

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
ประชาชนตาบล
กอง
สันนาเม็งและตาบล สาธารณสุข/
ใกล้เคียงได้รับ
กองช่าง
บริการที่สะดวก
มากขึ้นเกิดความ
พึงพอใจ
ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

-

-
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แบบ ผ. ๐2/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
สาหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุนสู่สากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง
3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
๒๕๖5
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการตลาดน้า
1. เพื่อเสริมสร้าง
ก่อสร้างสถานที่ดา้ เนิน
- 15,400,000 2,000,000 2,000,000
ล้าเหมืองห้าประชารัฐ กิจกรรมการท่องเที่ยว โครงการฯ รายละเอียด
หมู่ที่ 8 บริเวณ
ทางน้าเพิ่มวิถีชีวิตการ ดังนี
ล้าเหมืองห้า
ค้าขายริมน้าในชุมชน - เทลานคอนกรีตเสริม
บ้านร้องบอน
2. เพื่อเสริมสร้าง
เหล็ก กว้าง 3.00 เมตร
ต้าบลสันนาเม็ง
รายได้เพิ่มให้กับชุมชน ยาว 650.00 เมตร
อ้าเภอสันทราย
ในการขายสินค้าและ - ก่อสร้างบันไดคอนกรีต
จังหวัดเชียงใหม่
บริการ
เสริมเหล็ก กว้าง 1.00
3. เพื่อเป็นการสร้างจุด เมตร สูง 3.00 เมตร
สนใจในการท่องเที่ยว จ้านวน 6 จุด
พักผ่อนและถ่ายภาพ - ก่อสร้างบันไดคอนกรีต
ประชาสัมพันธ์การ
เสริมเหล็ก กว้าง 2.00
ท่องเที่ยวของตลาดน้า เมตร ยาว 17.00 เมตร
เหมืองห้าให้เป็นที่รู้จัก รวม 3 จุด
แก่ประชาชนและ
- ก่อสร้างก้าแพงกันดิน
นักท่องเที่ยว
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สูง 3.30 เมตร
ยาว 650.00 เมตร

ตัวชี้วัด
(KPI)
ด้าเนิน
การตาม
โครงการ
แล้วเสร็จ

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก
โครงการตลาดน้า
กองช่าง
ล้าเหมืองห้าประชารัฐ
เป็นกิจกรรม
สนับสนุนการ
ท่องเที่ยวจังหวัด
เชียงใหม่ เพิ่มแหล่ง
เศรษฐกิจการค้าให้แก่
ชุมชนท้องถิ่น เป็น
แหล่งท่องเที่ยวใหม่
ส่งเสริมอาชีพและ
รายได้ให้แก่
ประชาชนในพืนที่
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แบบ ผ. ๐2/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
สาหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุนสู่สากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง
3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
๒๕๖5
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2 โครงการส่งเสริมการ เพื่อเป็นการสร้างจุด
ดาเนินการดังนี้
- 2,000,000 4,000,000 4,000,000
ท่องเที่ยวตลาดน้า
สนใจในการท่องเที่ยว ปี พ.ศ. 2563
เหมืองห้าประชารัฐ พักผ่อนและถ่ายภาพ 1. ปรับปรุงภูมิทัศน์
ต้าบลสันนาเม็ง
ประชาสัมพันธ์ การ
บริเวณแหล่งท่องเที่ยว
ท่องเที่ยวของชุมชน
ปี พ.ศ. 2564 - 2565
ริมน้าล้าเหมืองห้าให้ 1. จัดซือเรือพาย/เรือ
เป็นที่รู้จักอย่าง
ท้องแบน
แพร่หลายมากขึน
2. จัดท้าระบบสาธารณูปโภค
และเพื่อให้
บริเวณตลาดน้า
ผู้ประกอบการมีรายได้ 3. จัดซือเครื่องออกก้าลังกาย
จากแหล่งท่องเที่ยว
จ้านวน 8 ชุด
4. ก่อสร้างก้าแพงกันดิน
คสล. สูง 3.30 เมตร
ยาว 650.00 เมตร
5. การแสดงทางวัฒนธรรม
ของชุมชนท้องถิ่น
6. การจ้าหน่ายสินค้าและ
บริการของชุมชน

ตัวชี้วัด
(KPI)
ด้าเนิน
การตาม
โครงการ
แล้วเสร็จ

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก
ผู้ประกอบการมีรายได้ ส้านักปลัด/
จากแหล่งท่องเที่ยว
กองช่าง
และเป็นสถานที่จัด
กิจกรรมส้าคัญทาง
ประเพณีของเทศบาล
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แบบ ผ. ๐2/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
สาหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุนสู่สากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง
3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
๒๕๖5
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
7. การให้บริการข้อมูล
ข่าวสารและสิ่งอ้านวยความ
สะดวกแก่นักท่องเที่ยว
8. ค่าใช้จ่ายในการ
ประชาสัมพันธ์ เช่น สื่อ
สิ่งพิมพ์ การจัดท้าเว็บไซต์
การจัดงานแถลงข่าว การจัด
งานประชาสัมพันธ์ ค่า
โฆษณาประชาสัมพันธ์

รวม

2 โครงการ

-

-

-

- 17,400,000 6,000,000 6,000,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

-

-

-
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แบบ ผ. ๐2/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
สาหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
4.1 แผนงานการศึกษา
งบประมาณ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการพัฒนา
เพือ่ พัฒนาคุณภาพ ชุดอุปกรณ์สาหรับ
30,700
คุณภาพการศึกษา
การศึกษาด้วย
ห้องเรียนโครงการ
ด้วยเทคโนโลยี
เทคโนโลยี
พัฒนาคุณภาพ
สารสนเทศ DLTV
สารสนเทศ DLTV การศึกษาด้วย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทคโนโลยีสาร
สันนาเม็ง เทศบาล
สันนาเม็ง เทศบาล สนเทศ DLTV
ตาบลสันนาเม็ง
ตาบลสันนาเม็ง
จานวน 1 ชุด
อาเภอสันทราย
อาเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
รวม

1 โครงการ

-

-

-

30,700

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

-

อุปกรณ์ฯ
ที่จัดซื้อ
แล้วเสร็จ

- สามารถพัฒนาสื่อ
การเรียนการสอน
อย่างหลากหลาย
และมีคณ
ุ ภาพ
- สามารถรองรับ
การจัดการศึกษา
ทางไกลผ่าน
ดาวเทียมได้อย่างมี
คุณภาพ

-

-

-

๒๕๖5
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
การศึกษา

-
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แบบ ผ. ๐2/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
สาหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
4.2 แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการเงินอุดหนุน
เพื่อพัฒนาศักยภาพ
1. จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์
6,991,000
เฉพาะกิจสาหรับเป็น
และคุณภาพการให้
การแพทย์เครื่องมือ
ครุภณ
ั ฑ์ฯ ของสถานี
บริการของศูนย์บริการ กายภาพบาบัด
อนามัยที่ได้รับการถ่าย สาธารณสุข เทศบาล 2. จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์กีฬา
โอนให้องค์กรปกครอง ตาบลสันนาเม็ง ให้มี
3. จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์
ส่วนท้องถิ่น
ความพร้อมในการ
สานักงาน
ปฏิบัติงานและพร้อม
ให้บริการประชาชน
2 โครงการเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจสาหรับเป็น
ค่าก่อสร้าง ของสถานี
อนามัยที่ได้รับการถ่าย
โอนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (โครงการ
ก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์
จานวน 1 หลัง)

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพ
และคุณภาพการให้
บริการของศูนย์บริการ
สาธารณสุข เทศบาล
ตาบลสันนาเม็ง
2. เพื่อให้มีสถานที่
เพียงพอต่อการให้
บริการด้านสาธารณสุข

ก่อสร้างอาคาร
คอนกรีตเสริมเหล็ก
จานวน 1 หลัง
กว้าง 21.00 เมตร
ยาว 40.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
840.00 ตารางเมตร
ตามแบบ ทต.สันนาเม็ง
พร้อมป้ายโครงการ

4,897,000

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

-

ครุภณ
ั ฑ์
ที่จัดซื้อ
แล้วเสร็จ

ศูนย์บริการ
สาธารณสุข
เทศบาลตาบล
สันนาเม็ง
มีวัสดุครุภณ
ั ฑ์
ที่เพียงพอต่อการ
ให้บริการประชาชน

-

อาคารที่
ก่อสร้าง
แล้วเสร็จ

ศูนย์บริการ
สาธารณสุข
เทศบาลตาบล
สันนาเม็งมีสถานที่
สาหรับรองรับการ
ให้บริการประชาชน
อย่างเพียงพอ

๒๕๖5
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
สาธารณสุข

กอง
สาธารณสุข

หน้าที่ 290

แบบ ผ. ๐2/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
สาหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
4.2 แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3 โครงการเงินอุดหนุน
เพื่อพัฒนาศักยภาพ
1. จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์
- 669,000
เฉพาะกิจสาหรับเป็น
และคุณภาพการให้
การแพทย์
ค่าครุภณ
ั ฑ์ฯ ของสถานี บริการของศูนย์บริการ 2. จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์
อนามัยที่ได้รับการถ่าย สาธารณสุข เทศบาล สานักงาน
โอนให้องค์กรปกครอง ตาบลสันนาเม็ง ให้มี
3. จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์งาน
ส่วนท้องถิ่น
ความพร้อมในการ
บ้านงานครัว
(ค่าครุภณ
ั ฑ์)
ปฏิบัติงานและพร้อม 4. ครุภัณฑ์การศึกษา
ให้บริการประชาชน
4 โครงการเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจสาหรับเป็น
ค่าก่อสร้าง ของสถานี
อนามัยที่ได้รับการถ่าย
โอนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (โครงการ
ต่อเติมหลังคากันฝน
สาดด้านหน้าอาคาร
สร้างสุขถึงอาคารสถานี
อนามัยตาบลสันนาเม็ง)

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพ
และคุณภาพการให้
บริการของศูนย์บริการ
สาธารณสุข เทศบาล
ตาบลสันนาเม็ง
2. เพื่ออานวยความ
สะดวกและมีสถานที่
พอเพียงต่อผู้รับบริการ

ต่อเติมหลังคากันฝนสาด
ด้านหน้าอาคารสร้างสุข
ถึงอาคารอนามัยตาบล
สันนาเม็ง
กว้าง 7.00 เมตร
ยาว 20.00 เมตร
ตามแบบ ทต.สันนาเม็ง
พร้อมป้ายโครงการ

-

420,000

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

-

ครุภณ
ั ฑ์
ที่จัดซื้อ
แล้วเสร็จ

ศูนย์บริการ
สาธารณสุข
เทศบาลตาบล
สันนาเม็ง
มีวัสดุครุภณ
ั ฑ์ที่
เพียงพอต่อการ
ให้บริการประชาชน

-

ต่อเติม
หลังคากัน
ฝนสาดแล้ว
เสร็จ

๒๕๖5
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
สาธารณสุข

ศูนย์บริการ
กอง
สาธารณสุข
สาธารณสุข/
เทศบาลตาบล
กองช่าง
สันนาเม็งมีสถานที่
สาหรับรองรับการ
ให้บริการประชาชน
อย่างเพียงพอ

หน้าที่ 291

แบบ ผ. ๐2/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
สาหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
4.2 แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
5 โครงการเงินอุดหนุน 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพ - ปรับปรุงอาคารอนามัย
- 748,500
เฉพาะกิจสาหรับเป็น และคุณภาพการให้
ห้องทางาน
ค่าก่อสร้าง/ค่าครุภัณฑ์ บริการของศูนย์บริการ กว้าง 4.00 เมตร
ของสถานีอนามัยที่
สาธารณสุข เทศบาล ยาว 4.00 เมตร และ
ได้รับการถ่ายโอนให้ ตาบลสันนาเม็ง
ห้องบริการประชาชน
องค์กรปกครองส่วน 2. เพื่ออานวยความ
กว้าง 8.00 เมตร
ท้องถิ่น (โครงการ
สะดวกและมีสถานที่
ยาว 8.00 เมตร
ปรับปรุงห้องทางาน พอเพียงต่อผู้รับบริการ งบประมาณ 400,000
และห้องบริการ
บาท
ประชาชนภายใน
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
อาคารอนามัยพร้อม
1. ขนาด 48,000 บีทียู
ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
จานวน 5 เครื่อง
ภายในอาคารอนามัย
งบประมาณ 279,500
หมู่ที่ 3 บ้านสันนาเม็ง
บาท
ตาบลสันนาเม็ง
2. ขนาด 13,000 บีทียู
อาเภอสันทราย
จานวน 3 เครื่อง
จังหวัดเชียงใหม่)
งบประมาณ 69,000
บาท

๒๕๖5
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)
- ปรับปรุงห้อง
ทางานและ
ห้องบริการ
แล้วเสร็จ

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
ศูนย์บริการ
สาธารณสุข
เทศบาลตาบล
สันนาเม็งมีสถานที่
สาหรับรองรับการ
ให้บริการประชาชน
อย่างเพียงพอ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
สาธารณสุข/
กองช่าง

หน้าที่ 292

แบบ ผ. ๐2/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
สาหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
4.2 แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
6 โครงการเงินอุดหนุน 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพ 1. ปรับปรุงห้องกายภาพ
- 210,000
เฉพาะกิจสาหรับเป็น และคุณภาพการให้
บาบัดโดยการติดตั้ง
ค่าก่อสร้าง ของสถานี บริการของศูนย์บริการ ประตูทางเข้า – ออก
อนามัยที่ได้รับการถ่าย สาธารณสุข เทศบาล
อัตโนมัติ
โอนให้องค์กรปกครอง ตาบลสันนาเม็ง
2. ติดตั้งครุภณ
ั ฑ์
ส่วนท้องถิ่น (โครงการ 2. เพื่ออานวยความ
เครื่องปรับอากาศ
ปรับปรุงห้องกายภาพ สะดวกและมีสถานที่
ขนาด 24,000 BTU
บาบัด ศูนย์บริการ
พอเพียงต่อผู้รับบริการ จานวน 3 เครื่อง
สาธารณสุข เทศบาล
ตาบลสันนาเม็ง)

๒๕๖5
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

- ปรับปรุงห้อง ศูนย์บริการ
ภายภาพ
สาธารณสุข
แล้วเสร็จ
เทศบาลตาบล
สันนาเม็งมีสถานที่
สาหรับรองรับการ
ให้บริการประชาชน
อย่างเพียงพอ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
สาธารณสุข/
กองช่าง

หน้าที่ 293

แบบ ผ. ๐2/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
สาหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
4.2 แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
7 โครงการเงินอุดหนุน 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพ ปรับปรุงอาคาร
- 205,000
เฉพาะกิจสาหรับเป็น และคุณภาพการให้
ศูนย์บริการสาธารณสุข
ค่าก่อสร้าง ของสถานี บริการของศูนย์บริการ เทศบาลตาบลสันนาเม็ง
อนามัยที่ได้รับการถ่าย สาธารณสุข เทศบาล โดยทาสีอาคารภายใน
โอนให้องค์กรปกครอง ตาบลสันนาเม็ง
และภายนอก พร้อม
ส่วนท้องถิ่น
2. เพื่ออานวยความ
เปลี่ยนกระเบื้องลอนคู่
(โครงการปรับปรุง
สะดวกและมีสถานที่
อาคารใหม่
อาคารศูนย์บริการ
พอเพียงต่อผู้รับบริการ
สาธารณสุข เทศบาล
ตาบลสันนาเม็ง

๒๕๖5
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)
- ปรับปรุง
อาคารฯ
แล้วเสร็จ

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
ศูนย์บริการ
สาธารณสุข
เทศบาลตาบล
สันนาเม็งมีสถานที่
สาหรับรองรับการ
ให้บริการประชาชน
อย่างเพียงพอ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
สาธารณสุข/
กองช่าง

หน้าที่ 294

แบบ ผ. ๐2/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
สาหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
4.2 แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
8 โครงการขอรับการ
เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ขอรับการ
- 1,000,000
สนับสนุนงบประมาณ และคุณภาพการให้
สนับสนุน
เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนา บริการของศูนย์บริการ งบดาเนินงาน
คุณภาพการให้บริการ สาธารณสุข เทศบาล
ได้แก่
ด้านสาธารณสุขของ
ตาบลสันนาเม็ง ให้มี
- ค่าตอบแทน
สถานีอนามัยที่ถ่ายโอน ความพร้อมในการ
- ค่าใช้สอย
ให้แก่องค์กรปกครอง ปฏิบัติงานและพร้อม
- ค่าวัสดุ
ส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่าย
ให้บริการประชาชน
- ค่าสาธารณูปโภค
เป็นค่าใช้จ่ายเป็นเงิน ประชาชน
บารุงให้สถานีอนามัยที่
ได้รับการถ่ายโอนให้แก่
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเทศบาลตาบล
สันนาเม็ง อาเภอสัน
ทราย จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
๒๕๖5
หลัก
(บาท)
- ร้อยละความ มีการพัฒนาด้านการ
กอง
พึงพอใจของ ส่งเสริมสุขภาพและ สาธารณสุข
ประชาชน
ดาเนินกิจกรรมเพื่อ
ที่มา
พัฒนาศูนย์บริการ
รับบริการ
สาธารณสุขเทศบาล
ตาบลสันนาเม็ง
อย่างต่อเนื่อง
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน้าที่ 295

