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ส่วนที่ 1 บทนํา 
 

ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง

ส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.2548 แผนพัฒนาสามปี หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการ

กําหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดทําข้ึนสําหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซ่ึงมีความ

ต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปี โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็น

ประจําทุกปี ซ่ึงแผนพัฒนาสามปีต้องมีความสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนาสามปี เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ โดยมี

หลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่ง

แนวทาง และภายใต้แนวทางการพัฒนาหนึ่ง จะมีโครงการ/กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการ/

กิจกรรมที่จะต้องนํามาดําเนินการ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการในแต่

ละยุทธศาสตร์ การพัฒนา ซ่ึงจะมีผลต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมาย จุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน และวิสัยทัศน์ในที่สุด 

 ดังนั้นแผนพัฒนาสามปีเป็นการนําเอาแนวทางหรือกรอบความคิดที่กําหนดไว้ในแผน  

ยุทธศาสตร์การพัฒนามากําหนดรายละเอียดของแผนงาน/กิจกรรมที่มีความเฉพาะเจาะจงว่า

จะทําอะไร ที่ไหน เมื่อใด ใช้งบประมาณเท่าใด ส่วนราชการใดเป็นผู้รับผิดชอบ และมีระยะเวลา

ดําเนินการเท่าใด นําไปสู่การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีหรืองบประมาณรายจ่าย

เพิ่มเติมของทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะต้องดําเนินการต่อเนื่องไปเป็นระยะเวลา

สามปีข้างหน้า และมีการทบทวนปรับปรุงแก้ไข ทุกปีจนครบระยะเวลาของแผนตามที่กําหนดไว้ 

แผนพัฒนาสามปีจึงเป็นแผนทีม่ีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจําปี กล่าวคือ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้การวางแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดทํางบประมาณ

รายจ่ายประจําปี โดยนําโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปี ในปีที่จะจัดทํางบประมาณ

รายจ่ายประจําปี ไปจัดทํางบประมาณ เพื่อให้กระบวนการจัดทํางบประมาณเป็นไปด้วยความ

รอบคอบ และผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน 
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วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผนพัฒนาสามปี 

 1. เพื่อแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การ

พัฒนา และการจัดทํางบประมาณประจําป ี

 2. เพื่อแสดงแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีที่มีความสอดคล้องและสามารถ

สนองตอบต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ 

 3. เป็นการจัดเตรียมโครงการพัฒนาต่างๆ ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุใน

เอกสาร งบประมาณประจําปี และนําไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ 

 ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาสามปี 

1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น กําหนดประเด็นหลักการ

พัฒนาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์

การพัฒนา รวมทั้งสอดคล้องกับปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน โดยให้นํา

ข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ  และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณา

ประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสามปี 

2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมประเด็นหลักการ

พัฒนา ปัญหา ความต้องการ และข้อมูลนํามาจัดทําร่างแผนพัฒนาสามปี แล้วเสนอ

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

3. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี เพื่อเสนอผู้บริหาร

ท้องถิ่น 

4. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปีและประกาศใช้แผนพัฒนา

สามปี    

 สําหรับองค์การบริหารส่วนตําบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีต่อ

สภาองค์การบริหารส่วนตําบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนมุติั

และประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีต่อไป แผนพัฒนาสามปีให้จัดทําและทบทวนให้แล้วเสร็จ

ภายในเดือนมิถุนายนก่อนงบประมาณประจําป ี

ประโยชน์ของแผนพัฒนาสามปี 

 การจัดทําแผนพัฒนาสามปี เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้

พิจารณาอย่างรอบคอบให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการดําเนินการต่างๆ ที่อาจมี

ความเช่ือมโยงและส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุน และเป็นอุปสรรคต่อกัน เพื่อให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นนํามาตัดสินใจกําหนดแนวทางการดําเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารของ

ท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด 



 

 

 

 

ส่วนที่ 2 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

ที่สําคัญของเทศบาลตําบลสันกําแพง 

 



ส่วนที่ 2 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สําคัญของเทศบาลตาํบลสันกําแพง 

สภาพท่ัวไป 

การจัดตั้ง 

กระทรวงมหาดไทยประกาศจัดตั้ง สุขาภิบาลสันกําแพง เป็นหน่วยการบริหารราชการ 

ส่วนท้องถิ่นเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2499 และได้ประกาศยกฐานะสุขาภิบาลข้ึนเป็นสุขาภิบาล

ที่ประธานมาจากการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2537 ต่อมากระทรวง มหาดไทยเสนอ

ร่างพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

โดยมีผลบังคับใช้ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 

เขตพื้นที่ 

เทศบาลตําบลสันกําแพง อยู่ในเขตพ้ืนที่ครอบคลุม 3 ตําบล คือ ตําบลสันกําแพง      

ตําบลทรายมูล และตําบลแช่ช้าง 

ลักษณะที่ตั้ง 

เทศบาลตําบลสันกําแพง อยู่ห่างจากจังหวัดเชียงใหม่ไปทางทิศตะวันออกตามทาง

หลวงแผ่นดิน หมายเลข 1006 (เชียงใหม่ - สันกําแพง) ระยะทางประมาณ 13 กิโลเมตร มี

พ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 22.714 ตารางกิโลเมตร ศูนย์กลางชุมชนที่หนาแน่นตั้งอยู่ริมถนนสาย

เชียงใหม่ – สันกําแพง 

อาณาเขต 

ทิศเหนือ มีพื้นที่ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตําบลสันกําแพงและองค์การบริหาร

ส่วนตําบลร้องวัวแดง ตั้งแต่หลักเขตที่ 1 ซ่ึงตั้งอยู่ฟากตะวันตกของทางไปตําบลห้วยทราย

ตรงที่อยู่ห่างจากฟากเหนือของทางไปตําบลแม่ปูคาไปทางทิศเหนือ 600 เมตร และจากหลัก

เขตที่ 1 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ถึงฟากใต้ของทางไปบ้านม่วงม้า ตรงที่บรรจบ

กับทางสายคําซาว– บ้านร้องซึ่งเป็นหลักเขตที่ 2 (ติดกับเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบล 

สันกําแพง) 

 ทิศตะวันออก มีพื้นที่ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตําบลร้องวัวแดงและองค์การ

บริหารส่วนตําบลแช่ช้าง จากหลักเขตที่ 2 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงฟาก

เหนือของทางหลวงสายเชียงใหม่ – สันกําแพง ตรงที่อยู่ห่างจากลําเหมืองแม่ออน ไปทางทิศ

ตะวันออก 150 เมตร ซ่ึงเป็นหลักเขตที่ 3 และจากหลักเขตที่ 3 เป็นเส้นตั้งฉากกับทางหลวง

สายเชียงใหม่ – สันกําแพง ไปทางทิศใต้เป็นระยะทาง 1,000 เมตร ซ่ึงเป็นหลักเขตที่ 4(ติดกับ

เขตพื้นที่ตําบลร้องวัวแดง) 
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ทิศตะวันตก มีพื้นที่ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตําบลสันกําแพง จากหลักเขตที่ 5 

เป็นเส้นตั้งฉากกับ หลักเขตที่ 4 และหลักเขตที่ 5 ไปทางทิศเหนือถึงฟากเหนือของทางไป

ตําบลแม่ปูคาซึ่งเป็นหลักเขตที่ 6 จากหลักเขตที่ 6 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

จนบรรจบหลักเขตที่ 1 (ติดกับเขตพ้ืนที่ตําบลแม่ปูคา)  

 ทิศใต้  มีพ้ืนที่ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตําบลแช่ช้าง องค์การบริหารส่วนตําบล  

สันกําแพง และเทศบาลตําบลบวกค้าง จากหลักเขตที่ 4 เป็นเส้นขนานกับฟากใต้ของทางหลวง

สายเชียงใหม่ – สันกําแพงไปทางทิศตะวันตก ถึงจุดที่อยู่ในแนวตั้งฉากจากหลักกิโลเมตรที่ 

11.500 ของทางหลวงสายเชียงใหม่ – สันกําแพง ไปทางทิศใต้เป็นระยะทาง 1,000 เมตร ซ่ึง

เป็นหลักเขตที่ 5  

 เขตการปกครอง  

 เทศบาลตําบลสันกําแพง มีพื้นที่ในความรับผิดชอบประมาณ 22.714 ตาราง

กิโลเมตร ประกอบด้วย 3 ตําบล 22 หมู่บ้าน และการบริหารงานในด้านการบริการประชาชน 

เทศบาลได้มีการจัดตั้งชุมชนรวมทั้งหมด 23 ชุมชน โดยมีการแยกหมู่บ้านจัดสรรสันกําแพง

ปาร์ควิลล์ ซ่ึงประกอบด้วยบางส่วนของหมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 9 ตําบลสันกําแพง ตั้งเป็นชุมชน