แบบ ผ. ๐2/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
สาหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
4.2 แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
9 โครงการขอรับการ
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพ 1. ปรับปรุงต่อเติมอาคาร
- 8,013,500
สนับสนุนงบประมาณ และคุณภาพการ
ศูนย์บริการสาธารณสุข
เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนา ให้บริการของศูนย์
(สถานีอนามัยบ้าน
คุณภาพการให้บริการ บริการ สาธารณสุข
สันนาเม็ง) ชั้นที่ 1
ด้านสาธารณสุขของ
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง และ ชั้นที่ 2 พร้อม
สถานีอนามัยที่ถ่ายโอน 2. เพื่อปรับปรุงต่อเติม เครื่องปรับอากาศ
ให้แก่องค์กรปกครอง อาคารศูนย์บริการ
2. จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์ ได้แก่
ส่วนท้องถิ่น งบลงทุน สาธารณสุข (สถานี
- ครุภัณฑ์การแพทย์
เพื่อจ่ายเป็นค่า
อนามัยบ้าน
- ครุภัณฑ์การแพทย์
สิ่งก่อสร้างและค่า
สันนาเม็ง) ชั้นที่ 1
(แพทย์แผนไทย)
ครุภณ
ั ฑ์ของสถานี
และ ชั้นที่ 2 พร้อม
- ครุภัณฑ์การแพทย์
อนามัยเทศบาลตาบล ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กิจกรรมบาบัด)
สันนาเม็ง อาเภอสัน
และเป็นค่าจัดซื้อ
- ครุภัณฑ์การแพทย์
ทราย จังหวัดเชียงใหม่ ครุภณ
ั ฑ์ ให้มีความ
(ทันตกรรม)
พร้อมในการปฏิบตั ิงาน - ครุภัณฑ์การแพทย์
และพร้อมให้บริการ (กายภาพบาบัด)
ประชาชน
- ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว
รวม
9 โครงการ
11,888,000 2,252,500 9,013,500

๒๕๖4
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
๒๕๖5
หลัก
(บาท)
- 1. อาคารที่ ศูนย์บริการ
กอง
ปรับปรุงแล้ว สาธารณสุขมี
สาธารณสุข/
เสร็จ
ครุภณ
ั ฑ์เพียงพอ กองช่าง
2. ครุภัณฑ์ที่ ต่อการให้บริการ
จัดซื้อแล้ว ประชาชน
เสร็จ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

-

-

หน้าที่ 296

แบบ ผ. ๐2/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
สาหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
4.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
งบประมาณ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการก่อสร้างช่องปั่น เพื่อส่งเสริมแหล่ง
ก่อสร้างช่องปั่น
- 4,714,000
จักรยาน (BIKE LANE) ท่องเที่ยวในตาบลและ จักรยาน
หมู่ที่ 7 บ้านคอกหมูป่า ส่งเสริมให้ประชาชน (BIKE LANE)
ตาบลสันนาเม็ง
ได้ออกกาลังกายและ กว้าง 2.20 เมตร
มีทางปั่นจักรยานที่ ยาว 1,350.00 เมตร
ปลอดภัย
รวม

1 โครงการ

-

-

- 4,714,000

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

๒๕๖5
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- ก่อสร้างช่อง มีช่องทางปั่น
ปั่นจักรยาน จักรยาน ที่สะดวก
แล้วเสร็จ
ปลอดภัย ประชาชน
ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์

-

-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
การศึกษา/
กองช่าง

-

หน้าที่ 297

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
สาหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

แบบ ผ. ๐2/1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน
๕. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณ
เป้าหมาย
หน่วยงาน
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
รับผิดชอบ
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
๒๕๖5
(KPI)
โครงการ)
หลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการป้องกัน
1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ก่อสร้าง
2,806,000
- สนามฟุตซอล - ส่งเสริมและสนับสนุน
กอง
และแก้ไขปัญหา
ให้เด็ก เยาวชนและประชาชน สนามฟุตซอล
ที่ก่อสร้าง
ให้เด็ก เยาวชน และ
การศึกษา/
ยาเสพติด
ในพื้นที่ได้ร่วมกันออกกาลังกาย กว้าง 20.00 เมตร
แล้วเสร็จ
ประชาชนในพื้นที่ ได้
กองช่าง
(ก่อสร้างสนาม
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ยาว 40.00 เมตร
ร่วมกัน ออกกาลังกาย
ฟุตซอล)
ห่างไกลจากอบายมุขและ
จานวน 1 สนาม
ใช้เวลาว่างให้เกิด
สิ่งเสพติด
ประโยชน์ ห่างไกลจาก
2. เพื่อก่อสร้างลานกีฬา/
อบายมุขและสิ่งเสพติด
สนามกีฬาไว้ใช้ในการออก
- มีลานกีฬา/สนามกีฬาไว้
กาลังกายและเล่นกีฬาที่ได้
ใช้ในการออกกาลังกาย
มาตรฐานเกิดความปลอดภัย
และเล่นกีฬาที่ได้มาตรฐาน
แก่ประชาชนในชุมชน
เกิดความปลอดภัยแก่
3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
ประชาชนในชุมชน
ให้เด็ก เยาวชนและประชาชน
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้
มีสุขภาพพลานามัย แข็งแรง
เด็ก เยาวชน และประชาชน
สมบูรณ์
มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
สมบูรณ์
ความรักสามัคคี สร้างความ
- สนับสนุนความรักสามัคคี
เข้มแข็งในครอบครัวและชุมชน
สร้างความเข้มแข็งใน
ครอบครัวและชุมชน
รวม 1 โครงการ
2,806,000
หน้าที่ 298

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
สาหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

แบบ ผ. ๐2/1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน
๕. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

หน้าที่ 299

แบบ ผ. ๐2/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
สาหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณ
เป้าหมาย
หน่วยงาน
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่าจะ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
รับผิดชอบ
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕๖4
๒๕๖5
(KPI)
ได้รับ
โครงการ)
หลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการจัดการสิ่งปฏิกูล เพื่อให้บริการจัดเก็บ จัดซื้อครุภัณฑ์
4,800,000 4,800,000 4,800,000
- จัดซื้อ
ตาบลสันนาเม็งไม่มี
กอง
และมูลฝอย
ขยะมูลฝอยในตาบล ยานพาหนะและขนส่ง
รถยนต์
ขยะตกค้าง
สาธารณสุขฯ
สันนาเม็ง
- รถยนต์บรรทุกขยะ
บรรทุกขยะ สิ่งแวดล้อมไม่เป็น
ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ
แล้วเสร็จ
มลพิษ ประชาชนมี
ปริมาตรกระบอกสูบ
ความพึงพอใจ
ไม่ต่ากว่า 6,000 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์
สูงสุดไม่ตากว่
่ า 170
กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย
จานวน 2 คัน ๆ ละ
2,400,000 บาท
รวม

1 โครงการ

-

-

4,800,000 4,800,000

4,800,000

-

-

-

-

-

หน้าที่ 299

แบบ ผ. ๐3

บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

๒๕๖1
(บาท)

งบประมาณ
๒๕๖2
๒๕๖3
(บาท)
(บาท)
16,000
16,000

๒๕๖4
(บาท)
16,000

๒๕๖5
(บาท)
16,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด

1 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

ตูเ้ หล็กกระจกบานเลื่อน 4 ฟุต
ปีละ จานวน 4 ตู้

-

2 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน
ปีละ จานวน 2 ตู้

-

11,000

11,000

11,000

11,000

สานักปลัด

3 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

ตู้เหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก
ปีละ จานวน 2 ตู้

-

15,800

15,800

15,800

15,800

สานักปลัด

4 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

โต๊ะโฟเมก้า
ปีละ จานวน 50 โต๊ะ

-

125,000

125,000

125,000

125,000

สานักปลัด

5 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

โต๊ะพับเหล็ก
ปีละ จานวน 100 โต๊ะ

-

60,000

60,000

60,000

60,000

สานักปลัด

6 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เครื่องถ่ายเอกสาร
จานวน 1 เครื่อง

-

-

210,000

-

-

สานักปลัด

พัดลมไอน้า
ปีละ จานวน 3 เครื่อง

-

20,000

20,000

20,000

20,000

สานักปลัด

98,000

-

-

-

-

สานักปลัด

-

7,5๐๐

7,5๐๐

7,5๐๐

7,5๐๐

สานักปลัด

7 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สานักงาน

8 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์
9 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์สานักงาน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สานักงาน

พัดลมไอเย็น
จานวน 4 ตัว
พัดลมชนิดตั้งพื้น
ใบพัดขนาด 16 นิ้ว
ปีละ จานวน 5 เครื่อง

หน้าที่ 300

แบบ ผ. ๐3

บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

งบประมาณ
๒๕๖2
๒๕๖3
(บาท)
(บาท)
13,000

-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด

-

8,500

8,500

สานักปลัด

-

-

-

-

สานักปลัด

-

-

12,000

-

-

สานักปลัด

เต้นท์
ปีละ จานวน 10 หลัง

-

225,000

225,000

225,000

225,000

สานักปลัด

-

สานักปลัด

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

๒๕๖1
(บาท)

10 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

โต๊ะทางานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต
พร้อมกระจก
จานวน 2 โต๊ะ

-

11 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

โต๊ะหมู่บูชา
ปีละ จานวน 1 ชุด

-

-

12 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

ซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
พร้อมติดตั้ง
จานวน 1 ซุ้ม

150,000

13 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เครื่องพิมพ์ดีด
จานวน 1 เครื่อง

14 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สานักงาน

๒๕๖4
(บาท)

๒๕๖5
(บาท)

15 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เครื่องประเมินความพึงพอใจ
จานวน 1 เครื่อง

-

-

8,900

-

16 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เครื่องปรับอากาศ
ชนิดตู้ตั้งพื้น
ขนาด 44,000 บีทียู
ปีละ จานวน 4 เครื่อง

-

116,000

116,000

-

-

สานักปลัด

หน้าที่ 301

แบบ ผ. ๐3

บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

๒๕๖1
(บาท)

งบประมาณ
๒๕๖2
๒๕๖3
(บาท)
(บาท)
12,000

-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด

18,200

18,200

18,200

สานักปลัด

-

11,300

-

-

สานักปลัด

-

-

150,000

-

สานักปลัด

17 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม
- แบบเจาะกระดาษและเข้าเล่ม
มือโยก จานวน 1 เครื่อง

-

18 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้าแบบมอเตอร์ไฟฟ้า
สูบน้าได้ไม่น้อยกว่า
1,130 ลิตร/นาที
ปีละ จานวน 1 เครื่อง

-

-

19 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ

-

20 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ

-

ระบบกระจายเสียง
ประชาสัมพันธ์
(ติดตั้งไว้ที่รถยนต์ส่วนกลาง
หมายเลขทะเบียน กจ 3923)
ประกอบด้วย
- แอมป์ขยาย จานวน 1 เครื่อง
ขนาด 300 w ใช้ไฟ 12 V
- เครื่องเล่น USB จานวน 1 เครื่อง
- ขาเหล็ก จานวน 1 ชุด
- ตู้ลาโพง ขนาด 60 x 80 ซม.
พร้อมดอกลาโพง ขนาด 12 นิ้ว
- สายลาโพง, สายไฟ
- ค่าติดตั้ง
เครื่องกาเนิดไฟฟ้า
ขนาด 10 กิโลวัตต์
จานวน 1 เครื่อง

๒๕๖4
(บาท)

๒๕๖5
(บาท)

หน้าที่ 302

แบบ ผ. ๐3

บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

21 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ

22 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและ โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)
เผยแพร่
แบบ Smart TV ขนาด 40 นิ้ว
จานวน 1 เครื่อง

23 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ชุดตู้ลาโพงอเนกประสงค์
จานวน 1 ชุด
- ตู้ลาโพงมีขนาดความสูง
ไม่น้อยกว่า 50 ซ.ม.
- กว้างไม่น้อยกว่า 30 ซ.ม.
มีตะแกรงเหล็กหน้าตู้
สามารถใส่ขาตั้งได้
ประกอบด้วย
ตู้ที่ 1 มีเครื่องขยายเสียง
กาลังขับไม่น้อยกว่า 800 วัตต์
ติดตั้งในตู้ มีระบบชาร์ตแบตเตอรี่
ขนาด 12 โวลท์ในตัว มีช่องต่อ
ไมโครโฟน และ USB ติดตั้ง
ดอกลาโพง 12 นิ้ว
ตู้ที่ 2 ไม่มี power ติดตั้งดอก
ลาโพง ขนาด 12 นิ้ว ใช้สาหรับ
ต่อพ่วงกับตู้ที่ 1

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
เผยแพร่
ปีละ จานวน 1 เครื่อง

๒๕๖1
(บาท)
-

๒๕๖2
(บาท)
17,000

10,300

-

-

-

งบประมาณ
๒๕๖3
(บาท)
17,000

-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด

-

-

-

สานักปลัด

100,000

100,000

100,000

สานักปลัด

๒๕๖4
(บาท)

๒๕๖5
(บาท)

หน้าที่ 303

แบบ ผ. ๐3

บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

24 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและ จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า
เผยแพร่
ขนาด 120 นิ้ว
ปีละ จานวน 1 เครื่อง

-

-

งบประมาณ
๒๕๖3
(บาท)
12,000

25 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว

ตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต
จานวน 1 เครื่อง

-

-

16,500

-

-

สานักปลัด

26 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว

เครื่องทาน้าเย็นแบบต่อท่อ
ขนาด 2 ก๊อก
จานวน 1 เครื่อง

-

-

-

25,100

-

สานักปลัด

27 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โรงงาน

เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ
ขนาด 7 นิ้ว
จานวน 2 เครื่อง

-

-

12,600

-

-

สานักปลัด

28 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โรงงาน

เครื่องตัดเหล็ก แบบมือถือ
ขนาด 1.60 มิลลิเมตร
จานวน 1 เครื่อง

-

-

15,000

-

-

สานักปลัด

29 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โรงงาน

สว่านกระแทก
ปีละ จานวน 1 เครื่อง

3,600

-

3,600

-

-

สานักปลัด

30 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โรงงาน

เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า
ขนาด 6 นิ้ว แบบมือถือ
จานวน 1 เครื่อง

-

-

5,600

-

-

สานักปลัด

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

๒๕๖1
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖4
(บาท)
12,000

๒๕๖5
(บาท)
12,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด

หน้าที่ 304

แบบ ผ. ๐3

บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

31 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง

รถจักรยานยนต์แบบเกียร์ธรรมดา
ขนาด 110 cc
ปีละ จานวน 1 คัน

-

-

งบประมาณ
๒๕๖3
(บาท)
40,800

32 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ - รถบรรทุก (ดีเซล)
และขนส่ง
ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี หรือกาลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า 110
กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบ
ดับเบิ้ลแค็บ
ปีละ จานวน 1 คัน

-

-

868,000

868,000

33 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จอภาพแบบ LED หรือดีกว่า
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว
ปีละ จานวน 2 จอ

5,600

5,600

5,600

5,600

5,600

สานักปลัด

34 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2
(จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า
19 นิ้ว) จานวน 1 เครื่อง

30,000

-

-

-

-

สานักปลัด

35 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงาน
สานักงาน (จอแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
ปีละ จานวน 4 เครื่อง

-

๖8,000

๖8,000

๖8,000

๖8,000

สานักปลัด

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

๒๕๖1
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖4
(บาท)
40,800

๒๕๖5
(บาท)
-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด

สานักปลัด

หน้าที่ 305

แบบ ผ. ๐3

บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

36 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับ
งานประมวลผล
ปีละ จานวน 1 เครื่อง

37 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สแกนเนอร์ สาหรับงานเก็บ
เอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่
1 จานวน 1 เครื่อง

38 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์
(Smart Card Reader)
จานวน 10 เครื่อง

39 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสารองไฟฟ้า
ขนาด 800 VA
ปีละ จานวน 6 เครื่อง

40 แผนงานบริหารงานทั่วไป

41 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED
ขาวดา ชนิดNetwork
แบบที่ 1
ปีละ จานวน 3 เครื่อง
ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer)
ปีละ จานวน 1 เครื่อง

๒๕๖1
(บาท)
21,000

๒๕๖2
(บาท)
22,000

งบประมาณ
๒๕๖3
(บาท)
-

-

-

-

18,000

-

สานักปลัด

7,000

-

-

-

-

สานักปลัด

12,800

15,000

15,000

15,000

15,000

สานักปลัด

23,700

26,700

26,700

26,700

26,700

สานักปลัด

-

-

8,000

8,000

8,000

สานักปลัด

๒๕๖4
(บาท)
22,000

๒๕๖5
(บาท)
22,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด

หน้าที่ 306

แบบ ผ. ๐3

บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

42 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

43 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

44 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

45 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

46 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

47 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

48 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

49 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

50 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
ตู้เก็บเอกสาร
จานวน 2 ตู้
ตู้เก็บเอกสาร แบบรางเลื่อน
ชนิด 6 ช่อง
จานวน 1 ตู้
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน
ปีละ จานวน 3 ตู้
ตู้เก็บเอกสาร 40 ช่อง
จานวน 2 ตู้
เครื่องถ่ายเอกสาร
จานวน 1 เครื่อง
เก้าอี้สานักงานแบบมีพนักพิง
ปีละ จานวน 4 ตัว
โต๊ะทางานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต
พร้อมกระจก
ปีละ จานวน 2 โต๊ะ
โต๊ะทางานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต
พร้อมกระจก
ปีละ จานวน 1 โต๊ะ
ตู้ลาโพงอเนกประสงค์
พร้อมแอมป์
จานวน 1 ชุด

๒๕๖1
(บาท)
11,000

๒๕๖2
(บาท)
-

69,000

งบประมาณ
๒๕๖3
(บาท)
-

-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองคลัง

-

-

-

กองคลัง

๒๕๖4
(บาท)

๒๕๖5
(บาท)

16,500

16,500

16,500

16,500

16,500

กองคลัง

-

-

10,200

-

-

กองคลัง

-

-

-

120,000

-

กองคลัง

-

8,000

8,000

-

-

กองคลัง

-

-

10,800

10,800

10,800

กองคลัง

-

-

6,500

6,500

6,500

กองคลัง

12,700

-

-

-

-

กองคลัง

หน้าที่ 307

แบบ ผ. ๐3

บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

๒๕๖1
(บาท)
-

งบประมาณ
๒๕๖2
๒๕๖3
(บาท)
(บาท)
868,000
868,000

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองคลัง

-

-

กองคลัง

30,000

30,000

30,000

กองคลัง

-

-

-

-

กองคลัง

-

22,000

22,000

22,000

กองคลัง

51 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ - รถบรรทุก (ดีเซล)
และขนส่ง
ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี หรือกาลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า 110
กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบ
ดับเบิ้ลแค็บ
ปีละ จานวน 1 คัน

52 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
งานบ้านงานครัว

เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร
จานวน 1 เครื่อง

14,000

-

-

53 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
ปีละ จานวน 1 เครื่อง

30,000

-

54 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
สาหรับงานประมวลผล
จานวน 1 เครื่อง

21,000

55 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 1
(จอภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว)
ปีละ จานวน 1 เครื่อง

22,000

๒๕๖4
(บาท)

๒๕๖5
(บาท)

หน้าที่ 308

แบบ ผ. ๐3

บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

๒๕๖1
(บาท)

งบประมาณ
๒๕๖2
๒๕๖3
(บาท)
(บาท)
๓4,000
๓4,000

๒๕๖4
(บาท)
๓4,000

๒๕๖5
(บาท)
๓4,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองคลัง

56 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน
(จอขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว)
ปีละ จานวน 2 เครื่อง

-

57 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดา ชนิด
Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)
ปีละ จานวน 1 เครื่อง

7,900

8,900

-

8,900

8,900

กองคลัง

58 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer)
จานวน 1 เครื่อง

-

8,000

-

-

-

กองคลัง

59 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสารองไฟฟ้า
ขนาด 800 VA
พ.ศ. 2562 จานวน 11 เครื่อง
พ.ศ. 2563 - 2564
ปีละ จานวน 3 เครื่อง

-

27,500

7,500

7,500

7,500

กองคลัง

60 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว
ปีละ จานวน 2 จอ

-

8,000

8,000

8,000

8,000

กองคลัง

61 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เช็ค
Compuprint
จานวน 1 เครื่อง

-

45,000

-

-

-

กองคลัง

หน้าที่ 309

แบบ ผ. ๐3

บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
ถังน้าแบบไฟเบอร์กลาส
ขนาด 1,000 ลิตร
จานวน 2 ถัง

๒๕๖1
(บาท)
5,800

งบประมาณ
๒๕๖2
๒๕๖3
(บาท)
(บาท)
12,000

62 แผนงานการรักษาความ ค่าครุภัณฑ์
สงบภายใน

ครุภัณฑ์สานักงาน

63 แผนงานการรักษาความ ค่าครุภัณฑ์
สงบภายใน

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถบรรทุก (ดีเซล)
และขนส่ง
แบบบรรทุกน้ำ
จานวน 1 คัน

64 แผนงานการรักษาความ ค่าครุภัณฑ์
สงบภายใน

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถยนต์บรรทุกน้าดับเพลิงอเนกประสงค์
และขนส่ง
มีขนาดความจุของถังน้าไม่น้อยกว่า
10,000 ลิตร ชนิดรถยนต์ 10 ล้อ
เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 6 สูบ 4 จังหวะ
ระบายความร้อนด้วยน้า มีกาลังแรงม้า
ไม่น้อยกว่า 210 แรงม้า
ปีละจานวน 1 คัน

- 4,500,000 4,500,000

65 แผนงานการรักษาความ ค่าครุภัณฑ์
สงบภายใน

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถยนต์ตรวจการณ์
และขนส่ง
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า
2,000 ซีซี หรือกาลังเครื่องยนต์ สูงสุด
ไม่ต่ากว่า 110 กิโลวัตต์
เครื่องยนต์เบนซิน
แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ
จานวน 1 คัน

-

๒๕๖4
(บาท)
12,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

๒๕๖5
(บาท)
-

สานักปลัด
(งานป้องกันฯ)

2,500,000

-

-

-

-

สานักปลัด
(งานป้องกันฯ)

-

-

สานักปลัด
(งานป้องกันฯ)

-

- 1,290,000

-

สานักปลัด
(งานป้องกันฯ)

หน้าที่ 310

แบบ ผ. ๐3

บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ที่

แผนงาน

หมวด

66 แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์

67 แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์

68 แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์

69 แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์

70 แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์

71 แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ เรือไฟเบอร์กลาส
และขนส่ง
ขนาด 10 ฟุต ครึ่งสปอต
ติดตั้งเครื่องยนต์ได้
จานวน 1 ลา

๒๕๖1
(บาท)
15,000

๒๕๖2
(บาท)
-

๒๕๖4
(บาท)
-

๒๕๖5
(บาท)
-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด
(งานป้องกันฯ)

ครุภัณฑ์การเกษตร ปั้มน้าแบบแช่ (ไดโว่) ขนาด
450 วัตต์ หัวต่อขนาด 2 นิ้ว
จานวน 2 เครื่อง

-

ครุภัณฑ์การเกษตร ปั้มน้าแบบแช่ (ไดโว่) ขนาด
750 วัตต์ หัวต่อขนาด 3 นิ้ว
จานวน 2 เครื่อง

-

ครุภัณฑ์การเกษตร ปั้มน้า แบบใบพัดคู่
จานวน 1 เครื่อง

16,000

ครุภัณฑ์การเกษตร ปั้มสูบน้า ชนิดจุ่ม
จานวน 4 เครื่อง

6,000

ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้า แบบหอยโข่ง
เครื่องยนต์เบนซิน
ขนาด 5 แรงม้า
ปี พ.ศ. 2562 จานวน 2 เครื่อง
ปี พ.ศ. 2564 - 2565
ปีละ จานวน 1 เครื่อง

งบประมาณ
๒๕๖3
(บาท)

9,800

13,800

-

9,800

13,800

-

9,800

13,800

-

-

สานักปลัด
(งานป้องกันฯ)

สานักปลัด
(งานป้องกันฯ)

สานักปลัด
(งานป้องกันฯ)

-

-

-

-

สานักปลัด
(งานป้องกันฯ)

-

32,000

16,000

16,000

-

สานักปลัด
(งานป้องกันฯ)

หน้าที่ 311

แบบ ผ. ๐3

บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ที่

แผนงาน

หมวด

72 แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์

73 แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์

74 แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์

75 แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์

76 แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

๒๕๖1
(บาท)

ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้าแบบมอเตอร์ไฟฟ้า
สูบน้าได้ไม่น้อยกว่า
1,500 ลิตร/นาที
ปีละ จานวน 1 เครื่อง

-

ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้าเครื่องยนต์ดีเซล
จานวน 4 เครื่อง

-

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ

วิทยุสื่อสาร
จานวน 10 เครื่อง

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ

เครื่องเพาเวอร์ซัพพลาย
ชนิดเคลื่อนที่
จานวน 1 เครื่อง

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ

สัญญาณไฟวับวาบ (ไฟไซเรน)
ปีละ จานวน 2 ชุด

งบประมาณ
๒๕๖2
๒๕๖3
(บาท)
(บาท)
22,500

๒๕๖4
(บาท)
22,500

๒๕๖5
(บาท)
22,500

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด
(งานป้องกันฯ)

-

-

45,000

-

สานักปลัด
(งานป้องกันฯ)

26,500

-

-

-

-

สานักปลัด
(งานป้องกันฯ)

5,000

-

-

-

-

สานักปลัด
(งานป้องกันฯ)

18,500

-

18,500

-

-

สานักปลัด
(งานป้องกันฯ)
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แบบ ผ. ๐3

บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ที่

แผนงาน

หมวด

77 แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์

78 แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์

79 แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์

80 แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์

81 แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์

ประเภท
ครุภัณฑ์โรงงาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์
ปีละ จานวน 4 เครื่อง

๒๕๖1
(บาท)
32,000

ชุดดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์
จานวน 3 ชุด

ครุภัณฑ์เครื่อง
ดับเพลิง

สายส่งน้าดับเพลิง
ขนาด 1.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร
ปีละ จานวน 5 เส้น

-

ครุภัณฑ์อื่น

แผงไฟสามเหลี่ยม
(ป้ายจุดตรวจ)
ปีละ จานวน 2 ชุด

-

กระจกโค้งจราจร
ขนาด 24 นิ้ว และเสาเหล็ก
ปีละ จานวน 50 ชุด

๒๕๖4
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
๒๕๖5
หลัก
(บาท)
- สานักปลัด
(งานป้องกันฯ)

ครุภัณฑ์เครื่อง
ดับเพลิง

ครุภัณฑ์อื่น

งบประมาณ
๒๕๖2
๒๕๖3
(บาท)
(บาท)
32,000

20,550

-

-

-

-

สานักปลัด
(งานป้องกันฯ)

50,000

50,000

50,000

50,000

สานักปลัด
(งานป้องกันฯ)

40,000

40,000

40,000

40,000

สานักปลัด
(งานป้องกันฯ)

98,000

49,000

49,000

49,000

-

สานักปลัด
(งานป้องกันฯ)
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แบบ ผ. ๐3

บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ที่

แผนงาน

หมวด

82 แผนงานการศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

83 แผนงานการศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

84 แผนงานการศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

85 แผนงานการศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

86 แผนงานการศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

87 แผนงานการศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

88 แผนงานการศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

89 แผนงานการศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน
สานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19
นิ้ว)
ปีละ จานวน 1 เครื่อง
ครุภัณฑ์สานักงาน ตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต
จานวน 8 ตู้
ครุภัณฑ์สานักงาน โต๊ะทางานแบบเหล็ก
พร้อมกระจก ขนาด 4 ฟุต
จานวน 3 โต๊ะ
ครุภัณฑ์สานักงาน เก้าอี้สานักงานแบบมีพนักพิง
จานวน 3 ตัว
ครุภัณฑ์สานักงาน ถังน้า แบบไฟเบอร์กลาส
ขนาดความจุ 1,500 ลิตร
จานวน 1 ใบ
ครุภัณฑ์
งานบ้านงานครัว
ครุภัณฑ์
การเกษตร
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร
จานวน 1 เครื่อง
ปั้มน้า ขนาด 200 วัตต์
จานวน 1 เครื่อง
- รถจักรยานยนต์
ขนาด 110 ซีซี เกียร์ธรรมดา
ปีละ จานวน 1 คัน

๒๕๖1
(บาท)
16,000

งบประมาณ
๒๕๖2
๒๕๖3
(บาท)
(บาท)
17,000
17,000

๒๕๖4
(บาท)
17,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
๒๕๖5
หลัก
(บาท)
17,000 กองการศึกษา

28,000

-

-

-

- กองการศึกษา

13,500

-

-

-

- กองการศึกษา

5,400

-

-

-

- กองการศึกษา

-

6,400

-

-

- กองการศึกษา

14,000

-

-

-

- กองการศึกษา

-

9,000

-

-

- กองการศึกษา

-

-

40,800

40,800

- กองการศึกษา

หน้าที่ 314

แบบ ผ. ๐3

บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

๒๕๖1
(บาท)

งบประมาณ
๒๕๖2
๒๕๖3
(บาท)
(บาท)
868,000

๒๕๖4
(บาท)
868,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
๒๕๖5
หลัก
(บาท)
- กองการศึกษา

90 แผนงานการศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ - รถบรรทุก (ดีเซล)
และขนส่ง
ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอก
สูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี หรือกาลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า 110
กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ
แบบดับเบิ้ลแค็บ
ปีละ จานวน 1 คัน

-

91 แผนงานการศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและ 1. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)
เผยแพร่
แบบ Smart TV ขนาดไม่น้อย
กว่า 55 นิ้ว จานวน 1 เครื่อง

-

30,700

-

-

- กองการศึกษา

21,000

-

-

-

- กองการศึกษา

-

24,000

-

24,000

24,000 กองการศึกษา

2. ชุดรับสัญญาณโทรทัศน์ผ่าน
ดาวเทียม จานวน 1 ชุด
3. เครื่องรับสัญญาณภาพ
ดาวเทียม IRD
จานวน 1 เครื่อง
92 แผนงานการศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
สาหรับงานประมวลผล
จานวน 1 เครื่อง

93 แผนงานการศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer)
ปีละ จานวน 3 เครื่อง
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แบบ ผ. ๐3

บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

94 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สานักงาน

95 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

96 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

97 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

98 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

99 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

100 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
พัดลมไอน้า
ปีละ จานวน 2 เครื่อง
ตู้เหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก
จานวน 12 ตู้
เก้าอี้แบบมีพนักพิง
ปีละ จานวน 4 ตัว
เครื่องปรับอากาศ
1. ขนาด 48,000 บีทียู
จานวน 5 เครื่อง
2. ขนาด 13,000 บีทียู
จานวน 3 เครื่อง
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
ชนิดบันทึกเวลาเข้าออก
จานวน 1 เครื่อง
เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล
(ขาว ดา และสี)
ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที
จานวน 1 เครื่อง
1. เครื่องดูดฝุ่นขนาด 15 ลิตร
จานวน 1 เครื่อง
2. เครื่องดูดฝุ่นขนาด 25 ลิตร
จานวน 1 เครื่อง

๒๕๖1
(บาท)
-

งบประมาณ
๒๕๖2
๒๕๖3
(บาท)
(บาท)
20,000
20,000

๒๕๖4
(บาท)
20,000

๒๕๖5
(บาท)
20,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
สาธารณสุข
กอง
สาธารณสุข
กอง
สาธารณสุข
กอง
สาธารณสุข

48,000

-

-

-

-

10,000

8,000

8,000

8,000

8,000

-

348,500

-

-

-

-

9,000

-

-

-

กอง
สาธารณสุข

-

250,000

-

-

-

กอง
สาธารณสุข

-

27,000

-

-

-

กอง
สาธารณสุข
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แบบ ผ. ๐3

บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

101 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

102 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

103 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

104 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
เครื่องปรับอากาศ
แบบติดผนัง
- ขนาด 18,000 บีทียู
จานวน 2 เครื่อง
- ขนาด 12,000 บีทียู
จานวน 2 เครื่อง
- ขนาด 9,000 บีทียู
จานวน 1 เครื่อง
แบบแขวน
- ขนาด 40,000 บีทียู
จานวน 1 เครื่อง
- ขนาด 30,000 บีทียู
จานวน 2 เครื่อง
เครื่องปรับอากาศ
ขนาด 24,000 บีทียู
จานวน 1 เครื่อง
เครื่องปรับอากาศ
ขนาด 24,000 บีทียู
จานวน 3 เครื่อง ๆ ละ
32,400 บาท
โต๊ะทางานชนิดเหล็ก
ขนาด 4 ฟุต
จานวน 4 ตัว