เพิ่มข้ึนอีก 1 ชุมชน 

ตําบลสันกําแพง บางส่วน ประกอบด้วย 12 หมู่บ้าน ได้แก่ 

  หมู่ที่ 1 บ้านป่าเส้า  หมู่ที่ 2 บ้านป่าเหว 

  หมู่ที่ 3 บ้านเหล่า  หมู่ที่ 4 บ้านคําซาว 

  หมู่ที่ 5 บ้านสันเหนือ  หมู่ที่ 6 บ้านสันเหนือ 

  หมู่ที่ 7 บ้านกาด  หมู่ที่ 8 บ้านสันใต้ 

  หมู่ที่ 9 บ้านสันใต้  หมู่ที่ 10 บ้านสันไร่ 

  หมู่ที่ 11 บ้านน้อย  หมู่ที่ 14 บ้านออน 

  ชุมชนสันกําแพงปาร์ควิลล์  

ตําบลทรายมูล เต็มพื้นที่ตําบล ประกอบด้วย 7 หมู่บ้าน ได้แก่ 

  หมู่ที่ 1 บ้านดอนมูล  หมู่ที่ 2 บ้านสันโค้งใหม่ 

  หมู่ที่ 3 บ้านป่าเป้า  หมู่ที่ 4 บ้านสันโค้งเก่า 

  หมู่ที่ 5 บ้านหัวทุ่ง  หมู่ที่ 6 บ้านสันก้างปลา 

  หมู่ที่ 7 บ้านทรายมูล 

ตําบลแช่ช้าง บางส่วน ประกอบด้วย 3 หมู่บ้าน ได้แก่ 

  หมู่ที่ 6 บ้านป่าไผ่  หมู่ที่ 7 บ้านป่าไผ่ 

  หมู่ที่ 8 บ้านป่าไผ่ 
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อัตรากําลัง 

ประเภท ชาย หญิง รวม 

ฝ่ายบริหาร    

นายกเทศมนตรี - 1 1 

รองนายกเทศมนตรี 2 - 2 

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 1 - 1 

เลขานุการนายกเทศมนตรี 1 - 1 

ฝ่ายนิติบัญญัติ    

สมาชิกสภาเทศบาล 10 2 12 

ฝ่ายข้าราชการประจํา    

พนักงานเทศบาลสามัญ 13 25 38 

พนักงานครูเทศบาล - 3 3 

ลูกจ้างประจํา 14 2 16 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 18 8 26 

พนักงานจ้างทั่วไป 25 2 27 

ครูผู้ดูแลเด็ก - 3 3 

    

รวม 84 46 130 
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แผนภูมิโครงสร้างการบริหารและอัตรากําลัง 
 

 

 

 

สํานักปลัดเทศบาล 
หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานทั่วไป 8) 

 กองคลัง 
ผูอ้ํานวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานคลัง 8) 

 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ผูอ้ํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

(นักบริหารงานสาธารณสุข 8) 

 กองช่าง 
ผูอ้ํานวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง 8) 

 กองการศึกษา 
ผูอ้ํานวยการกองการศึกษา 
(นักบริหารการศึกษา 8) 

    
    

1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  1. ฝ่ายบริหารงานคลัง  1. ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข  1. ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง  1. ฝ่ายแผนงานและโครงการ 
  - หน.ฝ่ายบรหิารงานทั่วไป (นักบริหารงานทั่วไป 7)  (1)     - หน.ฝ่ายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานคลัง 7) (1)   - หน.ฝา่ยบริหารงานสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุข 7) (1)   - หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง (นักบริหารงานช่าง 7) (1)     - หน.ฝ่ายแผนงานและโครงการ ( นักบริหารการศึกษา 6) (1)  

1.1 งานธรุการ  1.1 งานธรุการ  1.1 งานธรุการ  1.1 งานธรุการ  1.1 งานธรุการ 
1) เจ้าพนักงานธุรการ 2-4/5  (1)  1.2 งานการเงินและบัญช ี  1) เจ้าพนักงานธุรการ 2-4/5  (1)  1) เจ้าพนักงานธุรการ 2-4/5  (1)  1) เจ้าพนักงานธุรการ  2-4/5 (1) 
1.2 งานทะเบียนราษฎร  1) นักวิชาการคลัง  3-5/6ว  (2)  2) เจ้าหน้าที่บันทกึข้อมูล 1-3/4 (1)   1.2 งานวิศวกรรม  1.2 งานแผนและโครงการ 
1) จนท.บรหิารงานทะเบยีนและบัตร 3-5/6ว (1) 
2) เจ้าพนักงานทะเบียน 2-4/5 (2) 

 1.3 งานพัสดุและทรัพย์สิน 
1) เจ้าหน้าที่พัสดุ  1-3/4  (1) 

 1.2 งานสุขาภิบาลอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
1) นักวิชาการสุขาภิบาล  3-5/6ว (1)  

 1) วิศวกรโยธา 3-5/6ว (1)      
2) นายช่างโยธา 2-4/5 (2) 

 1) นักวิชาการศึกษา 3-5/6ว  (1) 

1.3 งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย      2) เจ้าพนักงานสุขาภบิาล 2-4/5 (1)   1.3 งานสถาปัตยกรรม  2. ฝ่ายบริหารการศึกษา 
1) เจ้าพนักงานป้องกัน ฯ  2-4/5  (1)  2. ฝ่ายพัฒนารายได ้  1.3 งานรักษาความสะอาด  1.4 งานสวนสาธารณะ   - หน.ฝ่ายบรหิารการศึกษา (นักบริหารการศึกษา 7) (1) 

1.4 งานเทศกิจ    - หน.ฝ่ายพัฒนารายได้ (นักบริหารงานคลัง 7) (1)  1) เจ้าพนักงานสุขาภบิาล 2-4/5 (1)    2.1 งานการศึกษาปฐมวัย 
1) เจ้าหน้าที่เทศกิจ 1-3/4  (1)  2.1 งานพัฒนารายได ้    2. ฝ่ายการโยธา  1) นักวิชาการศึกษา 3-5/6ว  (1) 
1.5 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน   2.2 งานผลประโยชน์    2. ฝ่ายบริการสาธารณสุข  - หน.ฝ่ายการโยธา (นักบริหารงานช่าง 7) (1)   2.2 งานส่งเสรมิประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 
1) จนท.วิเคราะห์นโยบาย  3-5/6ว  (2)  1) นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 3-5/6ว  (1)  - หน.ฝ่ายบรกิารสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุข7) (1)   2.1 งานสาธารณูปโภค  1) นักวิชาการศึกษา 3-5/6ว  (1) 
2. ฝ่ายอํานวยการ    2.1 งานเผยแพร่และฝึกอบรม  1) นายช่างโยธา 2-4/5 (1)  2.3 งานกฬีาและนันทนาการ 
  -หน.ฝ่ายอํานวยการ (นักบริหารงานทั่วไป 6) (1)  3. ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  1) พยาบาลวิชาชีพ 7 วช (1)  2.2 งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ  1) เจ้าหน้าที่สันทนาการ 3-5/6ว  (1) 
2.1 งานการเจ้าหนา้ที่  -หน.ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  2.2 งานส่งเสรมิสุขภาพ  1) ช่างไฟฟ้า 1-3/4 (1)   
1) บุคลากร 3-5/6ว (1)  (นักบริหารงานคลัง 7) (1)  1) นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ  3-5/6ว  (1)     
2.2 งานนิติการ  3.1 งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  2.3 งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ     
1) นิติกร  3-5/6ว  (1)  1) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4/5 (1)  1) เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 2-4/5  (1)     
2.3 งานประชาสัมพันธ์  3.2 งานบรกิารข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน       
1) นักวิชาการประชาสัมพันธ์ 3-5/6ว  (1)   ทรัพย์สิน       
2.4 งานส่งเสริมการท่องเที่ยว         
3. ฝ่ายสวัสดิการสังคม         
  - หน.ฝ่ายบริหารงานสวัสดิการสังคม          
   (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม (7)  (1)             
3.1 งานพัฒนาชุมชน         
1) นักพัฒนาชุมชน  3-5/6ว (1)         
3.2 งานสังคมสงเคราะห์         
1) นักพัฒนาชุมชน  3-5/6ว (1)          
3.3 งานส่งเสริมการเกษตร         
1) นักวิชาการเกษตร  3-5/6ว (1)         

 ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล 8) 

 รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล 8)  รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล 7)

 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน  7ว 
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การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

ประเภท จํานวน 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและเครื่องจักรกล  

รถยนต์ดับเพลิง 2  คัน 

รถยนต์บรรทกุน้ํา 2  คัน 

รถยนต์หอสูงหรือรถกระเช้า 1  คัน 

รถยนต์กู้ภัยพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต 1  คัน 

เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม 2  เครื่อง 

วิทยุสื่อสาร 
 

ชนิดติดตั้งประจําที ่ 2  เครื่อง 

ชนิดติดตั้งประจํารถ 4  เครื่อง 

ชนิดมือถือ 46  เครื่อง 

อัตรากําลัง 
 

พนักงานเทศบาลสามัญ 1  คน 

ลูกจ้างประจํา 3  คน 

พนักงานจ้างทั่วไป 9  คน 

อาสาสมัครป้องกันภยัฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 318  คน 

  
 

การสื่อสาร 

ในเขตเทศบาลตําบลสันกําแพง มีที่ทําการไปรษณีย์โทรเลขที่ให้บริการด้านไปรษณีย์   

ในพื้นที่ 1 แห่ง ตั้งอยู่บนถนนทางหลวงสายเชียงใหม่–สันกําแพง ทําให้สะดวกในการติดต่อของ

ประชาชนมีโทรศัพท์ส่วนบุคคล โทรศัพท์สาธารณะและโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้บริการในเขตพ้ืนที่

อย่างทั่วถึงและครอบคลุม 

 

 

 



8 

 
ข้อมูลพื้นฐานด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

การคมนาคมขนส่ง และการจราจร 

 เทศบาลตําบลสันกําแพงอยู่ห่างจากอําเภอเมืองเชียงใหม่ มีระยะทางประมาณ  13 

กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 20 นาที เส้นทางเป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 

ตลอดสาย มีรถยนต์โดยสารประจําทางโดยใช้เส้นทางหลวงสายเชียงใหม่–สันกําแพง หมายเลข 

1006 เป็นเส้นทางคมนาคมหลัก สําหรับเส้นทางติดต่อระหว่างหมู่บ้านและภายในชุมชนใช้รถ

ส่วนบุคคลและมอเตอร์ไซด์รับจ้างในการเดินทางได้อย่างสะดวก 

การประปา 

ในเขตเทศบาลตําบลสันกําแพงมีน้ําประปาใช้อย่างครอบคลุมเกือบทุกพ้ืนที่ มีการใช้

บริการจากการประปาส่วนภูมิภาค ซ่ึงส่วนใหญ่จะใช้บริการจากประปาหมู่บ้าน โดยมีบางส่วน

ที่เจาะน้ําบาดาลและบ่อน้ําใช้ในการอุปโภคและบริโภคเอง 

การไฟฟ้า 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ให้บริการแก่ชุมชนในเขตเทศบาลตําบลสันกําแพงได้อย่าง

ทั่วถึงทุกครัวเรือน นอกจากนั้นเพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกแก่การสัญจรและความ

ปลอดภัยของประชาชน เทศบาลตําบลสันกําแพง ได้ดําเนินการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะบน

พ้ืนที่ถนนสายหลัก และถนนภายในหมู่บ้านอย่างครอบคลุมทุกพื้นที่ 

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ   

อุตสาหกรรม 
 -  โรงงานอุตสาหกรรม    จํานวน  13 แห่ง 

การพาณิชย ์
- สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม 

 1) สถานีบริการน้ํามัน    จํานวน    5 แห่ง 
 2) ตลาดสด     จํานวน   5 แห่ง 

- สถานประกอบการเทศพาณิชย์ 
1) โรงฆ่าสัตว์ (เอกชน)   จํานวน   1 แห่ง 

- สถานประกอบการด้านบริการ 
1) ธนาคาร     จํานวน   7 แห่ง 
2) สถานที่จําหน่ายและสะสมอาหาร  จํานวน  41 แห่ง 
3) เสริมสวย/แต่งผม    จํานวน  35 แห่ง 
4) สหกรณ์ (สหกรณ์การเกษตร)  จํานวน  1 แห่ง 
5) น้ําดื่มบริโภค (ผลิตน้ําดื่ม)   จํานวน  4 แห่ง 
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 สถานะทางการคลัง 

(1) งบประมาณรายรับ 

รายการ 
รายรับจริง 

ปี พ.ศ.2553 

รายรับจริง 

ปี พ.ศ.2554 

รายรับจริง 

ปี พ.ศ.2555 

รายได้ภาษีอากร    

1. หมวดภาษีอากร (รายได้จัดเก็บเอง)    

  1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 3,008,105.00 2,961,081.00 3,144,791.42 

  1.2 ภาษีบํารุงท้องที่ 346,275.95 362,123.85 364,286.05 

   1.3 ภาษีป้าย 494,565.00 560,409.00 515,433.00 

  1.4 อากรฆ่าสัตว์ 296,200.00 290,400.00 331,600.00 

2. หมวดภาษีจัดสรร (รายไดที้่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้)    

  2.1 ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน - - - 

  2.2 ภาษีสุรา 2,546,853.22 2,744,080.27 2,994,178.47 

  2.3 ภาษีสรรพสามิต 6,897,802.18 6,613,280.84 5,380,689.07 

  2.4 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กําหนดแผนฯ 26,815,991.82 24,482,421.71 27,158,332.60 

  2.5 ภาษีธุรกิจเฉพาะ 45,346.81 798,505.59 792,867.99 

  2.6 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน 4,025,215.00 6,728,277.00 9,340,415.00 

  2.7 ค่าภาคหลวงแร่ 106,340.66 211,189.31 72,119.25 

  2.8 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 127,974.19 150,535.45 218,789.63 

  2.9 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1/9 5,792,712.27 6,361,516.32 7,354,082.36 

    

รายได้ที่มิใช่ภาษีอากร    

1. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต    

  1.1 ค่าธรรมเกี่ยวกับการควบคุมฆ่าสัตว์และจําหน่ายสัตว์ - - - 

  1.2 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน - - - 

  1.3 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 6,135.25 6,023.70 6,508.70 

  1.4 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 13,495.50 11,539.80 18,486.90 

  1.5 ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 976,665.00 985,120.00 982,985.00 

  1.6 ค่าธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล - 5,000.00 - 

  1.7 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร 9,410.00 11,100.00 12,550.00 

  1.8 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการปิดแผ่นป้าย ประกาศหรือ 

เขียนข้อความหรือภาพติดตั้ง เขียนป้ายหรือเอกสารหรือทิ้ง

หรือโปรยแผ่นประกาศเพื่อโฆษณาแก่ประชาชน 

- - - 
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รายการ 
รายรับจริง 

ปี พ.ศ.2553 

รายรับจริง 

ปี พ.ศ.2554 

รายรับจริง 

ปี พ.ศ.2555 

1.9 ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้ง  

การจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารใน

อาคารหรือพื้นที่ ซ่ึงมีพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร 

9,250.00 12,900.00 9,700.00 

1.10 ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 37,000.00 51,605.00 38,550.00 

1.11 ค่าปรับการผิดสัญญา 228,114.25 150,143.50 7,987.50 

1.12 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เป็น - - 68,440.00 

อันตรายต่อสุขภาพ    

1.13 ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายหรือสะสม

อาหารในอาคารหรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร 

3,000.00 3,000.00 - 

1.14 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่อง

ขยายเสียง 

1,200.00 1,475.00 1,980.00 

1.15 ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ - - - 

1.16 ค่าใบอนุญาตอื่นๆ 69,175.00 - - 

1.17 ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาด (เอกชน) 4,400.00 6,000.00 6,000.00 

1.18 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 1,850.00 1,910.00 2,630.00 

2. หมวดรายได้จากทรัพยสิ์น    

  2.1 ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร 309,278.25 313,796.16 973,059.60 

  2.2 ดอกเบ้ียเงินฝาก ก.ส.ท. 133,879.53 137,549.40 146,268.09 

  2.3 เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ - - - 

3. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด    

  3.1 ค่าขายแบบแปลน 186,000.00 52,000.00 134,000.00 

  3.2 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 571,714.00 657,345.00 886,198.80 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    