๒๕๖1
(บาท)
230,000

๒๕๖2
(บาท)
230,000

-

งบประมาณ
๒๕๖3
(บาท)

๒๕๖4
(บาท)

๒๕๖5
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
สาธารณสุข

-

-

-

28,000

-

-

-

กอง
สาธารณสุข

-

97,200

97,200

-

-

กอง
สาธารณสุข

18,000

-

-

-

-

กอง
สาธารณสุข

หน้าที่ 317

แบบ ผ. ๐3

บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

105 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

106 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

107 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

108 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

109 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

110 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

111 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

112 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

เครื่องขัดพื้น
จานวน 1 เครื่อง
ครุภัณฑ์สานักงาน โต๊ะหมู่บูชา
จานวน 1 ชุด
ครุภัณฑ์สานักงาน ตู้ล็อคเกอร์ 18 ช่อง
จานวน 1 ตู้
ครุภัณฑ์สานักงาน เครื่องโทรสาร
แบบใช้กระดาษธรรมดา
ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น
จานวน 1 เครื่อง
ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องพ่นยา แบบใช้แรงดันของเหลว
ชนิดตั้งพื้น
ขนาด 3.5 แรงม้า
จานวน 1 เครื่อง
ครุภัณฑ์งานบ้าน
ตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต
งานครัว
จานวน 2 ตู้
ครุภัณฑ์งานบ้าน
เครื่องทาน้าร้อน-น้าเย็น
งานครัว
แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก
จานวน 2 เครื่อง
ครุภัณฑ์งานบ้าน
เครื่องอบผ้า
งานครัว
ขนาด 50 ปอนด์
จานวน 1 เครื่อง

๒๕๖1
(บาท)
-

๒๕๖2
(บาท)
20,000

-

งบประมาณ
๒๕๖3
(บาท)

๒๕๖4
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
สาธารณสุข
กอง
สาธารณสุข
กอง
สาธารณสุข
กอง
สาธารณสุข

-

-

๒๕๖5
(บาท)
-

8,500

-

-

-

-

7,000

-

-

-

-

18,000

-

-

-

17,000

17,000

-

-

-

กอง
สาธารณสุข

-

30,000

-

-

-

-

52,000

-

-

-

กอง
สาธารณสุข
กอง
สาธารณสุข

-

200,000

-

-

-

กอง
สาธารณสุข

หน้าที่ 318

แบบ ผ. ๐3

บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ที่

แผนงาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

หมวด

ประเภท

113 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การศึกษา

จักรอุตสาหกรรม
แบบเย็บผ้า
จานวน 1 คัน

-

๒๕๖2
(บาท)
16,000

114 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เตียงตรวจภายใน
หรือการแพทย์
จานวน 1 เตียง

-

115 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รถเข็นผ้าเปื้อน
หรือการแพทย์
จานวน 1 คัน

-

116 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง

117 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและ จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า
เผยแพร่
ขนาดเส้นทแยงมุม 100 นิ้ว
จานวน 1 เครื่อง

9,500

118 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
เผยแพร่
ระดับ XGA ขนาด 3,500
ANSI Lumens
จานวน 1 เครื่อง

30,300

รถยนต์บรรทุกขยะขนาด 6 ตัน
6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ากว่า 6,000 ซีซี หรือ
กาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า
170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย
ปีละ จานวน 2 คัน ๆ ละ
2,400,000 บาท

๒๕๖1
(บาท)

งบประมาณ
๒๕๖3
(บาท)

๒๕๖4
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
สาธารณสุข

-

-

๒๕๖5
(บาท)
-

20,000

-

-

-

กอง
สาธารณสุข

11,500

-

-

-

กอง
สาธารณสุข

- 4,800,000

4,800,000

4,800,000

-

กอง
สาธารณสุข

-

-

-

-

กอง
สาธารณสุข

-

-

-

-

กอง
สาธารณสุข

หน้าที่ 319

แบบ ผ. ๐3

บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ที่

แผนงาน

119 แผนงานสาธารณสุข
120 แผนงานสาธารณสุข
121 แผนงานสาธารณสุข
122 แผนงานสาธารณสุข

123 แผนงานสาธารณสุข
124 แผนงานสาธารณสุข
125 แผนงานสาธารณสุข
126 แผนงานสาธารณสุข

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือเครื่องชัง่ น้าหนักแบบดิจิตอล
การแพทย์
พร้อมที่วัดส่วนสูง
จานวน 3 เครื่อง
ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือเครื่องวัดความดันแบบสอดแขน
การแพทย์
ชนิดอัตโนมัติพร้อมโต๊ะ
จานวน 1 เครื่อง
ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือเตียงผู้ป่วยระบบไฟฟ้า 5 ฟังชั่น
การแพทย์
หัว - ท้าย ABS
จานวน 2 เตียง
ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือเครื่องวัดออกซิเจนในเลือด
การแพทย์
สาหรับเด็กเล็ก เด็กโต
และผู้ใหญ่
จานวน 2 เครื่อง
ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือหม้อนึ่งฆ่าเชื้อ 40 ลิตร
การแพทย์
จานวน 1 เครื่อง
ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ หูฟัง (Stethoscope)
หรือการแพทย์
จานวน 2 ชิ้น
ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องผลิตออกซิเจน 5 ลิตร
หรือการแพทย์
จานวน 4 เครื่อง
ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องวัดความดันดิจิตอล
หรือการแพทย์
แบบล้อเลื่อน
จานวน 2 เครื่อง

๒๕๖1
(บาท)
-

งบประมาณ
๒๕๖2
๒๕๖3
(บาท)
(บาท)
60,000

๒๕๖4
(บาท)

๒๕๖5
(บาท)
-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
สาธารณสุข

-

-

70,000

-

-

กอง
สาธารณสุข

-

-

110,000

-

-

กอง
สาธารณสุข

-

-

56,000

-

-

กอง
สาธารณสุข

-

-

98,500

-

-

-

-

9,000

-

-

-

-

84,000

-

-

-

-

37,000

-

-

กอง
สาธารณสุข
กอง
สาธารณสุข
กอง
สาธารณสุข
กอง
สาธารณสุข

หน้าที่ 320

แบบ ผ. ๐3

บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

๒๕๖1
(บาท)

งบประมาณ
๒๕๖2
๒๕๖3
(บาท)
(บาท)
7,000

127 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รถเข็นฉีดยาแบบมีสายรัดขวด
หรือการแพทย์
ยาสแตนเลส
จานวน 1 คัน

-

128 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ โคมไฟส่องตรวจภายใน
หรือการแพทย์
ชนิดฮาโลเจน
จานวน 2 ชุด

-

-

129 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ โคมไฟผ่าตัดส่องทาแผล
หรือการแพทย์
5 ดวง
จานวน 2 ชุด

-

130 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ
หรือการแพทย์
ชนิดอัตโนมัติ AED
จานวน 2 เครื่อง

131 แผนงานสาธารณสุข

๒๕๖4
(บาท)

๒๕๖5
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
สาธารณสุข

-

-

20,600

-

-

กอง
สาธารณสุข

-

64,000

-

-

กอง
สาธารณสุข

-

-

224,000

-

-

กอง
สาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล
หรือการแพทย์
จานวน 1 เครื่อง

-

-

1,200,000

-

-

กอง
สาธารณสุข

132 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องวัดความดันตา
หรือการแพทย์
แบบไม่สัมผัสกระจกตา
จานวน 1 เครื่อง

-

-

50,000

-

-

กอง
สาธารณสุข

133 แผนงานสาธารณสุข
(แพทย์แผนไทย)

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องบดอาหารผง เครื่องบดผง
หรือการแพทย์
ละเอียด เครื่องบดละเอียดฝุ่นแห้งส
เตนเลส SL30
จานวน 1 เครื่อง

-

-

89,000

-

-

กอง
สาธารณสุข

หน้าที่ 321

แบบ ผ. ๐3

บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

134 แผนงานสาธารณสุข
(แพทย์แผนไทย)

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ถังกวนผสม เครื่องกวนผสม
หรือการแพทย์
ขนาด 50 ลิตร
จานวน 1 เครื่อง

-

-

งบประมาณ
๒๕๖3
(บาท)
50,000

135 แผนงานสาธารณสุข
(แพทย์แผนไทย)

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องหั่นซอย เครื่องหั่นผัก
หรือการแพทย์
ทรงตัวยู
จานวน 1 เครื่อง

-

-

136 แผนงานสาธารณสุข
(แพทย์แผนไทย)

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ตู้อบลมร้อนระบบไฟฟ้า ควบคุม
หรือการแพทย์
การทางานอัตโนมัติขนาด 12 ถาด
จานวน 1 ตู้

-

137 แผนงานสาธารณสุข
(แพทย์แผนไทย)

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องผสมผง (cubic mixer)
หรือการแพทย์
จานวน 1 เครื่อง

138 แผนงานสาธารณสุข
(แพทย์แผนไทย)

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

๒๕๖1
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖4
(บาท)

๒๕๖5
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
สาธารณสุข

-

-

28,000

-

-

กอง
สาธารณสุข

-

155,000

-

-

กอง
สาธารณสุข

-

-

78,000

-

-

กอง
สาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องขัดเม็ดยาแคปซูล
หรือการแพทย์
จานวน 1 เครื่อง

-

-

79,000

-

-

กอง
สาธารณสุข

139 แผนงานสาธารณสุข
(แพทย์แผนไทย)

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องเรียงแคปซูล
หรือการแพทย์
ขนาด 150 เม็ด เบอร์ 1 และ 0
จานวน 1 เครื่อง

-

-

65,000

-

-

กอง
สาธารณสุข

140 แผนงานสาธารณสุข
(แพทย์แผนไทย)
141 แผนงานสาธารณสุข
(แพทย์แผนไทย)

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์
ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์

-

-

69,000

-

-

-

-

85,000

-

-

กอง
สาธารณสุข
กอง
สาธารณสุข

เครื่องร่อนยา
จานวน 1 เครื่อง
เครื่องซีลและแพ็คสูญญากาศ
จานวน 1 เครื่อง

หน้าที่ 322

แบบ ผ. ๐3

บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ที่

แผนงาน

142 แผนงานสาธารณสุข
(แพทย์แผนไทย)
143 แผนงานสาธารณสุข
(แพทย์แผนไทย)
144 แผนงานสาธารณสุข
(กิจกรรมบาบัด)
145 แผนงานสาธารณสุข
(กิจกรรมบาบัด)
146 แผนงานสาธารณสุข
(กิจกรรมบาบัด)
147 แผนงานสาธารณสุข
(กิจกรรมบาบัด)
148 แผนงานสาธารณสุข
(กิจกรรมบาบัด)
149 แผนงานสาธารณสุข
(กิจกรรมบาบัด)
150 แผนงานสาธารณสุข
(กิจกรรมบาบัด)

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องบรรจุแคปซูล
หรือการแพทย์
ขนาด 150 เม็ด เบอร์1 และ 0
จานวน 1 เครื่อง
ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องวัดความชื้นของผงยา
หรือการแพทย์
จานวน 1 เครื่อง
ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องเคลื่อนไหวข้อติดหัวไหล่
หรือการแพทย์
แบบต่อเนื่องอัตโนมัติ
จานวน 1 เครื่อง
ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ วงล้อบริหารไหล่และแขน
หรือการแพทย์
จานวน 2 เครื่อง
ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดอุปกรณ์กระตุ้นการผสมผสาน
หรือการแพทย์
ของระบบประสาท
จานวน 1 ชุด
ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ สะพานฝึกการทรงตัว
หรือการแพทย์
จานวน 1 ชุด
ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ บาร์ไต่ระดับ
หรือการแพทย์
จานวน 2 ชุด
ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดบริหารมือและนิ้วมือแบบสปริงกด
หรือการแพทย์
จานวน 1 ชุด
ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดสเก็ตบอร์ดบริหารมือและ
หรือการแพทย์
ที่ประคองมือรูปครึ่งวงกลม
จานวน 2 ชุด

-

-

งบประมาณ
๒๕๖3
(บาท)
65,000

-

-

-

๒๕๖1
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖4
(บาท)

๒๕๖5
(บาท)
-

-

69,000

-

-

-

310,000

-

-

-

-

25,000

-

-

-

-

300,000

-

-

-

-

5,000

-

-

-

-

50,000

-

-

-

-

15,000

-

-

-

-

44,000

-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
สาธารณสุข
กอง
สาธารณสุข
กอง
สาธารณสุข
กอง
สาธารณสุข
กอง
สาธารณสุข
กอง
สาธารณสุข
กอง
สาธารณสุข
กอง
สาธารณสุข
กอง
สาธารณสุข
หน้าที่ 323

แบบ ผ. ๐3

บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ที่

แผนงาน

151 แผนงานสาธารณสุข
(กิจกรรมบาบัด)
152 แผนงานสาธารณสุข
(กิจกรรมบาบัด)
153 แผนงานสาธารณสุข
(กิจกรรมบาบัด)
154 แผนงานสาธารณสุข
(กิจกรรมบาบัด)
155 แผนงานสาธารณสุข
(กิจกรรมบาบัด)
156 แผนงานสาธารณสุข
(กิจกรรมบาบัด)
157 แผนงานสาธารณสุข
(ทันตกรรม)
158 แผนงานสาธารณสุข
(ทันตกรรม)
159 แผนงานสาธารณสุข
(ทันตกรรม)

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อุปกรณ์สาหรับฝึกกล้ามเนื้อ
หรือการแพทย์
มือ หยิบ จับ
จานวน 1 ชุด
ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดดินน้ามันฝึกมือ
หรือการแพทย์
จานวน 1 ชุด
ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดอุปกรณ์ลดอาการเกร็งและลดบวม
หรือการแพทย์
ของกล้ามเนื้อ
จานวน 1 ชุด
ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ กรวยฝึกจับ
หรือการแพทย์
จานวน 1 ชิ้น
ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เข็มขัดพยุงผู้ป่วยเด็ก
หรือการแพทย์
จานวน 2 ชิ้น
ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ โต๊ะสเก็ตบอร์ด
หรือการแพทย์
จานวน 2 ตัว
ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องฉายแสง (ไร้สาย)
หรือการแพทย์
จานวน 1 เครื่อง
ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องขูดหินน้าลาย
หรือการแพทย์
(Ultra sonic)
จานวน 1 เครื่อง
ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ โคมไฟส่องปากทาง
หรือการแพทย์
ทันตกรรมสนาม
จานวน 1 ตัว

-

-

งบประมาณ
๒๕๖3
(บาท)
19,000

-

-

-

๒๕๖1
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖4
(บาท)

๒๕๖5
(บาท)
-

-

10,000

-

-

-

12,000

-

-

-

-

15,000

-

-

-

-

2,400

-

-

-

-

38,000

-

-

-

-

18,500

-

-

-

-

15,000

-

-

-

-

18,500

-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
สาธารณสุข
กอง
สาธารณสุข
กอง
สาธารณสุข
กอง
สาธารณสุข
กอง
สาธารณสุข
กอง
สาธารณสุข
กอง
สาธารณสุข
กอง
สาธารณสุข
กอง
สาธารณสุข
หน้าที่ 324

แบบ ผ. ๐3

บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

160 แผนงานสาธารณสุข
(กายภาพบาบัด)

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทก
หรือการแพทย์
(Shock wave)
จานวน 1 เครื่อง

-

-

งบประมาณ
๒๕๖3
(บาท)
850,000

161 แผนงานสาธารณสุข
(กายภาพบาบัด)

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นแสงกาลัง
หรือการแพทย์
สูง (High power Laser)
จานวน 1 เครื่อง

-

-

162 แผนงานสาธารณสุข
(กายภาพบาบัด)

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องช่วยพยุงฝึกเดินในลู่เดิน
หรือการแพทย์
(Bodyweight support Treadmill
with mirror)
จานวน 1 เครื่อง

-

163 แผนงานสาธารณสุข
(กายภาพบาบัด)

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องให้การบาบัดรักษาด้วยไฟฟ้าชนิด
หรือการแพทย์
คลื่นสั้น
(Shortwave)
จานวน 1 เครื่อง

164 แผนงานสาธารณสุข
(กายภาพบาบัด)

165 แผนงานสาธารณสุข
(กายภาพบาบัด)

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

๒๕๖1
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖4
(บาท)

๒๕๖5
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
สาธารณสุข

-

-

850,000

-

-

กอง
สาธารณสุข

-

150,000

-

-

กอง
สาธารณสุข

-

-

370,000

-

-

กอง
สาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เตียงฝึกยืนปรับระดับด้วยไฟฟ้า
หรือการแพทย์
(Electrical Tilt Table)
แบบ 2 ระบบ
จานวน 1 เตียง

-

-

38,000

-

-

กอง
สาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เตียงฝึกยืนปรับระดับด้วยไฟฟ้า
หรือการแพทย์
(Electrical Tilt Table)
แบบไร้สาย
จานวน 1 เตียง

-

-

85,000

-

-

กอง
สาธารณสุข

หน้าที่ 325

แบบ ผ. ๐3

บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

166 แผนงานสาธารณสุข
(กายภาพบาบัด)

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เตียงกายภาพเตี้ย (Standard
หรือการแพทย์
treatment low bed for Physical
Therapy)
จานวน 1 เตียง

-

-

งบประมาณ
๒๕๖3
(บาท)
10,000

167 แผนงานสาธารณสุข
(กายภาพบาบัด)

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เตียงกายภาพสูง (Standard
หรือการแพทย์
treatment high bed for Physical
Therapy)
จานวน 1 เตียง

-

-

168 แผนงานสาธารณสุข
(กายภาพบาบัด)

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องการให้การรักษาด้วย
หรือการแพทย์
กระแสไฟฟ้า US combine
จานวน 1 เครื่อง

-

169 แผนงานสาธารณสุข
(กายภาพบาบัด)
170 แผนงานสาธารณสุข
(กายภาพบาบัด)

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ลู่วิ่งออกกาลังกาย
หรือการแพทย์
จานวน 1 เครื่อง

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

๒๕๖1
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖4
(บาท)

๒๕๖5
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
สาธารณสุข

-

-

10,000

-

-

กอง
สาธารณสุข

-

230,000

-

-

กอง
สาธารณสุข

-

-

35,000

-

-

กอง
สาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเข็มขัดพยุงตัวผู้ป่วย ไซด์ M และ
หรือการแพทย์
XXL
จานวน 1 ชุด

-

-

2,400

-

-

กอง
สาธารณสุข

171 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงาน เครื่องทาน้าร้อน-น้าเย็น แบบต่อท่อ
ครัว
ขนาด 2 ก๊อก
จานวน 3 เครื่อง

-

-

78,000

-

-

กอง
สาธารณสุข

172 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ตู้แช่อาหาร
หรือการแพทย์
จานวน 1 ตู้

-

-

350,000

-

-

กอง
สาธารณสุข
หน้าที่ 326

แบบ ผ. ๐3

บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
หมวด

ประเภท

173 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง
ขนาด 24,000 บีทียู
จานวน 10 เครื่อง

-

งบประมาณ
๒๕๖2
๒๕๖3
(บาท)
(บาท)
280,000

174 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ

ชุดเครื่องเสียง จานวน 1 ชุด
ประกอบด้วย
1. เครื่องขยายสัญญาณเสียง
ขนาด 700 วัตต์
จานวน 1 เครื่อง
2. เครื่องขยายสัญญาเสียง
ขนาด 500 วัตต์ จานวน 1 เครื่อง
3. ตู้ลาโพง 15 นิ้ว 2 ทาง
ขนาด 400 วัตต์ จานวน 2 ตู้
4. ตู้ลาโพง 12 นิ้ว 2 ทาง
ขนาด 300 วัตต์ จานวน 2 ตู้
5. ตู้ลาโพงซับ 18 นิ้ว 2 ทาง
ขนาด 500 วัตต์ จานวน 4 ตู้
6. ไมโครโฟนแบบสาย จานวน 2 ชุด
7. ค่าติดตั้งและอุปกรณ์เข้าระบบ
จานวน 1 ระบบ
8. ตู้สาหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ แบบที่ 1 (ขนาด 36 U)
จานวน 1 ตู้

-

218,100

ที่

แผนงาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

๒๕๖1
(บาท)

-

๒๕๖4
(บาท)

๒๕๖5
(บาท)
-

-

-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
สาธารณสุข
กอง
สาธารณสุข

หน้าที่ 327

แบบ ผ. ๐3

บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ที่

แผนงาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

หมวด

ประเภท

175 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

ถังน้าไฟเบอร์กลาส ขนาดบรรจุ
2,500 ลิตร
จานวน 2 ถัง

-

๒๕๖2
(บาท)
18,600

176 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เครื่องทาลายเอกสาร
แบบตัดตรง ทาลายครั้งละ
30 แผ่น จานวน 1 เครื่อง

-

177 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

ตู้เก็บเอกสาร 40 ช่อง
จานวน 2 ตู้

178 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

179 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

180 แผนงานสาธารณสุข

๒๕๖1
(บาท)

งบประมาณ
๒๕๖3
(บาท)

๒๕๖4
(บาท)

๒๕๖5
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
สาธารณสุข

-

-

-

-

65,000

-

-

กอง
สาธารณสุข

-

-

10,200

-

-

กอง
สาธารณสุข

เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร
จานวน 1 เครื่อง

-

-

14,000

-

-

กอง
สาธารณสุข

ครุภัณฑ์สานักงาน

พัดลมระบายอากาศ (พร้อมติดตั้ง)
จานวน 1 เครื่อง

-

4,000

-

-

-

กอง
สาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

ตู้นิรภัย มาตรฐาน มอก.
จานวน 1 ตู้

-

-

25,400

-

-

กอง
สาธารณสุข

181 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว

เครื่องกรองน้าแบบ DI
พร้อมแท้งค์น้าสารอง
จานวน 1 เครื่อง

-

45,000

-

-

-

กอง
สาธารณสุข

182 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร รถเข็น
จานวน 1 คัน

-

-

3,000

-

-

กอง
สาธารณสุข
หน้าที่ 328

แบบ ผ. ๐3

บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
เครื่องบีบอัดแท่งขยะพลาสติก
โครงสร้างเหล็ก ขนาดของเครื่องอัด ไม่
น้อยกว่า 49x49x70 ซม.
ความยาวของคันโยก
ไม่น้อยกว่า 2 เมตร
จานวน 1 เครื่อง

๒๕๖1
(บาท)
-

งบประมาณ
๒๕๖2
๒๕๖3
(บาท)
(บาท)
8,000

183 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โรงงาน

184 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและ จอโปรเจคเตอร์แบบขาตั้ง
เผยแพร่
ขนาด 70x70 นิ้ว
(Stand Projector)
จานวน 1 เครื่อง

-

-

185 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ามอเตอร์ไฟฟ้า
สูบน้าได้ 450 ลิตร/นาที
จานวน 2 เครื่อง

-

186 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องชัง่ ดิจิตอล
ขนาด 300 กิโลกรัม
จานวน 1 เครื่อง

187 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่อง AED (Automated
หรือการแพทย์
External Defibrillator)
ปีละ จานวน 1 เครื่อง

๒๕๖4
(บาท)

๒๕๖5
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
สาธารณสุข

-

-

3,000

-

-

กอง
สาธารณสุข

2๒,000

-

-

-

กอง
สาธารณสุข

-

-

12,300

-

-

กอง
สาธารณสุข

-

-

60,000

60,000

-

กอง
สาธารณสุข

หน้าที่ 329

แบบ ผ. ๐3

บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ที่

แผนงาน

188 แผนงานสาธารณสุข

หมวด

ประเภท

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ภายในศูนย์บริการ
สาธารณสุขเทศบาลตาบลสันนาเม็ง โดยจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ ดังนี้
- ตู้โหลด Schneider 3P 48 ช่อง เมนท์ 160A
จานวน 1 ชุด
- ลูกเซอร์กิต 3P.40A
จานวน 1 ชุด
- ลูกเซอร์กิต 3P.16A
จานวน 5 ชุด
- ลูกเซอร์กิต P.16A ,20A ,32A
จานวน 24 ชุด
- สายเมนท์ IECo1#7๐sq.mm จานวน 200
เมตร
- เหล็กลูกถ้วย 4 ช่อง 3 ช่อง จานวน 3 ชุด
- อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด
- ค่าแรงเดินสายเมนท์
- ค่าแรงติดตั้งตู้และปรับปรุงวงจรไฟฟ้าเดิม
- ฟรีฟอร์ม จานวน 12 ชุด
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๒๕๖1
(บาท)
-

งบประมาณ
๒๕๖2
๒๕๖3
(บาท)
(บาท)
160,000 160,000

๒๕๖4
(บาท)
-

หน่วยงาน
๒๕๖5 รับผิดชอบ
หลัก
(บาท)
กอง
สาธารณสุข

หน้าที่ 330

แบบ ผ. ๐3

บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

-

๒๕๖2
(บาท)
47,000

1๒,๙00

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานสานักงาน
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
จานวน 3 เครื่อง

ค่าครุภัณฑ์

193 แผนงานสาธารณสุข

194 แผนงานสาธารณสุข

189 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสารองไฟ
ขนาด 800 VA
จานวน 16 เครื่อง

190 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
(Inkjet Printer)
จานวน 3 เครื่อง

191 แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

192 แผนงานสาธารณสุข

๒๕๖1
(บาท)

งบประมาณ
๒๕๖3
(บาท)

๒๕๖4
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
๒๕๖5
หลัก
(บาท)
กอง
สาธารณสุข

-

-

-

-

-

-

กอง
สาธารณสุข

-

-

51,000

-

-

กอง
สาธารณสุข

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer)
จานวน 1 เครื่อง

-

-

4,300

-

-

กอง
สาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ
LED ขาวดา ชนิด Network
จานวน 1 เครื่อง

-

-

7,900

-

-

กอง
สาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
สาหรับงานประมวลผล
จานวน 1 เครื่อง

-

-

21,000

-

-

กอง
สาธารณสุข

หน้าที่ 331

แบบ ผ. ๐3

บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ที่

แผนงาน

หมวด

195 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์

196 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์

197 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

ครุภัณฑ์สานักงาน

เก้าอี้สานักงานแบบมีพนักพิง
ปี พ.ศ. 2561 จานวน 1 ตัว
ปี พ.ศ. 2562 จานวน 4 ตัว
ครุภัณฑ์สานักงาน พัดลม
- ชนิดติดผนัง จานวน 30 ตัว
- ชนิดติดเพดาน จานวน 60 ตัว
ครุภัณฑ์สานักงาน พัดลมชนิดติดเพดาน
จานวน 20 ตัว

งบประมาณ
๒๕๖3
(บาท)
-

-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

-

-

-

-

กองช่าง

28,000

-

-

-

-

กองช่าง

๒๕๖1
(บาท)
1,800

๒๕๖2
(บาท)
8,000

70,000

๒๕๖4
(บาท)

๒๕๖5
(บาท)

198 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

โต๊ะทางานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต
พร้อมกระจก ปีละจานวน 1 โต๊ะ

-

5,400

5,400

-

-

กองช่าง

199 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

โต๊ะทางานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต
พร้อมกระจก จานวน 1 โต๊ะ

-

6,500

-

-

-

กองช่าง

200 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 3 ลิ้นชัก
จานวน 1 ตู้

-

3,700

-

-

-

กองช่าง

201 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

แผงกั้นห้อง (พาร์ดิชั่นสานักงาน)
1. พาร์ดิชั่น แบบขัดลาย
กว้าง 1.20 เมตร สูง 1.80 เมตร
จานวน 4 ชุด
2. เสา สูง 1.80 เมตร
จานวน 2 ชุด
3. ขารอง จานวน 6 ชุด

-

21,000

-

-

-

กองช่าง

หน้าที่ 332

แบบ ผ. ๐3

บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
เครื่องปรับอากาศ
แบบแขวน (ระบบ Inverter)
ขนาด 20,000 บีทียู
จานวน 6 เครื่อง

๒๕๖1
(บาท)
-

งบประมาณ
๒๕๖2
๒๕๖3
(บาท)
(บาท)
- 249,000

๒๕๖4
(บาท)

๒๕๖5
(บาท)
-

202 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

203 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถบรรทุกติดตั้งกระเช้าซ่อม
2,500,000
และขนส่ง
ไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดแรงม้า
ไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า ตอนหลังเป็นกระบะเหล็ก
ติดตั้งเครนแขนบูมแบบพับตามความยาวของ
ตัวรถ สามารถยกสูงได้ ไม่น้อยกว่า 12 เมตร
พร้อมกระเช้าไฟเบอร์กลาส
จานวน 1 คัน

-

-

-

-

กองช่าง

204 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง

รถยนต์บรรทุกอเนกประสงค์
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6 ลูกบาศก์เมตร
ชนิด 4 ล้อ มีกาลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 130
แรงม้า ตอนหลังเป็นกระบะบรรทุกต่อกระบะสูง
ไม่น้อยกว่าหัวเก๋ง
จานวน 1 คัน

-

- 1,500,000

-

-

กองช่าง

205 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

-

- 3,300,000

-

-

กองช่าง

206 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

รถตักหน้าขุดหลัง
ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ
จานวน 1 คัน
เครื่องสกัดคอนกรีต
จานวน 1 เครื่อง

-

-

-

กองช่าง

20,000

-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

หน้าที่ 333

แบบ ผ. ๐3

บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

๒๕๖1
(บาท)

งบประมาณ
๒๕๖2
๒๕๖3
(บาท)
(บาท)
19,000

๒๕๖4
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
๒๕๖5
หลัก
(บาท)
- กองช่าง

207

แผนงานเคหะและ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
ชุมชน

เครื่องเจาะดิน
จานวน 1 เครื่อง

-

208

แผนงานเคหะและ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สารวจ
ชุมชน

กล้องระดับ
ขนาดกาลังขยาย 30 เท่า
จานวน 1 ชุด

-

-

34,000

-

-

กองช่าง

209

แผนงานเคหะและ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
ชุมชน
วิทยุ

เครื่องขยายสัญญาณเสียงพร้อมอุปกรณ์ เพื่อจัดทา
เป็นหอกระจายข่าว จานวน 4 ชุด
ใน 1 ชุด ประกอบด้วย
- เครื่องขยายสัญญาณเสียง ขนาด 1,200 วัตต์
- ลาโพงฮอร์น ขนาด 50 วัตต์
- ขาแขวนลาโพง
- เครื่องเล่น DVD/CD/MP3
- ไมโครโฟนแบบสายพร้อม
ขาตั้งไมโครโฟนชนิดตั้งโต๊ะ
- สายดรอปวายด์
- ตู้สาหรับเก็บอุปกรณ์เสียง พร้อมอุปกรณ์

200,000

-

-

-

-

กองช่าง

210

แผนงานเคหะและ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องขยายเสียง
ชุมชน
ขนาด 1,500 วัตต์
จานวน 1 ชุด

308,000

-

-

-

-

หน้าที่ 334

แบบ ผ. ๐3

บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
ปรับปรุงหอกระจายข่าว
ประจาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 12
ตาบลสันนาเม็ง
- เครื่องขยายเสียง
- ลาโพงฮอร์น
- เครื่องเล่น DVD
- สายลาโพง
- ซีแคมป์ดึงสายลาโพง
- น๊อตยึดสาย
- ไมโครโฟน
ฯลฯ

งบประมาณ
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
(บาท)
(บาท)
(บาท)
- 1,150,000 1,300,000

๒๕๖4
(บาท)
600,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
๒๕๖5
หลัก
(บาท)
600,000 กองช่าง

211

แผนงานเคหะและ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
ชุมชน
วิทยุ

212

แผนงานเคหะและ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
ชุมชน
สาหรับงานประมวลผล
จานวน 1 เครื่อง

21,000

-

-

-

-

กองช่าง

213

แผนงานเคหะและ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์
ชุมชน
สาหรับงานสานักงาน
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
ปีละ 2 เครื่อง

32,000

34,000

34,000

-

-

กองช่าง

214

แผนงานเคหะ
และชุมชน

-

60,000

-

-

-

กองช่าง

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
จานวน 2 เครื่อง

หน้าที่ 335

แบบ ผ. ๐3

บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

๒๕๖1
(บาท)

215 แผนงานเคหะและ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ชุมชน

เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ
LED ขาวดา
จานวน 3 เครื่อง

-

๒๕๖2
(บาท)
27,000

216 แผนงานเคหะและ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ชุมชน

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
จานวน 3 เครื่อง

-

217 แผนงานเคหะและ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ชุมชน

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)
สาหรับกระดาษ A3
จานวน 1 เครื่อง

218 แผนงานเคหะและ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ชุมชน

งบประมาณ
๒๕๖3
(บาท)

๒๕๖4
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
๒๕๖5
หลัก
(บาท)
- กองช่าง

-

-

24,000

-

-

-

กองช่าง

-

6,300

-

-

-

กองช่าง

สแกนเนอร์ สาหรับงานเก็บ เอกสารทั่วไป
จานวน 1 เครื่อง

-

3,200

-

-

-

กองช่าง

219 แผนงานเคหะและ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ชุมชน

สแกนเนอร์ สาหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ
แบบที่ 1
จานวน 1 เครื่อง