1.   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 20,686,684.00 25,451.140.00 25,439,839.00 

2. หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ 23,339,818.00 16,356,725.78 22,773,990 

3. หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 2,000,000.00 407,000.00 - 

รวมรายรับจริงทุกประเภท 99,090,450.88 96,949,743.68 109,176,758.43 
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(2) งบประมาณรายจ่าย 

สถิติรายจ่ายจําแนกตามหมวดจ่าย พ.ศ. 2550-2552 

หมวด 
จ่ายจริง 
ปี 2550 

จ่ายจริง 
ปี 2551 

จ่ายจริง 
ปี 2552 

รายจ่ายงบกลาง 3,894,367.56 6,352,745.00 4,326,384.39 

หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจํา 10,197,547.59 12,089,518.00 11,564,752.00 

หมวดค่าจ้างชั่วคราว 4,959,569.00 5,002,685.37 4,793,376.00 

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 28,539,102.39 32,237,031.52 28,687,631.89 

หมวดค่าสาธารณปูโภค 639,272.72 1,053,312.54 1,159,397.89 

หมวดเงินอุดหนนุ 444,582.00 6,064,900 9,100,565.98 

หมวดค่าครุภณัฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 16,003,893.00 10,814,845.00 5,246,133.00 

รายจ่ายอ่ืน 64,800.00 - 2,234,900.00 

                            รวม 64,743,134.26 73,615,037.43 67,113,141.15 

สถิติรายจ่ายจําแนกตามหมวดจ่าย พ.ศ.2553-2554  

หมวด 
จ่ายจริง 

พ.ศ.2553 
จ่ายจริง 

พ.ศ.2554 
จ่ายจริง 

พ.ศ.2555 

รายจ่าย    

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,640,000.00 2,640,000.00 2,607,992.00 

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 16,936,162.00 17,670,758.00 18,604,392.00 

ค่าตอบแทน  4,300,568.00 1,665,709.75 6,205,771.75 

ค่าใช้สอย  12,360,992.22 14,502,898.44 14,489,109.62 

ค่าวัสดุ  7,420,458.10 9,926,754.48 8,882,477.99 

ค่าสาธารณปูโภค 910,444.83 1,324,558.99 1,444,533.36 

เงินอุดหนุน  7,907,000.00 6,045,000.00 6,394,202.86 

รายจ่ายอ่ืน  365,700.00 - 34,7000 

งบกลาง  6,906,836.89 5,076,999.02 4,952,984.24 

ค่าครุภัณฑ์  796,494.17 926,513.80 847,529.97 

ค่าที่ดินและสิง่ก่อสร้าง  168,000.00 8,426,400.00 5,817,820.00 

เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ 23,339,818.00 16,356,725.78 22,773,990.00 

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 2,000,000.00 407,000.00 - 

                            รวม 86,052,474.21 84,969,318.26 93,367,803.79 
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ข้อมูลสังคม 

ประชากร   (ข้อมูล ณ เดือนมิถนุายน พ.ศ.2556) 

ตําบล หมู่ที ่ ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) ครัวเรือน (หลัง) 

สันกําแพง 1 439 490 929 431 

 2 551 637 1,188 517 

 3 222 229 451 172 

 4 396 474 870 371 

 5 322 376 698 243 

 6 381 483 864 471 

 7 395 493 888 503 

 8 696 773 1,469 614 

 9 479 624 1,103 404 

 10 223 263 486 245 

 11 635 699 1,334 537 

 14 341 439 780 292 

 รวม 5,080 5,980 1,1060 4,800 

ทรายมูล 1 287 330 617 357 

 2 197 253 450 215 

 3 353 343 696 293 

 4 244 256 500 227 

 5 177 210 387 202 

 6 149 181 330 140 

 7 548 557 1,105 697 

 รวม 1,955 2,130 4,085 2,131 

แช่ช้าง 6 219 254 473 209 

 7 617 687 1,304 606 

 8 462 485 947 324 

 รวม 1,298 1,426 2,724 1,139 

รวมทั้งสิ้น 8,333 9,536 17,869 8,070 
 



13 

 
 

การศึกษา ศาสนา กีฬา และนันทนาการ 

 1) โรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  - ระดับมัธยมศึกษา  1 แห่ง 

  - ระดับประถมศึกษา  6 แห่ง 

 2) โรงเรียนระดับอนุบาล                                                 

    - เทศบาลดําเนินการ  1 แห่ง 

  - เอกชนดําเนินการ  4 แห่ง 

 3) ห้องสมุดประชาชน   1 แห่ง 

 4) ศาสนสถานในเขตเทศบาลตําบลสันกาํแพง 

  - วัด    14 แห่ง 

  - อาราม   1 แห่ง  

 5) สวนสาธารณะ    1 แห่ง 

การสาธารณสุข 

 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล    2 แห่ง 

 - ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตําบลสันกําแพง 1 แห่ง 

 - สถานพยาบาลเอกชน (คลินิก)    10 แห่ง 

 - สถานพยาบาลรักษาสัตว์ (คลินิก)   3 แห่ง 

การกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล 

    เทศบาลตําบลสันกําแพงมีการจัดเก็บขยะมูลฝอยเองและจ้างเอกชนนําไปกําจัด 

• ปริมาณขยะมูลฝอย    12  ตัน / 1 วัน 

• รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย 

 - รถยนต์แบบเปิดข้าง (ขนาดความจุ 5   ลบ.หลา) จํานวน   5 คัน 

-  รถยนต์แบบอัดท้าย (ขนาดความจุ 25  ลบ.หลา) จํานวน   1 คัน 

-  รถยนต์เคลื่อนที่เฉพาะกิจ    จํานวน    1 คัน 

• พนักงานเก็บขน และกวาดขยะมูลฝอย  จํานวน   26 คน 

อัตราการเก็บค่าธรรมเนียม กําจัดขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกลูในเขตเทศบาลตําบลสันกาํแพง 

(1) หลังคาเรือน  20  บาท / เดือน 

(2) ร้านค้า และโรงงานอุตสาหกรรม   ตามปริมาณขยะที่เกิดข้ึน    

    (กําหนดในเทศบัญญัติการกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2548)  

 



 
 
 

ส่วนที่ 3 
สรุปผลการพัฒนาในปีทีผ่่านมา 

 



ส่วนที่ 3  สรุปผลการพัฒนาในปีที่ผ่านมา 

การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 

1) การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกของเทศบาลตําบลสันกําแพง 

ปัจจัยภายใน 

จุดแข็ง (Strength) 

1. มีทําเลที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ การคมนาคมขนส่ง การโทรคมนาคม และการขนส่ง

สะดวกสบายอยู่ในเขตปริมณฑลของจังหวัดศูนย์กลางของภาคเหนือ (เชียงใหม่) ทําให้มีความ

เหมาะสมในการพัฒนาด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 

2. ชุมชนมีวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของ

ตนเอง 

3. เป็นที่ตั้งของศูนย์ให้บริการสาธารณูปโภคต่างๆ ทั้งไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ 

ไปรษณีย์ ฯลฯ มีการคมนาคมที่สะดวกสบาย การจราจรคล่องตัวและมีรถโดยสารประจําทาง

ให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง 

4. มีสถานบริการทางด้านสาธารณสุขให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึงทั้งในส่วน

ภาคราชการและเอกชน 

จุดอ่อน (Weakness) 

1. การปฏิบัติงานที่ซํ้าซ้อนหรือล่าช้า เนื่องจากการกําหนดแนวทางและขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานบางอย่างยังไม่ชัดเจน  

2. ขาดการจัดระบบฐานข้อมูลเบื้องต้นที่ดีทําให้มีข้อมูลที่ไม่เพียงพอสําหรับใช้
ประกอบการตัดสินใจในการบริหารงานตามนโยบายที่ผู้บริหารได้กําหนดไว้ 

3. พ้ืนที่ในเขตส่วนใหญ่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัย และเกษตรกรรม ทําให้ไม่สามารถ

ขยายตัวให้เกิดย่านการค้าใหม่ได้ 

ปัจจัยภายนอก 

โอกาส  (Opportunity) 

1. การถ่ายโอนภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดระบบบริการ

สาธารณะตามพรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.2542  

2. รัฐบาลมีนโยบายและให้ความสําคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