-

18,000

-

-

-

กองช่าง

220 แผนงานเคหะและ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ชุมชน

เครื่องสารองไฟฟ้า
ขนาด 800 VA
จานวน 3 เครื่อง

-

7,500

-

-

-

กองช่าง
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แบบ ผ. ๐3

บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

221 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน
222 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน
223 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน
224 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

225 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

226 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

227 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

228 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ค่าครุภัณฑ์
ค่าครุภัณฑ์
ค่าครุภัณฑ์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน
จานวน 2 ตู้
ครุภัณฑ์สานักงาน พัดลมไอเย็น
จานวน 2 เครื่อง
ครุภัณฑ์โฆษณาและ กล้องถ่ายรูป ระบบดิจิตอล
เผยแพร่
จานวน 1 กล้อง
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับ
งานสานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
จานวน ๑ เครื่อง
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
จานวน ๑ เครื่อง
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED
ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 1
ปีละจานวน 1 เครื่อง
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
จานวน 1 เครื่อง
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสารองไฟ ขนาด 800 VA
ปีละจานวน 1 เครื่อง

๒๕๖1
(บาท)
11,000

งบประมาณ
๒๕๖3
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)
-

๒๕๖4
(บาท)
-

๒๕๖5
(บาท)
-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด
(งานพัฒนาชุมชน)

-

11,000

-

-

-

สานักปลัด
(งานพัฒนาชุมชน)

-

30,000

-

-

-

สานักปลัด
(งานพัฒนาชุมชน)

16,000

-

-

-

-

สานักปลัด
(งานพัฒนาชุมชน)

-

22,000

-

-

-

สานักปลัด
(งานพัฒนาชุมชน)

7,900

-

-

-

-

สานักปลัด
(งานพัฒนาชุมชน)

-

-

8,000

-

-

สานักปลัด
(งานพัฒนาชุมชน)

2,500

2,500

-

-

-

สานักปลัด
(งานพัฒนาชุมชน)

หน้าที่ 337

แบบ ผ. ๐3

บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ที่

แผนงาน

หมวด

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

ประเภท

๒๕๖1
(บาท)

229 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยาน
เรือพาย
พาหนะและขนส่ง จานวน 4 ลา

-

230 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ

-

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (cctv) พร้อมระบบอุปกรณ์
ควบคุม จานวน 5 จุด หมู่ที่ 1 บ้านร้องสัก
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง
คงที่สาหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สาหรับใช้ในงาน
รักษาความปลอดภัยทั่วไป จานวน 5 ชุด
2. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network
Video Recorder) แบบ 16 ช่อง จานวน 1 เครื่อง
3. เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1000 VA
จานวน 1 เครื่อง
4. เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จานวน 4 เครื่อง
5. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24
ช่อง ขนาด 10/100/1000
จานวน 1 ชุด
6. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ
Smart TV ขนาด 55 นิ้ว
จานวน 1 เครื่อง
7. อุปกรณ์ที่ใช้สาหรับการติดตั้ง เช่น ตู้ควบคุม
สาหรับใส่อุปกรณ์ห้องควบคุมพร้อมอุปกรณ์,
ตู้ CCTV Cabinet สาหรับจัดเก็บอุปกรณ์ภายนอก
ฯลฯ

งบประมาณ
๒๕๖2
๒๕๖3
(บาท)
(บาท)
- 200,000
-

-

๒๕๖4
(บาท)

๒๕๖5
(บาท)
-

-

563,000

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด/
กองช่าง
กองข่าง

หน้าที่ 338

แบบ ผ. ๐3

บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ที่

แผนงาน

หมวด

231 แผนงานสร้างความ ค่าครุภัณฑ์
เข้มแข็งของชุมชน

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

ครุภัณฑ์ไฟฟ้า กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (cctv) พร้อมระบบอุปกรณ์ควบคุม
และวิทยุ
จานวน 5 จุด หมู่ที่ 2 บ้านป่ากล้วย
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่
สาหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สาหรับใช้ในงานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไป จานวน 5 ชุด
2. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video
Recorder) แบบ 16 ช่อง จานวน 1 เครื่อง
3. เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1000 VA
จานวน 1 เครื่อง
4. เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จานวน 4 เครื่อง
5. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง
ขนาด 10/100/1000
จานวน 1 ชุด
6. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ
Smart TV ขนาด 55 นิ้ว จานวน 1 เครื่อง
7. อุปกรณ์ที่ใช้สาหรับการติดตั้ง เช่น ตู้ควบคุม
สาหรับใส่อุปกรณ์ห้องควบคุมพร้อมอุปกรณ์,
ตู้ CCTV Cabinet สาหรับจัดเก็บอุปกรณ์ภายนอก
ฯลฯ

๒๕๖1
(บาท)

งบประมาณ
๒๕๖3
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)
-

-

-

๒๕๖4
(บาท)
563,000

๒๕๖5
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองข่าง

หน้าที่ 339

แบบ ผ. ๐3

บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ที่

แผนงาน

หมวด

232 แผนงานสร้างความ ค่าครุภัณฑ์
เข้มแข็งของชุมชน

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

ครุภัณฑ์ไฟฟ้า กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (cctv) พร้อมระบบอุปกรณ์ควบคุม
และวิทยุ
จานวน 5 จุด หมู่ที่ 3 บ้านสันนาเม็ง
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่
สาหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สาหรับใช้ในงานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไป จานวน 5 ชุด
2. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video
Recorder) แบบ 16 ช่อง จานวน 1 เครื่อง
3. เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1000 VA
จานวน 1 เครื่อง
4. เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จานวน 4 เครื่อง
5. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง
ขนาด 10/100/1000
จานวน 1 ชุด
6. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ
Smart TV ขนาด 55 นิ้ว จานวน 1 เครื่อง
7. อุปกรณ์ที่ใช้สาหรับการติดตั้ง เช่น ตู้ควบคุม
สาหรับใส่อุปกรณ์ห้องควบคุมพร้อมอุปกรณ์,
ตู้ CCTV Cabinet สาหรับจัดเก็บอุปกรณ์ภายนอก
ฯลฯ

๒๕๖1
(บาท)
-

งบประมาณ
๒๕๖2
๒๕๖3
(บาท)
(บาท)
- 498,000

๒๕๖4
(บาท)

๒๕๖5
(บาท)
-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองข่าง

หน้าที่ 340

แบบ ผ. ๐3

บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ที่

แผนงาน

233 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

หมวด
ค่าครุภัณฑ์

ประเภท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (cctv) พร้อมระบบอุปกรณ์
ควบคุม จานวน 5 จุด หมู่ที่ 4 บ้านสันหลวง
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง
คงที่สาหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สาหรับใช้ในงาน
รักษาความปลอดภัยทั่วไป จานวน 5 ชุด
2. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network
Video Recorder) แบบ 16 ช่อง จานวน 1 เครื่อง
3. เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1000 VA
จานวน 1 เครื่อง
4. เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จานวน 4 เครื่อง
5. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24
ช่อง ขนาด 10/100/1000
จานวน 1 ชุด
6. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ
Smart TV ขนาด 55 นิ้ว จานวน 1 เครื่อง
7. อุปกรณ์ที่ใช้สาหรับการติดตั้ง เช่น ตู้ควบคุม
สาหรับใส่อุปกรณ์ห้องควบคุมพร้อมอุปกรณ์,
ตู้ CCTV Cabinet สาหรับจัดเก็บอุปกรณ์ภายนอก
ฯลฯ

๒๕๖1
(บาท)
-

งบประมาณ
๒๕๖2
๒๕๖3
(บาท)
(บาท)
-

๒๕๖4
(บาท)
-

๒๕๖5
(บาท)
569,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองข่าง

หน้าที่ 341

แบบ ผ. ๐3

บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ที่

แผนงาน

234 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

หมวด
ค่าครุภัณฑ์

ประเภท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (cctv) พร้อมระบบอุปกรณ์
ควบคุม จานวน 4 จุด หมู่ที่ 5 บ้านหลักปัน
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง
คงที่สาหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สาหรับใช้ในงาน
รักษาความปลอดภัยทั่วไป จานวน 4 ชุด
2. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video
Recorder) แบบ 16 ช่อง จานวน 1 เครื่อง
3. เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1000 VA
จานวน 1 เครื่อง
4. เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จานวน 3 เครื่อง
5. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24
ช่อง ขนาด 10/100/1000
จานวน 1 ชุด
6. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ
Smart TV ขนาด 55 นิ้ว จานวน 1 เครื่อง
7. อุปกรณ์ที่ใช้สาหรับการติดตั้ง เช่น ตู้ควบคุม
สาหรับใส่อุปกรณ์ห้องควบคุมพร้อมอุปกรณ์,
ตู้ CCTV Cabinet สาหรับจัดเก็บอุปกรณ์ภายนอก
ฯลฯ

๒๕๖1
(บาท)
-

งบประมาณ
๒๕๖2
๒๕๖3
(บาท)
(บาท)
-

๒๕๖4
(บาท)
499,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
๒๕๖5
หลัก
(บาท)
- กองข่าง

หน้าที่ 342

แบบ ผ. ๐3

บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ที่

แผนงาน

235 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

หมวด
ค่าครุภัณฑ์

ประเภท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (cctv) พร้อมระบบอุปกรณ์
ควบคุม จานวน 6 จุด หมู่ที่ 6 บ้านแม่กวง
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง
คงที่สาหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สาหรับใช้ในงาน
รักษาความปลอดภัยทั่วไป จานวน 6 ชุด
2. อุ ป กรณ์ บั น ทึ ก ภาพผ่ า นเครื อ ข่ า ย (Network
Video Recorder) แบบ 16 ช่อง จานวน 1 เครื่อง
3. เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1000 VA
จานวน 1 เครื่อง
4. เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จานวน 5 เครื่อง
5. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch)
ขนาด 24 ช่อง ขนาด 10/100/1000
จานวน 1 ชุด
6 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV
ขนาด 55 นิ้ว จานวน 1 เครื่อง
7. อุปกรณ์ที่ใช้สาหรับการติดตั้ง เช่น ตู้ควบคุม
สาหรับใส่อุปกรณ์ห้องควบคุมพร้อมอุปกรณ์,
ตู้ CCTV Cabinet สาหรับจัดเก็บอุปกรณ์ภายนอก
ฯลฯ

๒๕๖1
(บาท)
-

งบประมาณ
๒๕๖2
๒๕๖3
(บาท)
(บาท)
- 581,000

๒๕๖4
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
๒๕๖5
หลัก
(บาท)
- กองข่าง

หน้าที่ 343

แบบ ผ. ๐3

บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ที่

แผนงาน

236 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

หมวด
ค่าครุภัณฑ์

ประเภท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (cctv) พร้อมระบบอุปกรณ์
ควบคุม จานวน 6 จุด
หมู่ที่ 7 บ้านคอกหมูป่า
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง
คงที่สาหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สาหรับใช้ในงาน
รักษาความปลอดภัยทั่วไป จานวน 6 ชุด
2. อุ ป กรณ์ บั น ทึ ก ภาพผ่ า นเครื อ ข่ า ย (Network
Video Recorder) แบบ 16 ช่อง จานวน 1 เครื่อง
3. เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1000 VA
จานวน 1 เครื่อง
4. เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จานวน 5 เครื่อง
5. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch)
ขนาด 24 ช่อง ขนาด 10/100/1000
จานวน 1 ชุด
6 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV
ขนาด 55 นิ้ว จานวน 1 เครื่อง
7. อุปกรณ์ที่ใช้สาหรับการติดตั้ง เช่น ตู้ควบคุม
สาหรับใส่อุปกรณ์ห้องควบคุมพร้อมอุปกรณ์,
ตู้ CCTV Cabinet สาหรับจัดเก็บอุปกรณ์ภายนอก
ฯลฯ

๒๕๖1
(บาท)
-

งบประมาณ
๒๕๖2
๒๕๖3
(บาท)
(บาท)
-

๒๕๖4
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
๒๕๖5
หลัก
(บาท)
703,000 กองข่าง

หน้าที่ 344

แบบ ผ. ๐3

บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ที่

แผนงาน

237 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

หมวด
ค่าครุภัณฑ์

ประเภท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (cctv) พร้อมอุปกรณ์
และการติดตั้ง จานวน 3 จุด หมู่ที่ 8 บ้านร้องบอน
(ร้องบอนเหนือ)
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง
คงที่สาหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สาหรับใช้ในงาน
รักษาความปลอดภัยทั่วไป จานวน 3 ชุด
2. อุ ป กรณ์ บั น ทึ ก ภาพผ่ า นเครื อ ข่ า ย (Network
Video Recorder) แบบ 16 ช่อง จานวน 1 เครื่อง
3. เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1000 VA
จานวน 1 เครื่อง
4. เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จานวน 2 เครื่อง
5. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch)
ขนาด 24 ช่อง ขนาด 10/100/1000
จานวน 1 ชุด
6. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV
ขนาด 55 นิ้ว จานวน 1 เครื่อง
7. อุปกรณ์ที่ใช้สาหรับการติดตั้ง เช่น ตู้ควบคุม
สาหรับใส่อุปกรณ์ห้องควบคุมพร้อมอุปกรณ์,
ตู้ CCTV Cabinet สาหรับจัดเก็บอุปกรณ์ภายนอก
ฯลฯ

๒๕๖1
(บาท)
-

งบประมาณ
๒๕๖2
๒๕๖3
(บาท)
(บาท)
- 264,000

๒๕๖4
(บาท)

๒๕๖5
(บาท)
-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองข่าง

หน้าที่ 345

แบบ ผ. ๐3

บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ที่

แผนงาน

238 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

หมวด
ค่าครุภัณฑ์

ประเภท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (cctv) พร้อมระบบอุปกรณ์
ควบคุม จานวน 3 จุด หมู่ที่ 8 บ้านร้องบอน
(ร้องบอนใต้)
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบ
มุมมองคงที่สาหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สาหรับใช้
ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป จานวน 3 ชุด
2. อุ ป กรณ์ บั น ทึ ก ภาพผ่ า นเครื อ ข่ าย (Network
Video Recorder) แบบ 16 ช่อง จานวน 1 เครื่อง
3. เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1000 VA
จานวน 1 เครื่อง
4. เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จานวน 2 เครื่อง
5. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch)
ขนาด 24 ช่อง ขนาด 10/100/1000
จานวน 1 ชุด
6 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV
ขนาด 55 นิ้ว จานวน 1 เครื่อง
7. อุปกรณ์ที่ใช้สาหรับการติดตั้ง เช่น ตู้ควบคุม
สาหรับใส่อุปกรณ์ห้องควบคุมพร้อมอุปกรณ์,
ตู้ CCTV Cabinet สาหรับจัดเก็บอุปกรณ์ภายนอก
ฯลฯ

๒๕๖1
(บาท)
-

งบประมาณ
๒๕๖2
๒๕๖3
(บาท)
(บาท)
- 323,000

๒๕๖4
(บาท)

๒๕๖5
(บาท)
-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองข่าง

หน้าที่ 346

แบบ ผ. ๐3

บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ที่

แผนงาน

239 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

หมวด
ค่าครุภัณฑ์

ประเภท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (cctv) พร้อมระบบอุปกรณ์
ควบคุม จานวน 6 จุด หมู่ที่ 9 บ้านหลักชัย
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบ
มุมมองคงที่สาหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สาหรับใช้
ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป จานวน 6 ชุด
2. อุ ป กรณ์ บั น ทึ ก ภาพผ่ านเครือ ข่ าย (Network
Video Recorder) แบบ 16 ช่อง จานวน 1 เครื่อง
3. เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1000 VA
จานวน 1 เครื่อง
4. เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จานวน 5 เครื่อง
5. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch)
ขนาด 24 ช่อง ขนาด 10/100/1000
จานวน 1 ชุด
6 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV
ขนาด 55 นิ้ว จานวน 1 เครื่อง
7. อุปกรณ์ที่ใช้สาหรับการติดตั้ง เช่น ตู้ควบคุม
สาหรับใส่อุปกรณ์ห้องควบคุมพร้อมอุปกรณ์,
ตู้ CCTV Cabinet สาหรับจัดเก็บอุปกรณ์ภายนอก
ฯลฯ

๒๕๖1
(บาท)
-

งบประมาณ
๒๕๖2
๒๕๖3
(บาท)
(บาท)
- 499,000

๒๕๖4
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
๒๕๖5
หลัก
(บาท)
- กองข่าง

หน้าที่ 347

แบบ ผ. ๐3

บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ที่

แผนงาน

240 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

หมวด
ค่าครุภัณฑ์

ประเภท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (cctv) พร้อมระบบอุปกรณ์
ควบคุม จานวน 6 จุด หมู่ที่ 10 บ้านคุรุสภา
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง
คงที่สาหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สาหรับใช้ในงาน
รักษาความปลอดภัยทั่วไป จานวน 6 ชุด
2. อุ ป กรณ์ บั น ทึ ก ภาพผ่ า นเครื อ ข่ า ย (Network
Video Recorder) แบบ 16 ช่อง จานวน 1 เครื่อง
3. เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1000 VA
จานวน 1 เครื่อง
4. เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จานวน 5 เครื่อง
5. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch)
ขนาด 24 ช่อง ขนาด 10/100/1000
จานวน 1 ชุด
6 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV
ขนาด 55 นิ้ว จานวน 1 เครื่อง
7. อุปกรณ์ที่ใช้สาหรับการติดตั้ง เช่น ตู้ควบคุม
สาหรับใส่อุปกรณ์ห้องควบคุมพร้อมอุปกรณ์,
ตู้ CCTV Cabinet สาหรับจัดเก็บอุปกรณ์ภายนอก
ฯลฯ

๒๕๖1
(บาท)
-

งบประมาณ
๒๕๖2
๒๕๖3
(บาท)
(บาท)
- 469,000

๒๕๖4
(บาท)

๒๕๖5
(บาท)
-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองข่าง

หน้าที่ 348

แบบ ผ. ๐3

บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ที่

แผนงาน

241 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

หมวด
ค่าครุภัณฑ์

ประเภท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (cctv) พร้อมระบบอุปกรณ์
ควบคุม จานวน 5 จุด หมู่ที่ 11 บ้านแม่กวงใต้
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบ
มุมมองคงที่สาหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สาหรับใช้
ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป จานวน 5 ชุด
2. อุ ป กรณ์ บั น ทึ ก ภาพผ่ านเครื อ ข่ า ย (Network
Video Recorder) แบบ 16 ช่อง จานวน 1 เครื่อง
3. เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1000 VA
จานวน 1 เครื่อง
4. เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จานวน 4 เครื่อง
5. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch)
ขนาด 24 ช่อง ขนาด 10/100/1000
จานวน 1 ชุด
6. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV
ขนาด 55 นิ้ว จานวน 1 เครื่อง
7. อุปกรณ์ที่ใช้สาหรับการติดตั้ง เช่น ตู้ควบคุม
สาหรับใส่อุปกรณ์ห้องควบคุมพร้อมอุปกรณ์,
ตู้ CCTV Cabinet สาหรับจัดเก็บอุปกรณ์ภายนอก
ฯลฯ

๒๕๖1
(บาท)
-

งบประมาณ
๒๕๖2
๒๕๖3
(บาท)
(บาท)
-

๒๕๖4
(บาท)
649,000

หน่วยงาน
๒๕๖5 รับผิดชอบ
หลัก
(บาท)
- กองข่าง

หน้าที่ 349

แบบ ผ. ๐3

บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ที่

แผนงาน

242 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

หมวด
ค่าครุภัณฑ์

ประเภท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (cctv) พร้อมระบบอุปกรณ์
ควบคุม จานวน 6 จุด
หมู่ที่ 12 บ้านเจซี การ์เด้นท์วิลล์
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง
คงที่สาหรับติดตั้งภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ในงาน
รักษาความปลอดภัยทั่วไป จานวน 6 ชุด
2. อุ ป กรณ์ บั น ทึ ก ภาพผ่ า นเครื อ ข่ า ย (Network
Video Recorder) แบบ 16 ช่อง จานวน 1 เครื่อง
3. เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1000 VA
จานวน 1 เครื่อง
4. เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จานวน 5 เครื่อง
5. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch)
ขนาด 24 ช่อง ขนาด 10/100/1000
จานวน 1 ชุด
6 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV
ขนาด 55 นิ้ว จานวน 1 เครื่อง
7. อุปกรณ์ที่ใช้สาหรับการติดตั้ง เช่น ตู้ควบคุม
สาหรับใส่อุปกรณ์ห้องควบคุมพร้อมอุปกรณ์,
ตู้ CCTV Cabinet สาหรับจัดเก็บอุปกรณ์ภายนอก
ฯลฯ

๒๕๖1
(บาท)
-

งบประมาณ
๒๕๖2
๒๕๖3
(บาท)
(บาท)
- 499,000

๒๕๖4
(บาท)

๒๕๖5
(บาท)
-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองข่าง

หน้าที่ 350

แบบ ผ. ๐3

บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ที่

แผนงาน

243 แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

หมวด
ค่าครุภัณฑ์

ประเภท
ครุภัณฑ์กีฬา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
เครื่องออกกาลังกายกลางแจ้ง
จานวน 12 เครื่อง ได้แก่
1. เครื่องเดินอากาศ (คู่)
จานวน 2 ชุด
2. เครื่องบริหารเอว 3 คน จานวน 2 ชุด
3. ลูกตุ้มแกว่ง (คู่)
จานวน 2 ชุด
4. เครื่องฝึกก้าวเดิน (คู่)
จานวน 1 ชุด
5. จักรยานนั่งปั่น
จานวน 2 ชุด
6. เครื่องนวดหลังและเอว
จานวน 1 ชุด
7. ลู่วิ่งบริหารขา
จานวน 1 ชุด
8. กรรเชียงบก (คู่)
จานวน 1 ชุด

๒๕๖1
(บาท)
400,000

งบประมาณ
๒๕๖2
๒๕๖3
(บาท)
(บาท)
-

๒๕๖4
(บาท)

๒๕๖5
(บาท)
-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
การศึกษา

หน้าที่ 351

แบบ ผ. ๐3

บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ที่

แผนงาน

244 แผนงานการเกษตร

245 แผนงานการเกษตร

246 แผนงานการเกษตร

247 แผนงานการเกษตร

248 แผนงานการเกษตร

249 แผนงานการเกษตร

หมวด
ค่าครุภัณฑ์

ค่าครุภัณฑ์

ค่าครุภัณฑ์

ค่าครุภัณฑ์

ค่าครุภัณฑ์

ค่าครุภัณฑ์

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องย่อยสลายกิ่งไม้
จานวน 2 เครื่อง

๒๕๖1
(บาท)
35,000

งบประมาณ
๒๕๖2
๒๕๖3
(บาท)
(บาท)
35,000

๒๕๖4
(บาท)

๒๕๖5
(บาท)
-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด
(งานส่งเสริม
การเกษตร)

ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว

เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง
จานวน ๕ เครื่อง

4๗,๕00

ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว

เครื่องตัดหญ้า
แบบล้อจักรยาน
จานวน 1 เครื่อง

๑๒,000

ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว

เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้
ขนาด 22 นิ้ว
จานวน 1 เครื่อง

10,200

ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว

เครื่องตัดหญ้า แบบเข็น
จานวน 1 เครื่อง

13,000

ครุภัณฑ์
งานบ้านงานครัว

เลื่อยโซ่ยนต์
ขนาด 400 วัตต์
จานวน 1 เครื่อง

-

4๗,๕00

-

47,500

สานักปลัด
(งานส่งเสริม
การเกษตร)

-

-

-

-

สานักปลัด
(งานส่งเสริม
การเกษตร)

-

-

-

-

สานักปลัด
(งานส่งเสริม
การเกษตร)

-

-

13,000

-

สานักปลัด
(งานส่งเสริม
การเกษตร)

-

-

-

-

-

สานักปลัด
(งานส่งเสริม
การเกษตร)

หน้าที่ 352

แบบ ผ. ๐3

บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ที่

แผนงาน

250 แผนงานการเกษตร

251 แผนงานการเกษตร

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

๒๕๖1
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การเกษตร

เครื่องพ่นยา ขนาด 3.5 แรงม้า
เครื่องเบนซิน
จานวน 1 เครื่อง

-

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การเกษตร

เครื่องพ่นยาชนิดแบตเตอรี่
จานวน 1 เครื่อง

-

-

งบประมาณ
๒๕๖3
(บาท)
15,000

๒๕๖4
(บาท)
15,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
๒๕๖5
หลัก
(บาท)
15,000 สานักปลัด
(งานส่งเสริม
การเกษตร)

-

2,500

-

-

สานักปลัด
(งานส่งเสริม
การเกษตร)

รวม 7,518,950 14,736,000 31,209,600 12,418,300 5,257,500

-
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ส่วนที่ 4
การติดตามและประเมินผล
4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอานาจและหน้าที่ในการจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของตนเอง โดยในการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องดาเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งนี้ แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล
แผนพัฒ นาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกาหนดรายละเอียดแผนงาน ดังนั้น จึง ต้องมีการ
กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณา
จากประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒ นาท้องถิ่นระดับ จังหวัด ผู้แทนองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นในเขตจัง หวัด ร่วมกันจัดทา
ทบทวน หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพื่อให้การ
จัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยนายุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้
ต่อไป และเพื่อให้ สามารถบู รณาการกับแผนพัฒ นาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะนาไปสู้การจัดทางบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่าง
แท้จริง เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น
ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงต้องกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพื่อนาไปสู่การ
บูรณาการร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้ องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ไทยแลนด์
๔.๐ และในการจั ดทาแผนพัฒ นาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) จะต้องมีการติดตามและติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดาเนินการ
ให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดาเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย รายละเอียดแนวทางการพิจารณา
ตามหนั งสื อ กระทรวงมหาดไทย ด่ ว นที่ สุ ด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวัน ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒ นาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่น ดังนี้
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็นการพิจารณา
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
๓. ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด
๓.๔ วิสัยทัศน์
๓.๕ กลยุทธ์
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์
๓.๘ แผนงาน
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
รวมคะแนน

คะแนน
๒๐
๒๐
๖๐
(๑๐)
(๑๐)
(๑๐)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
๑๐๐
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็นการ
พิจารณา
๑. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

รายละเอียดหลักเกณฑ์
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตาบล
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของ
แหล่งน้า ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ
(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนประชากร และ
ช่วงอายุและจานวนประชากร ฯลฯ
(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์
(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ
(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ
(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจาปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ
(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ
(๘) การสารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ.
(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดาเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทา ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาสาหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้
๒๐
(๓)

(๒)
(๒)
(๒)
(๒)
(๒)
(๒)
(๒)
(๓)
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ประเด็น
การพิจารณา
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
๒๐
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ (๕)
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐
(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
(๓)
ใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น
(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข
(๓)
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น
(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม (๓)
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ
สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น
(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ (๓)
กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการ
พัฒนา
(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
(๓)
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดาเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุด
แข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และTTherat (อุปสรรค)
๓. ยุทธศาสตร์
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ
๖๐
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
(๑๐)
องค์กรปกครองส่วน พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ท้องถิ่น
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
(๑๐)
องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ
Thailand ๔.๐
๓.๓ ยุทธศาสตร์
สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค
(๑๐)
จังหวัด
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐
รายละเอียดหลักเกณฑ์
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ประเด็นการ
พิจารณา
๓.๔ วิสัยทัศน์

๓.๕ กลยุทธ์
๓.๖ เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning)
๓.๘ แผนงาน

รายละเอียดหลักเกณฑ์
วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา
แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทาตามอานาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดาเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น
เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พื้นที่จริง ที่จะนาไปสู่ผลสาเร็จทางยุทธศาสตร์
แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กาหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นาไปสู่การทาโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว
๓.๙ ความเชื่อมโยง ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นาไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
ของยุทธศาสตร์ใน โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
ภาพรวม
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมคะแนน

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้
(๕)

(๕)
(๕)
(๕)
(๕)

(๕)

๑๐๐
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4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ
ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะต้องมีการติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
จะต้ อ งด าเนิ น การให้ ค ะแนนตามเกณฑ์ ที่ ก าหนดไว้ ซึ่ ง เป็ น ส่ ว นหนึ่ งของการติ ด ตามและประเมิ น ผล
แผนพั ฒ นา โดยด าเนิ น การให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในหกสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่ ป ระกาศใช้ งบประมาณรายจ่ าย
รายละเอีย ดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุ ด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑
ลงวัน ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่ อง ซั กซ้อ มแนวทางการทบทวนแผนพั ฒ นาท้อ งถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ –
๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็นการพิจารณา
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

การสรุปสถานการณ์การพิจารณา
การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา
โครงการพัฒนา ประกอบด้วย
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ
๕.๒ กาหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ
๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ
๕.๑๑ มีการกาหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
รวมคะแนน

คะแนน
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๖๐
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
๑๐๐
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การติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
ของเทศบาลตาบลสันนาเม็ง
ประเด็นการพิจารณา
รายละเอียดหลักเกณฑ์
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์ เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
๑๐
การพัฒนา
ส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทีม่ ีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้าน
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
๒. การประเมินผลการ ๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆเพื่อนามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณเช่น
๑๐
นาแผนพัฒนาท้องถิ่น การวัดจานวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่า
สี่ปีไปปฏิบัตใิ นเชิง
เป็นไปตามทีต่ ั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จานวนทีด่ าเนินการจริง
ปริมาณ
ตามที่ได้กาหนดไว้เท่าไร จานวนที่ไม่สามารถดาเนินการได้มีจานวน
เท่าไรสามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของ
การพัฒนาท้องถิ่นตามอานาจหน้าที่ทไี่ ด้กาหนดไว้
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดาเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative)
๓. การประเมินผลการ ๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
๑๐
นาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี นาเอาเทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งาน
ไปปฏิบตั ิในเชิงคุณภาพ ต่างๆ ที่ดาเนินการในพื้นที่นนั้ ๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชน
หรือไม่และเป็นไปตามอานาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชน พึง่ พอใจ
หรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดาเนินการต่างๆ มีสภาพหรือ
ลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์
หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล(Effectiveness) ผลการ
ปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดาเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดาเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)
๔. แผนงานและ
๑) วิเคราะห์แผนงาน งานที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ
๑๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนาไปสู่
การจัดทาโครงการพัฒนาท้องถิน่ โดยใช้ SWOT Analysis/Demand
(Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการ
บูรณาการ (Integration) กับ อปท. ที่มีพื้นที่ติดต่อกัน
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ
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ประเด็นการพิจารณา
๕. โครงการพัฒนา
๕.๑ ความชัดเจนของ
ชื่อโครงการ

รายละเอียดหลักเกณฑ์
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดาเนินการเพื่อให้การพัฒนา
บรรลุตามวิสยั ทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กาหนดไว้ ชื่อ
โครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่า

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
๖๐
(๕)

จะพัฒนาอะไรในอนาคต

๕.๒ กาหนดวัตถุประสงค์ มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการที่กาหนด
สอดคล้องกับโครงการ วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการดาเนินงานต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชดั เจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิต สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง
ของโครงการ) มีความ
เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจานวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคือ
ชัดเจนนาไปสู่การตัง้
อะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดาเนินงาน และ
งบประมาณได้ถูกต้อง
ระยะเวลาดาเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทาที่ไหน
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของ
โครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือ
กลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง
๕.๔ โครงการมีความ
โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้างความสามารถ
สอดคล้องกับแผน
ในการแข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้าง
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี
โอกาสความเสนอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิต โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ของโครงการ) มีความ
ฉบับที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคน
สอดคล้องกับแผนพัฒนา เป็นศูนย์กลางพัฒนา (๓) ยึดวิสยั ทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
เศรษฐกิจและสังคม
(๔) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการ
แห่งชาติ
นาไปสูป่ ฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑)
การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปาน
กลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการ
ปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความ
เลื่อมล้าทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่องโยงภูมิภาคและความ
เป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม
อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ประสิทธิภาพ

(๕)

(๕)

(๕)

(๕)
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ประเด็นการพิจารณา
รายละเอียดหลักเกณฑ์
๕.๖ โครงการมีความ
โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
สอดคล้องกับ Thailand เศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่
4.0
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทาน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลีย่ นจากการ
ผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สนิ ค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการ
ขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วน
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (๓) เปลีย่ นจากการ
เน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึง
โครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
(๕)

๕.๗ โครงการสอดคล้อง โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
กับยุทธศาสตร์จังหวัด
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กาเนิดขึน้ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดซึ่งไม่สามารถแยกส่วน
ใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้อง
เป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัด
ที่ได้กาหนดขึน้ เป็นปัจจุบนั

(๕)

๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหา
ความยากจนหรือการ
เสริมสร้างให้ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ภายใต้หลักประชารัฐ

เป็นโครงการที่ดาเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงทีป่ ระชาชน
ดาเนินการเองหรือร่วมดาเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยาย
ได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมี
ลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมัน่ คง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่
พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

(๕)