มากข้ึน 
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3. ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐและรัฐบาลอย่างเต็มที่ ในการนํา
โครงการพัฒนา/งบประมาณมาดําเนินการในพื้นที่ 

4. อยู่ในพื้นที่ตั้งโครงการเมืองแฝดเชียงใหม่ – ลําพูน 

อุปสรรค (Threats) 

1. ปัญหาทางการเมืองในระดับชาติ ส่งผลต่อการบริหารงานและการดําเนิน

โครงการต่างๆ ที่ไม่ต่อเนื่อง 

2. การจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลมีแนวโน้มลดลง 

3. การเพิ่มขึ้นของประชากรผู้สูงอายุทําให้ขาดแคลนประชากรวัยทํางาน 

4. กระแสทุนนิยมที่รุนแรงส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

ภายในชุมชน  

5.  ภาวะวิกฤตโลกร้อน ทําให้อากาศร้อนเพิ่มขึ้นเกิดปัญหาการขาดแคลนน้ําเพือ่ใช้

อุปโภค บริโภค 

 

การนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติ 
ตารางที่ 1 จาํนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)  

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

โครง
การ 

งบประมาณ โครง 
การ 

งบประมาณ โครง 
การ 

งบประมาณ

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต สังคมและชุมชน 

40 8,326,500 36 8,409,000 36 8,409,000 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา กีฬา 

ศาสนาและวัฒนธรรม 

31 20,300,000 31 21,020,000 31 21,740,000 

3. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข 48 6,464,000 47 5,964,000 47 5,964,000 

4. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

26 26,280,000 23 217,880,000 22 17,880,000 

5. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน   63 

 

318,732,600 56 269,762,000 56 272,006,000 

6. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการ

ท่องเที่ยว 

9 5,665,000 9 5,665,000 9 5,665,000 

7. ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การ

ปกครองและการบริหาร 

42 18,842,000 38 10,295,000 37 8,295,000 

รวมทั้งสิ้น 271 405,016,100 252 539,611,000 250 340,365,000 
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ตารางที่ 2  โครงการจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) ทีบ่รรจุในเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจาํปีงบประมาณ 2555 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.2555-2557)

จํานวนโครงการที่บรรจุใน      

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจําปีงบประมาณ 2555 

จํานวนโครงการ 

(ป ี2555) 

จํานวน

โครงการ 
งบประมาณ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

สังคมและชุมชน 
40 17 

 

1,982,000 

 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 
31 31 

 

8,571,600 

 

3. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข 48 9 685,000 

4. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
26 3 250,000 

5. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 63 29 5,052,000 

6.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 9 4 700,000 

7. ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การปกครองและ

การบริหาร  

42 34 52,759,400 

 

รวม 271 127   70,000,000  

  
ตารางที่ 3 จาํนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558)   

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

โครง
การ 

งบประมาณ โครง 
การ 

งบประมาณ โครง 
การ 

งบประมาณ

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต สังคมและชุมชน 

42 8,094,000 36 7,859,000 36 7,819,000 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา กีฬา 

ศาสนาและวัฒนธรรม 

30 18,480,000 30 20,019,000  30 21,542,000 

3. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข 45 5,820,000 45 5,820,000 45 5,820,000 

4. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
28 25,680,000 24 16,780,000 24 16,780,000 

5. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน   62 289,298,200 57 280,471,550 58 284,777,000 
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ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

โครง
การ 

งบประมาณ โครง 
การ 

งบประมาณ โครง 
การ 

งบประมาณ

6. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการ

ท่องเที่ยว 
6 2,070,000 6 2,070,000 6 2,070,000 

7. ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การ

ปกครองและการบริหาร 
42 20,492,000 39 15,462,000 39 15,462,000 

รวมทั้งสิ้น 255 369,934,200 237 348,481,550 238 348,125,000 

 
ตารางที่ 2  โครงการจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 – 2558) ที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจาํปีงบประมาณ 2556 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.2556-2558) 

จํานวนโครงการที่บรรจุใน      

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจําปีงบประมาณ 2556 

จํานวนโครงการ 

(ป ี2556) 

จํานวน

โครงการ 
งบประมาณ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

สังคมและชุมชน 

42 21 2,590,000 

 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

30 26 13,454,620 

 

3. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข 45 10 765,000 

4. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

28 3 210,000 

 

5. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 62 23 4,830,000 

6.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 6 3 950,000 

7. ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การปกครองและ

การบริหาร  

42 36 57,700,380 

 

รวม 255 122 80,500,000 
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สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในระยะที่ผ่านมา 

1. การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคมและชุมชน 

เทศบาลตําบลสันกําแพงมีแนวทางด้านการพัฒนาชุมชน โดยมุ่งเน้นส่งเสริมการสร้าง

เครือข่ายทางการรวมกลุ่มในชุมชนให้เป็นรูปธรรม ได้แก่ การมีคณะกรรมการชุมชน กลุ่มสตรีแม่บ้าน 

กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเยาวชน โดยเทศบาลตําบลสันกําแพงได้ให้การอุดหนุนงบประมาณสนับสนุนเพื่อ

สนับสนุนให้กลุ่มมีการดําเนินโครงการและบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดฝึกอบรมสัมมนา

พร้อมศึกษาดูงาน คณะกรรมการชุมชน,กลุ่มสตรีแม่บ้าน,กลุ่มผู้สูงอายุ เพื่อนําองค์ความรู้มาใช้ใน

การพัฒนาชุมชนโดยเทศบาลได้ดําเนินการจัดเป็นประจําป ีและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี 

 การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เป็นการสงเคราะห์ในรูปแบบของ

การจ่ายเบ้ียยังชีพให้แก่คนชรา และคนพิการ โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล ในส่วน

ของผู้ป่วยโรคเอดส์ เทศบาลได้จัดสรรงบประมาณให้เช่นเดียวกัน เพื่อเป็นการสงเคราะห์ให้ผู้ป่วยโรค

เอดส์มีรายได้เพิ่มข้ึน นอกจากการสนับสนุนเบ้ียยังชีพแล้ว เทศบาลได้ดําเนินการสงเคราะห์ราษฎร  

ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้สูงอายุ เด็กนักเรียน ผู้ยากจน และผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลที่ต้องการความ

ช่วยเหลือ โครงการป้องกันและแก้ไขยาเสพติด เป็นโครงการที่เทศบาลได้ให้ความสําคัญ เนื่องจาก

ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มของเยาวชนในสังคม เทศบาลจึงได้จัดโครงการค่าย

เยาวชนสัมพันธ์โดยนําเด็กและเยาวชนที่เป็นกลุ่มเส่ียง เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้เด็กและเยาวชน

เกิดการเรียนรู้ปัญหายาเสพติดที่เกิดข้ึนในสังคมและสามารถปรับตัวให้ห่างไกลจากยาเสพติดได้ 

 การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และการรกัษาความปลอดภัยในชุมชน เทศบาลมีงานป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัยในการดําเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดข้ึนในเขตเทศบาล เช่น 

ปัญหาอัคคีภัย ปัญหาอุทกภัย และภัยธรรมชาติต่างๆ โดยเทศบาลมีความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์ 

ครุภัณฑ์ ที่รองรับอุบัติภัยต่างๆที่เกิดข้ึน การจัดฝึกอบรม อปพร. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมใน

งานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

2. การพัฒนาด้านการศึกษา นันทนาการ ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 

 เทศตําบลสันกําแพงได้ดําเนินการส่งเสริมพัฒนาจัดการศึกษาและเรียนรู้ โดยอุดหนุน

งบประมาณด้านการศึกษาให้แก่โรงเรียนภายในเขตเทศบาล การพัฒนาส่ือการเรียนการสอนให้แก่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 แห่งและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลสันกําแพง การจัดกิจกรรมวันเด็ก

แห่งชาติ เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้มีโอกาสแสดงออก มีความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาด้านอารมณ์ สังคม 

และสติปัญญา ส่งเสริมกิจกรรมทางด้านศาสนา การจัดบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน อุดหนุน

งบประมาณให้แก่วัด เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านศาสนา การจัดกิจกรรมเนื่องในวันสําคัญทาง

ศาสนา เช่น การแห่เทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา เป็นต้น การจัดแข่งขันกีฬาชุมชนภายในเขตเทศบาล 

เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้แก่ประชาชนให้ความสําคัญกับการออกกําลังกายและสร้าง
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ความสามัคคีในชุมชน อุดหนุนงบประมาณดําเนินการส่งเสริมการออกกําลังกายโดยจัดกิจกรรมเต้น

แอโรบิคในแต่ละชุมชน การสนับสนุนส่งเสริมงานศิลปวัฒนธรรมและประเพณี โดยจัดกิจกรรมเนื่อง

ในวันสําคัญต่างๆ อาทิเช่น การจัดงานประเพณีสงกรานต์ การจัดงานประเพณีลอยกระทง และการ

จัดกิจกรรม 5 ธันวามหาราช เป็นต้น 

3. การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

 การส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่โดยการให้บริการด้านสุขภาพ การให้ความรู้

และตรวจสุขภาพของประชาชน,การออกเยี่ยมผู้ป่วยโรคเร้ือรัง การสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพ

กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านในเขตเทศบาล การควบคุมและป้องกันโรคทั่วไปและ

โรคติดต่อ การป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โดยออกให้บริการฉีดวัคซีน ฉีดยาคุมกําเนิดสุนัข

และแมว การป้องกันและควบคุมโรคต่างๆและการให้บริการด้านสาธารณสุขต่างๆ 

4. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และสาธิตการบริหารจัดการขยะ

มูลฝอย ดําเนินการลดและคัดแยก การใช้ปุ๋ยหมักอินทรีย์และน้ําหมักชีวภาพ การรณรงค์คัดแยกขยะ

ในชุมชนเพื่อนํากลับมาใช้ประโยชน์ การจัดกิจกรรม Big Cleaning Day การพัฒนาแหล่งน้ําสาธารณะ

ประโยชน์ อาทิเช่น การขุดลอกลําน้ําออน การจัดโครงการคลองสวยน้ําใส เพื่อพัฒนาปรับปรุง

คุณภาพน้ําในแหล่งน้ําสายหลักในเขตเทศบาล การปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลตําบลสันกําแพง 

เป็นต้น  

5. การพัฒนาด้านการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน 

 เทศบาลตําบลสันกําแพง มุ่งเน้นการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เพื่อแก้ไขปัญหาความ

เดือดร้อนและตอบสนองความต้องการขั้นพ้ืนฐานและการให้บริการระบบสาธารณูปการต่างๆ ทั้งใน

ด้านการคมนาคมขนส่ง ระบบไฟฟ้า ระบบประปา แก่ประชาชนในพ้ืนที่ 

6. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว 

 เทศบาลตําบลสันกําแพงได้ดําเนินการจัดฝึกอบรม ส่งเสริมอาชีพชุมชน ให้แก่ประชาชน

ภายในเขตเทศบาลตําบลสันกําแพง โดยจัดกิจกรรมอบรมอาชีพให้แต่ละชุมชน การส่งเสริมและ

พัฒนาสินค้า OTOP ให้มีคุณภาพ การจัดโครงการถนนคนเดินสันกําแพงสานศิลป์ถิ่นหัตกรรม จัด

กิจกรรมทุกวันเสาร์ จัดลานค้าชุมชน จําหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ หัตถกรรม ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เกิดการค้าการลงทุน กระตุ้นให้เกิดการบริโภคจับจ่ายใช้สอย และสร้างรายได้

ให้แก่ชุมชน สร้างจุดขายด้านการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม 
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7. การพัฒนาด้านการเมือง การปกครองและการบริหาร 

 เทศบาลตําบลสันกําแพงมุ่งเน้นการบริหารงานภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ โดยสนับสนุน

ให้บุคลากรได้มีโอกาสเข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาต่อ เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

การส่งเสริมพัฒนาระบอบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยจัดเวทีประชาคมและ

สนับสนุนการจัดทําแผนชุมชนของหมู่บ้าน การพัฒนาปรับปรุงเสียงไร้สายและเสียงตามสาย เพื่อ

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสารทางราชการของเทศบาลและภายในชุมชน การพัฒนา

เคร่ืองมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงานของเทศบาล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและรองรับ

การให้บริการแก่ประชาชน 

  



 

 

ส่วนที่ 4 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ.2557-2559) 

 



 ส่วนที่ 4 ยทุธศาสตรแ์ละแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 

  

1. ยุทธศาสตรป์ระเทศ (Country Strategy) 

 ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) จัดทําข้ึนจากการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหน้า

ส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า วาระพิเศษ เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2555 ณ 

โรงแรมเชอราตัน พัทยา จังหวัด ชลบุรี เพื่อร่วมกันวางยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ เป้าหมายและ

แนวทางในการทํางานร่วมกันในปีงบประมาณ 2556 และเป็นกรอบ ในการจัดทํางบประมาณ  ป ี

2557 ตลอดจนแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับภาพรวมของการทํางานร่วมกันในรอบปี ที่ผ่านมา 

ซึ่งเดิมประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 28 ประเด็นหลัก 56 แนวทางการดําเนินการรวมทั้งได้มี

การบูรณาการ ร่วมกับยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Strategy) จากการประชุม

เชิงปฏิบัติการการเข้าสู่ประชาคม อาเซียน ปี 2558 คร้ังที่ 2 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2555 ณ 

ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ ทําเนียบรัฐบาล เพื่อเตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งเดิมประกอบด้วย 8 ยุทธศาสตร์ โดยหลังจากการบูรณาการ

เป็นยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 30 ประเด็นหลัก 79 

แนวทางการดําเนินการ เพื่อเป็นกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 

2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  

วิสัยทัศน์   

“ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน คนไทยอยู่ดีกินดี มีความเสมอภาคและเป็น

ธรรม” 

หลักการของยุทธศาสตร์   

“ต่อยอดรายได้จากฐานเดิม สร้างรายได้จากโอกาสใหม่ เพื่อความสมดุล และการพัฒนา

อย่างย่ังยืน” 

วัตถุประสงค์    

1. รักษาฐานรายได้เดิม และสร้างรายได้ใหม่ 

 2. เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ต้องผลิตสินค้าได้เร็วกว่าปัจจุบนั) 

 3. ลดต้นทุนให้กับธุรกิจ (ด้วยการลดต้นทุนค่าขนส่งและโลจิสติกส์) 
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เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์  

1. การเพิ่มรายได้จากโอกาสใหม่ 

 2. การสร้างรายได้จากโอกาสใหม่ 

 3. การลดรายจ่าย 

 4. การเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน 

 

 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 30 ประเด็นหลัก 79 แนวทางดําเนินการ คือ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพื่อหลุดพ้นจาก

ประเทศรายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย 9 ประเด็นหลัก 33 แนว

ทางการดําเนินการ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การลดความเหลื่อมลํ้า (Inclusive Growth) ประกอบด้วย 8 ประเด็น

หลัก 20 แนวทางการดําเนินการ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) ประกอบด้วย 5 

ประเด็นหลัก 11 แนวทางการดําเนินการ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐ (Internal 

Process) ประกอบด้วย 8 ประเด็นหลัก 15 แนวทางการดําเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพื่อหลุดพ้นจากประเทศ

รายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย 9 ประเด็นหลัก 33 แนวทางการ

ดําเนินการ 

ประเด็นหลัก แนวทางการดําเนินการ 

1. ด้านเกษตร 1.1 แผนที่การใช้ที่ดิน (Zoning) เพื่อผลิตสินค้าเกษตร 

1.2 การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารตั้งแต่ต้นน้ําถึงปลายน้ํา 

2. ด้านอุตสาหกรรม 2.1 แผนที่การใช้ที่ดิน (Zoning) เพื่ออุตสาหกรรม 

2.2 กําหนดและส่งเสริมอุตสาหกรรมในอนาคต (Bio – plastic, etc.) 