๕.๙ งบประมาณมีความ งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคานึงถึงหลักสาคัญ ๕ ประการ
สอดคล้องกับเป้าหมาย ในการจัดทาโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒)
(ผลผลิตของโครงการ) ความมีประสิทธิภาพ(Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล
(Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส
(Transparency)

(๕)

๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการงบประมาณ

(๕)

การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลาง
ท้องถิ่นมีความโปร่งใสในการกาหนดราคาและตรวจสอบในเชิง
ประจักษ์
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ประเด็นการพิจารณา
๕.๑๑ มีการกาหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และผลที่คาดว่าจะได้รับ

รายละเอียดหลักเกณฑ์
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
มีการกาหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI)
(๕)
ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ
กาหนดความพึงพอใจ การกาหนดร้อยละ การกาหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งทีไ่ ด้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ)

๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงจากการดาเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค์ควรคานึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการดาเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและ
ประเมินผลดับของความสาเร็จได้ (๓) ระบุสงิ่ ที่ต้องการดาเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัตไิ ด้ (๔)
เป็นเหตุ สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอก
เวลาได้
รวมคะแนน

(๕)

๑๐๐
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4.3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น
ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ก็เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ก่อให้เกิดประโยชน์และ
สามารถตอบสนองความต้องการพัฒนาของประชาชน โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณรายจ่ ายเพิ่ ม เติม และงบประมาณจากเงิน สะสม โดยจะต้อ งมี การติ ด ตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นการสรุปผลในภารวมของท้องถิ่น
เป็ น การติด ตามผลการน ายุ ท ธศาสตร์ข ององค์ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่น ว่าเกิด ผลทั้ งในเชิ งปริม าณ และ
เชิงคุณภาพ อย่างไร สรุปได้ดังนี้
(๑) การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
(๑.๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง ได้ วางแผนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) สามารถ
จาแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
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รายงานสรุปผลการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์
1. การพัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี
2. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและผังเมือง
3. การพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนพึ่งตนเอง
4. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน
5. การจัดระเบียบชุมชน
สังคมและการรักษาความ
สงบเรียบร้อย
6. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
7. การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบ
สานศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่น
รวม

จานวน
37
28

2561
งบประมาณ
จานวน
4,565,000 57
8,831,200

30

2562
2563
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
จานวน
8,826,300
58
8,305,000 57
16,330,000

35

20,709,300

46

2564
2565
งบประมาณ
จานวน
งบประมาณ
9,385,000 56
6,085,000
49,800,500

25

40,415,200

14

861,000

16

1,341,000

19

20,711,000

19

11,231,000

19

11,231,000

49

37,044,000

62

31,914,200

60

36,244,500

58

27,231,000

57

21,171,000

10

890,000

13

5,440,000

22

12,299,800

18

4,592,000

15

2,294,000

11

12,230,000

16

12,875,000

15

12,755,000

14

7,705,000

14

7,705,000

24

1,125,000

26

1,155,000

28

1,375,000

28

1,375,000

28

1,375,000

173

65,546,200

220

77,881,500

237

112,399,600

240

111,319,500

214

90,276,200
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ผู้บริหารเทศบาลตาบลสันนาเม็ง ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2560 และเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
ฉบั บที่ 1 ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ใน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว และงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติจากการจ่ายขาดเงินสะสม รวม
จ านวนทั้ ง สิ้ น 93 โครงการ งบประมาณ 32,624,340 บาท ผู้ บ ริห ารเทศบาลต าบลสั น นาเม็ ง ได้
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.
2561 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย จานวนทั้งสิ้น 98 โครงการ งบประมาณ
36,020,280.00 บาท สามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
รายงานสรุปผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562
ยุทธศาสตร์

อนุมัติงบประมาณ
พ.ศ. 2561
จานวน
งบประมาณ
โครงการ

อนุมัติงบประมาณ
พ.ศ. 2562
จานวน
งบประมาณ
โครงการ

1. การพัฒนาการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี

20

447,900.00

26

2,610,000.00

2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
ผังเมือง

27

8,099,860.00

15

7,544,200.00

3. การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง

2

65,000.00

2

55,000.00

4. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

28

18,465,600.00

34

18,779,400.00

5. การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการ
รักษาความสงบเรียบร้อย

6

238,980.00

10

525,880.00

6. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

8

5,212,000.00

7

6,350,800.00

7. การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

2

95,000.00
4

155,000.00

98

36,020,280.00

รวม

93

32,624,340.00
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(๑.๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality)
การจัดผลเชิงคุณภาพ ใช้การสารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดย
ได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทาให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดาเนินงาน
ของเทศบาลในภาพรวม
(1) การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
เทศบาลตาบลสั น นาเม็ง ได้ ผ่ านการประเมิน ประสิ ทธิภ าพขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ประจ าปี 2561 (Local Performance Assessment : LPA) รวมทั้ ง 5 ด้ า น คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 84.82
เทศบาลต าบลสั น นาเม็ ง ได้ ด าเนิ น จั ด ท าโครงการปรั บ ปรุงแผนที่ ภ าษี แ ละทะเบี ย นทรัพ ย์ สิ น เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตาบลสันนาเม็ง กิจกรรมโครงการเกี่ยวกับการให้บริการประชาชน
แบบเชิงรุก เช่น การบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ เทศบาลให้บริการประชาชนร่วมกับอาเภอยิ้มเคลื่อนที่
เพื่อพัฒนาการให้บริการ โครงการเทศบาลพบประชาชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชน
และเป็นการอานวยความสะดวกในการรองรับการบริการของประชาชนในตาบลสันนาเม็ง โครงการสนับสนุน
การจั ด ท าทบทวนแผนชุม ชน รวมถึ งได้ จัด หาวัส ดุค รุภั ณ ฑ์ เครื่อ งมื อเครื่องใช้ที่ ทั น สมัย เพื่ อให้ ส ามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนและรองรับการเจริญเติบโต
ของท้องถิ่นได้มากขึ้น
(2) การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง ได้ดาเนินการพัฒนาระบบการวางผังเมืองและการใช้ที่ดิน การพัฒนา
ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ซึ่งเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จาเป็นต่อประชาชนในพื้นที่ เช่น
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ก่อสร้างเส้นทางคมนาคม บูรณะซ่อมแซมผิวจราจรที่มีสภาพชารุด การขุดลอก
ลาน้า การก่อสร้างพนังกันดิน การก่อสร้างราวกันตก การติดตั้ง/แก้ไขไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน เพื่อราษฎรใน
พื้นที่ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน
(3) การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง
เทศบาลตาบลสัน นาเม็งได้ส่งเสริมเศรษฐกิจในการให้ การอุดหนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ เช่น การ
ฝึกอบรมการตรวจเช็คซ่อมรถจักรยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าให้แก่ประชาชนตาบลสันนาเม็ง การส่งเสริม
กลุ่มเกษตรอินทรีย์ การฝึกอบรมและสาธิตแปลงปลูกเพิ่มผลผลิตถั่วเหลือง รวมถึงส่งเสริมโครงการเศรษฐกิจ
ชุมชน แก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(4) การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง ได้รับดาเนินการปรับปรุงต่อเติมหลังคาพร้อมทาสนามเด็กเล่น อาคาร
ศูน ย์พัฒ นาเด็กเล็ก เทศบาลตาบลสันนาเม็ง เพื่อให้เด็กมีสถานที่สาหรับทากิจกรรม เสริมสร้างการเรียนรู้
อีกทั้งเทศบาลตาบลสัน นาเม็งได้ ส่ งเสริมและสนับสนุนการศึกษาให้ แก่โรงเรียนในตาบลสั น นาเม็ง ได้แก่
ศูนย์พัฒ นาเด็กเล็กเทศบาลตาบลสันนาเม็ง โรงเรียนบ้านหลักปัน ในด้านงบประมาณ และการสนับสนุน
เครื่องมือเครื่องใช้ที่จาเป็นต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตลอดจนสนับสนุนการโครงการและกิจกรรมอื่นๆ
ของโรงเรียน
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เทศบาลต าบลสั น นาเม็ ง ได้รับ การจั ด สรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี ง บประมาณ พ.ศ.
2561 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ สถานีอนามัย
สันนาเม็ง เทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ 4,116,800 บาท (สี่ล้าน
หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเทศบาลตาบลสันนาเม็ง ได้ส่งเสริมสุขภาวะของชุมชน รวมถึง
ควบคุมและป้องกันโรค ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเอง เช่น การ
ส่งเสริมการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพจัดหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่ด้านการรักษาพยาบาล อบรมให้ความรู้
ด้านสุขอนามัย เพื่อให้ประชาชนตาบลสันนาเม็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี
เทศบาลตาบลสันนาเม็งได้เห็นความสาคัญและส่งเสริมการเล่นกีฬาและออกกาลังกาย โดยจัด
ให้มีสถานที่และเครื่องออกกาลังกายที่ได้มาตรฐานทั้งในร่มและกลางแจ้ง เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชนในตาบลสันนาเม็ง ส่งเสริมให้มีการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ ตลอดจนจัดให้มีการแข่งขันกีฬา
เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด รวมถึงได้จัดให้มีห้องออกกาลังกายและปรับปรุง
สนามกีฬาเทศบาลตาบลสันนาเม็งเพื่อให้พร้อมแก่การใช้งานสาหรับประชาชน
เทศบาลต าบลสั น นาเม็ ง ได้ รั บ การจั ด สรรงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2561 เงิน อุดหนุ น ทั่วไประบุ วัตถุประสงค์ ส าหรับโครงการสร้างหลักประกันรายได้ให้ แก่ผู้ สูงอายุ
จานวน 10,724,300.00 บาท (สิบล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน) และ โครงการเสริมสร้าง
สวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ จานวน 1,974,400.00 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาท
ถ้วน) และเทศบาลตาบลสันนาเม็ง ได้จัดงบประมาณเพื่อสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ เด็กกาพร้า คน
พิการ และผู้ติดเชื้อเอดส์อย่างต่ อเนื่องและทั่วถึงตามหลักเกณฑ์ รวมถึงจัดให้มีการอบรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปัจฉิมวัยสร้างสุข ตาบลสันนาเม็ง
เพื่อพัฒนาสุขภาพกาย จิตใจ สังคมของผู้สูงอายุ ให้สามารถดาเนินชีวิตอย่างมีความสุข
(5) การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
เทศบาลต าบลสั น นาเม็ ง ได้ ด าเนิ น การรัก ษาความสงบเรี ย บร้ อ ยในชุ ม ชนโดยร่ ว มมื อ กั บ
หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในตาบล ช่วยกันสอดส่องดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย และป้องกัน
แก้ไขปัญหาในด้านอาชญากรรม อบายมุข และยาเสพติด เพื่อให้ประชาชนอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข
จัดให้มีการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยการเตรียมความพร้อมทั้งอุปกรณ์และบุคลากรให้พร้อมในการ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ทันท่วงที อีกทั้งยังได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ
ช่วยเหลือประชาชน ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานบรรเทาสาธารณภัยและบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชน
(6) การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เทศบาลตาบลสันนาเม็งได้มีการส่งเสริมการปลูกจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมส่ งเสริมการปลูกต้นไม้ การขุดลอกคูคลองกาจัดวัชพืชในน้า ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในตาบล
สันนาเม็ง
(7) การพัฒนาด้านการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
เทศบาลตาบลสัน นาเม็ง ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในตาบลสัน นาเม็ง ร่วม
อนุรักษ์สืบสาน และส่งเสริมการจัดกิจกรรมโครงการในด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี อีกทั้งยังมีกา ร
ส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นและคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น เพื่อให้ชุมชนมีความ
ภาคภูมิใจและมีส่วนร่วมในการสืบทอดวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่นของเชียงใหม่
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4.4 ข้อเสนอแนะในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต
(๑) ผลกระทบนาไปสู่อนาคต
(๑.๑) ปัญหาสาธารภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันได้แก่ ภัยแล้ง
วาตภั ย น้ าท่ว ม อัค คีภั ย ที่ เกิดขึ้ น และส่ งผลกระทบต่อ ประชาชนในพื้ น ที่ เกิด ความเสี ยหายทั้งชีวิตและ
ทรัพย์สิน แนวทางการแก้ไข คือพิจารณาวางแผนการดาเนินการป้องกัน ก่อนเกิดเหตุ ระหว่างเกิดเหตุ หลัง
เกิดเหตุ บรรจุแผนงาน โครงการ กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือต่าง ๆ จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสามารถดาเนินการได้ทันท่วงที
(๑.๒) ปั ญ หาโรคระบาดที่ เกิ ด จากคน เกิ ด จากสั ต ว์ ที่ ส่ งผลอั น ตราย หรื อ คร่า ต่ อ ชี วิ ต
ประชาชน และสัตว์ต่างๆ ในตาบล ซึ่งได้แก่ โรคไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก โรคมือ เท้า ปาก ที่เกิดขึ้นกับเด็กๆ
โรคพิษสุนัขบ้า แนวทางการแก้ไขปัญหา คือ ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์ รณรงค์การป้องกัน ลงพื้นที่ระงับการ
เกิดโรคระบาด การทาลาย การรักษา
(๑.๓) ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย การศึกษาต่า ประชาชนในตาบลยังมีคนรายได้น้อย
มีหนี้สินเยอะ ไม่เพียงพอในการดารงชีวิต ค่าครองชีพสูง แนวทางการแก้ไขปัญหา ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ประกอบอาชีพ สาธิตการประกอบอาชีพ ช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมบ้านคนจน ผู้มีรายได้น้อย ส่งเสริม
ด้านการศึกษาโดยการจัดบริการสาธารณด้านการศึกษา การจัดตั้งศูนย์พัฒ นาเด็กเล็ก สนับสนุนกิจกรรม
ต่างๆ ให้กับเด็กนักเรียน จ้างเด็กนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียนเพื่อมีรายได้
(๑.๔) ปัญหายาเสพติดในตาบล ในพื้นที่ยังพบว่ามีการค้ายาเสพติด และว่ามีผู้ติดยาเสพติด
แต่เพื่อเป็นการป้องกัน มีแนวทางการป้องกัน โดยการลงพื้นที่ค้นหา การรณรงค์ป้องกัน การให้ความรู้กับ
ประชาชนได้ทราบถึงโทษของยาเสพติด
(๑.๕) ปั ญ หาการสั ญ จรไปมาของประชาชนในตาบล เนื่องจาก ในตาบลด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน เส้นทางการคมนาคมบางหมู่บ้านถนนชารุด เสียหาย ช่วงฤดูฝนถนนลื่น เป็นหลุมเป็นบ่อ เกิดปัญหา
ในการสัญจรไปมาของประชาชน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมล่าช้า แนวทางการแก้ไข จัดทา
แผนงาน โครงการก้อสร้างถนนในเส้นทางสาคัญ พิจารณาเสนอสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น
(1.6) เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการดาเนินงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน ถึงแม้กฎ ระเบียบ จะแก้ไขให้การดาเนินงานต่าง ๆ สะดวกมากขึ้น แต่
บางขั้นตอนก็ยังเหมือนเดิม
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตาบลสันนาเม็ง

(๒) ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา
(2.๑) การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบ
ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น และให้มีความสอดคล้องกัน
(๒.2) การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรพิจารณางบประมาณและคานึงถึงสถานะการคลัง
ในการ พิจารณาโครงการ ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่น
(2.๓) ควรเร่งรัดให้มีการดาเนินโครงการ ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ
ดาเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น
(2.4) ต้องแก้ปัญหาด้านระเบียบการเบิกจ่ายหรือการใช้จ่ายงบประมาณ ในกระบวนการ
จัดทาแผน เพราะรัฐต้องการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนเพื่อพัฒนาท้องถิ่น แต่ไม่มีระเบียบ
รองรับ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อรับรองประชาชนได้เลย
(2.5) จากการสารวจข้อมูล การลงพื้นที่ในตาบล จะเห็นว่าประชาชนยังมีปัญหาที่จะต้อง
ดาเนินการแก้ไขอยู่มากทั้งในด้านสาธารณสุข สวัสดิการสังคม การเกษตร เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การพัฒนา
อาชี พ ระบบสาธารณู ป โภค เส้ น ทางคมนาคมขนส่ ง/ไฟฟ้ า/น้ าประปา/แหล่ งน้ าเพื่ ออุ ป โภค – บริโภค
ด้านการกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปัญหาด้านต่างๆ ประชาชนไม่สามารถแก้ไขปัญหาเองได้จึงต้อง
เสนอให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข ทาให้มีการเสนอโครงการเข้ามาเป็นจานวนมาก ซึ่งงบประมาณ
ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นนั้นมีจากัดไม่เพียงพอต่อการจัดการได้
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