2.3 การเพิ่มขีดความสามารถให้ SME และ OTOP สู่สากล 

2.4 การนําทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยมาเพิ่มมูลค่า 

3. การท่องเที่ยวและ

บริการ 

3.1 แผนที่การจัดกลุ่มเมืองท่องเที่ยว 

3.2 เพิ่มขีดความสามารถทางการท่องเที่ยวเข้าสู่รายได้ 2 ล้านบาทต่อปี 

3.3 ไทยเป็นศูนย์กลาง Medical Tourism ของภูมิภาค 
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ประเด็นหลัก แนวทางการดําเนินการ 

4. โครงสร้างพื้นฐาน 4.1 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงสร้างพื้นฐาน 

4.2 การลงทุนการให้บริการและใช้ประโยชน์ ICT 

4.3 การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมเชื่อมโยงในภูมิภาคอาเซียน 

5. พลังงาน 5.1 นโยบายการปรับโครงสร้างการใช้และราคาพลังงานที่เหมาะสม 

5.2 การลงทุนเพื่อความมั่นคงของพลังงานทดแทน 

5.3 การเชื่อมโยงแหล่งพลังงานและผลิตพลังงานทางเลือกในอาเซียน 

6.การเชื่อมโยงเศรษฐกิจ

ในภูมิภาค 

6.1 การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้า บริการ และ

การลงทุน เพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน 

6.2 แก้ไข กฎหมาย กฎระเบียบ รองรับประชาคมอาเซียน 

6.3 ขับเคล่ือนการเชื่อมโยงนิคมอุตสาหกรรมทวาย และ Eastern 

seaboard 

6.4 เสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศ

เพื่อนบ้าน 

7. การพัฒนาขีดความ 

สามารถในการแข่งขัน 

7.1 การปรับปรุงขีดความสามารถในการแข่งขัน (100 ดัชนีชี้วัด) 

7.2 การพัฒนาการสร้าง Brand ประเทศไทย เป็น Modern Thailand 

8. การวิจัยและพัฒนา 8.1 ขับเคล่ือนค่าใช้จ่ายด้าน R & D เป็นร้อยละ 1 ของ GDP 

8.2 Talent Mobility การใช้ประโยชน์จากกําลังคนด้าน S & T 

8.3 การใช้ประโยชน์ Regional Science Parks 

8.4 การขับเคล่ือนข้อริเริ่มกระบี่ตามกรอบความร่วมมืออาเซียน 

9. การพัฒนาพ้ืนที่และ

เมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกาส

จากอาเซียน 

9.1 การพัฒนาเมืองหลวง 

9.2 การพัฒนาเมืองเกษตร 

9.3 การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม 

9.4 การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว 

9.5 การพัฒนาเมืองบริการสุขภาพ 

9.6 การพัฒนาเมืองบริการศึกษานานาชาติ 

9.7 การพัฒนาเมืองชายแดนเพื่อการค้าการลงทุน 

9.8 ปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาเมืองที่มีศักยภาพ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การลดความเหล่ือมลํ้า (Inclusive Growth) ประกอบด้วย 8 ประเด็นหลัก 

20 แนวทางการดําเนินการ 

ประเด็นหลัก แนวทางการดําเนินการ 

10. การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

10.1 ปฏิรูปการศึกษา (ครู หลักสูตร เทคโนโลยีการดูแลเด็กก่อน  
วัยเรียน และการใช้ ICT ในระบบการศึกษา เช่น แท็บเล็ตและอินเตอร์เน็ต 
ไร้สาย เป็นต้น) 

10.2 พัฒนาภาคการศึกษารองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
11.การยกระดับคุณภาพ
ชีวิตและมาตรฐานบริการ
สาธารณสุข 

11.1 การจัดระบบบริการ กําลังพล และงบประมาณ 
11.2 การพัฒนาระบบคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
11.3 สร้างและพัฒนาความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศสมาชิก

อาเซียนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
12. การจัดสวัสดิการ
สั ง ค ม แ ล ะ ก า ร ดู แ ล
ผู้สูงอายุ เด็ก สตรี และ
ผู้ด้อยโอกาส 

12.1 การพัฒนาระบบสวัสดิการ และเพิ่มศักยภาพและโอกาส ความ 
เท่าเทียม คุณภาพชีวิต 

12.2 กองทุนสตรี 

13. การสร้างโอกาสและ
รายได้แก่วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาด ย่ อม
(SMEs) แ ล ะ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
ชุมชน 

13.1 กองทุนตั้งตัวได้ 
13.2 กองทุนหมู่บ้าน 
13.3 โครงการ SML 
13.4 โครงการรับจํานําสินค้าเกษตร 

14. แรงงาน 14.1 การพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มคุณภาพแรงงาน ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการ และพัฒนาทักษะผู้ประกอบการ 

14.2 การจัดการแรงงานต่างด้าว 
14.3 การพัฒนาระบบการคุ้มครองแรงงานในระบบและนอกระบบตาม

กฎหมายอย่างทั่วถึงพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
15. ระบบยุติธรรมเพื่อ
ลดความเลื่อมลํ้า 

15.1 การเข้าถึงระบบยุติธรรมของประชาชน 

16 .  การ ต่อ ต้านการ
คอร์รัปชั่นสร้างธรรมา  
ภิบาลและความโปร่งใส 

16.1 การรณรงค์และสร้างแนวร่วมในสังคม 
16.2 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลรองรับประชาคมอาเซียน 

17. การสร้างองค์ความ 
รู้เร่ืองอาเซียน 

17.1 ภาคประชาชน 
17.2 ภาคแรงงานและผู้ประกอบการ 
17.3 บุคลากรภาครัฐ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) ประกอบด้วย 5 ประเด็นหลัก 

11 แนวทางการดําเนินการ 

ประเด็นหลัก แนวทางการดําเนินการ 

18. การพัฒนาเมือง

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

เพื่อความย่ังยืน 

18.1 พัฒนาตัวอย่างเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 10 แห่ง เพื่อความ

ย่ังยืน 

19. การลดการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจก (GHG) 

19.1 การประหยัดพลังงาน 

19.2 การปรับกฎระเบียบ (เช่น green building code) 

19.3 ส่งเสริมการดําเนินงาน CSR เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

20. นโยบายการคลัง

เพื่อส่ิงแวดล้อม 

20.1 ระบบภาษีส่ิงแวดล้อม 

20.2 การจัดซ้ือจัดจ้างสีเขียวในภาครัฐ 

21.การจัดการทรัพยากร 

ธรรมชาติ และบริหาร

จัดการน้ํา 

21.1 การปลูกป่า 

21.2 การลงทุนด้านการบริหารจัดการน้ํา 

21.3 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อมอาเซียน 

22. การเปล่ียนแปลง

สภาวะภูมิอากาศ 

22.1 การป้องกันผลกระทบและปรับตัว (mitigation and adaptation) 

22.2 การป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติธรรมชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐ (Internal Process) 

ประกอบด้วย 8 ประเด็นหลัก 15 แนวทางการดําเนินการ 

ประเด็นหลัก แนวทางการดําเนินการ 

23. กรอบแนวทางและ

การปฏิรูปกฎหมาย 

23.1 ปรับกรอบแนวทางระบบกฎหมายของประเทศ 

23.2 เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรและองค์กรด้านยุติธรรม 

23.3 ปรับปรุงระเบียบ ข้อกฎหมายที่เป็นข้อจํากัดต่อการพัฒนาประเทศ 

24.การปรับโครงสร้าง

ระบบราชการ 

24.1 เพิ่มประสิทธิภาพองค์กรภาครัฐและพัฒนารูปแบบการทํางานของ

ภาครัฐด้วยการสร้างความพร้อมในการบริหารการจัดการแบบบูรณาการ 

โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง 

24.2 ป้องกันและปราบปรามทุจริตคอร์รัปชั่น 

24.3 เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนด้วยระบบ E - Service 

25. การพัฒนากําลังคน

ภาครัฐ 

25.1 บริหารกําลังคนให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจที่มีในปัจจุบัน และ

เตรียมพร้อมสําหรับอนาคต 

25.2 พัฒนาทักษะและศักยภาพของกําลังคนภาครัฐ และเตรียมความ

พร้อมบุคลากร ภาครัฐสู่ประชาคมอาเซียน 
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ประเด็นหลัก แนวทางการดําเนินการ 

26.การปรับโครงสร้าง

ภาษี 

26.1 ปรับโครงสร้างภาษีทั้งในระบบให้สนับสนุนการกระจายรายได้ และ

เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 

2 7 . ก า ร จั ด ส ร ร ง บ 

ประมาณ 

27.1 พัฒนากระบวนการจัดสรรงบประมาณให้สามารถสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล 

28.การพัฒนาสินทรัพย์

ราชการที่ไม่ได้ใช้งานให้

เกิดประโยชน์สูงสุด 

28.1 สํารวจสินทรัพย์ราชการที่ไม่ได้ใช้งาน 

28.2 บริหารจัดการสินทรพย์ราชการที่ไม่ได้ใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

29.การแก้ไขปัญหาความ

มั่ นคงจั งหวั ดชายแดน

ภาคใต้  และเสริมสร้าง

ความมั่นคงในอาเซียน 

29.1 ประสานบูรณาการงานรักษาความสงบและส่งเสริมการพัฒนาใน

พื้นที่ 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ภายใต้กรอบนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ 

2555 – 2559 

29.2 การเสริมสร้างความมั่นคงของประชาคมอาเซียน 

30. การปฏิรูปการเมือง 30.1 กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 

 

2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) 

วิสัยทัศน์ประเทศไทย มุ่งพัฒนา “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค 

เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง” 

พันธกิจ 

การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์บนหลักการ

ของการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติในทุกมิติของการพัฒนา มีพันธกิจ 

ดังนี้ 

(1) สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต ได้รับการ

คุ้มครองทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการ

ยุ ติธรรมอ ย่าง เสมอภาค  ทุกภาคส่วนไ ด้รับการ เส ริมพลัง ใ ห้สามารถมี ส่วน ร่วมใน

กระบวนการพัฒนา ภายใต้ระบบบริหารจัดการภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม 

(2) พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและการดํารงชีวิตอย่าง

เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถปรับตัวรู้เท่า

ทันกับการเปล่ียนแปลง 

(3) พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ ความคิด

สร้างสรรค์ และภูมิปัญญา สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร้างการผลิตและ
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การบริโภคให้เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม พร้อมสร้างความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความ

มั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 

(4) สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการมีส่วน

ร่วมของชุมชน รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

และภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

วัตถุประสงค์ 

(1) เพื่อเสริมสร้างสังคมที่เป็นธรรมและเป็นสังคมสันติสุข 

(2) เพื่อพัฒนาคนไทยทุกกลุ่มวัยอย่างเป็นองค์รวมทั้งทางกายใจ สติปัญญา อารมณ์ 

คุณธรรม จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ 

(3) เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ คุณภาพและยั่งยืน มีความย่ังยืนมี

ความเช่ือมโยงกับเครือข่ายการผลิตสินค้าและบริการบนฐานปัญญา นวัตกรรม และความคิด

สร้างสรรค์ในภูมิภาคอาเซียน มีความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน การผลิตและการบริโภคเป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อม นําไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ํา 

(4) เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุล
ของระบบนิเวศ และเป็นฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ 

เป้าหมายหลัก 

(1) ความอยู่เย็นเป็นสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพิ่มข้ึน ความเหล่ือมลํ้าในสังคม

ลดลง สัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลง 

(2) คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะดีข้ึน มีคุณธรรม จริยธรรม และสถาบัน

ทางสังคมมีความเข้มแข็งมากขึ้น 

(3) เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมตามศักยภาพของประเทศ เพิ่มขีดความสามารถ

ในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 

(4) คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เพิ่มประสิทธิภาพการลดการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจก รวมทั้งเพิ่มพื้นที่ป่าไม้เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศน์ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 

1.1 การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทยควบคู่กับการ
เสริมสร้างขีดความสามารถในการจัดการความเส่ียงและสร้างโอกาสในชีวิตให้แก่ตนเอง 

1.2 การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิ์ขั้นพ้ืนฐาน เน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับ

ปัจเจก และสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ 
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1.3 การเสริมสร้างพลังให้ทุกคนสามารถเพิ่มทางเลือกการใช้ชีวิตในสังคมและมีส่วน

ร่วมในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได้อย่างมีคุณค่าและศักด์ิศรี 

1.4 การสานสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้มีคุณค่าร่วมและตะหนักถึงผล 

ประโยชน์ของสังคม และเสริมสร้างการบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส มีระบบ

ตรวจสอบและการรับผิดชอบที่รัดกุม 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างย่ังยืน 

2.1 การพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง 

2.2 การส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม 

2.3 การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

2.4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบนัทางสังคม 

3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน 

3.1 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน 

3.2 การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 
3.3 การสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต 

3.4 การสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร 

3.5 การสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือนและ

ชุมชน 

4. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 

4.1 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน 

4.2 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

4.3 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ เท่าเทียมและเป็นธรรม 

5. ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม 

5.1 การพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบความ

ร่วมมือในอนุภูมิภาคต่างๆ 

5.2 การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับอนุภูมิภาค 

5.3 การสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

5.4 การมีส่วนร่วมอย่างสําคัญในการสร้างสังคมนานาชาติที่มีคุณภาพชีวิต ป้องกันภัย

จากการก่อการร้ายและอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติ และการแพร่ระบาดของโรคภัย 

5.5 การเร่งรัดการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีที่มีผลบังคับใช้แล้ว 

5.6 การปรับปรุงและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศตั้งแต่

ระดับชุมชนท้องถิ่น 
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6. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 

6.1 การอนุ รักษ์ ฟื้นฟู และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม 

6.2 การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคล่ือนประเทศเพื่อเตรียมพร้อมไปสู่การ

เป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ําและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

6.3 การยกระดับขีดความสามารถในการรองรับและปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เพื่อให้สังคมมีภูมิคุ้มกัน 

6.4 การเตรียมความพร้อมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
6.5 การสร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมและวิกฤตจากการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

6.6 การควบคุมและลดมลพิษ 

6.7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มี

ประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรมอย่างบูรณาการ 

 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ่

วิสัยทัศน์จังหวัดเชียงใหม่ 

  “ นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง (City of Life and Prosperity) ”  

หมายถึง การเป็นเมืองที่ให้ความสุขและชีวิตที่มีคุณค่าแก่ผู้อยู่อาศัยและผู้มาเยือนใน

ฐานะเมืองน่าอยู่และน่าท่องเที่ยวในระดับเอเชีย พร้อมกับเป็นประตูการค้าการลงทุนสู่สากล 

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาเชียงใหม่ 4 ปี (พ.ศ. 2557 - 2560)  

5 ยุทธศาสตร์ 

1. การสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  

2. สร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคน

ให้พร้อมรับกับการเปล่ียนแปลง 

3. ดํารงความเป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม และพลังงานสะอาด 

4. การสร้างความมั่นคงปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน  

5. การสร้างประสิทธิภาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตย และเป็นธรรมในการ

ให้บริการ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

เป้าประสงค์ การพัฒนาเชียงใหม่ให้เป็นเมืองที่พร้อมต่อการรองรับการเปล่ียนแปลง 

มุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ แรงงาน เกษตรกร วิสาหกิจ และธุรกิจ เพื่อให้ขีด

ความสามารถในการแข่งขันมีมาตรฐานระดับสากล 

กลยุทธ์  

1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวอย่างบูรณาการ และครบวงจร 

2. ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจอย่างเหมาะสม 

3. ส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดความเชื่อมโยงในธุรกิจการเกษตรที่เป็นธรรมอย่างเป็นระบบ 

4. ส่งเสริมและพัฒนาการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นนํามาต่อยอดในการผลิตและการบริการ

เชิงธุรกิจอย่างมีคุณค่า 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญาจิตสาธารณะ และพัฒนา

ศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปล่ียนแปลง 

เป้าประสงค์ สังคมเชียงใหม่น่าอยู่ 

กลยุทธ์  

1. สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษา และเรียนรู้ตลอดชีวิต 

2. ส่งเสริมวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ที่มีศักยภาพ 

3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและจิตสาธารณะ 

4. การพัฒนาคุณภาพคนและสุขภาวะให้เหมาะสมตามช่วงอายุและความหลากหลาย

ของประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ดํารงความเป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม และพลังงานสะอาด 

เป้าประสงค์ เชียงใหม่มีความสมดุลทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพตามเกณฑ์

มาตรฐาน 

กลยุทธ์  

1. มุ่งพัฒนาความพร้อมในการรับมือการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัยพิบัติ

ธรรมชาติ 

2. มุ่งเน้นการอนุรักษ์ฟื้นฟูและลดข้อขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม 

3. มุ่งเน้นการบริหารจัดการการพัฒนาเทคโนโลยีส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน 

เป้าประสงค์  ชุมชนเข้มแข็ง สังคมสันติสุข พื้นที่ชายแดนมั่นคงปลอดภัย 

กลยุทธ์  มุ่งบูรณาการหน่วยงานด้านความมั่นคงและส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือทุก

ภาคส่วนเพื่อแก้ไขปัญหา 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างประสิทธิภาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตยและเป็นธรรมในการ

ให้บริการ 

เป้าประสงค์ ประชาคมเชียงใหม่มีส่วนร่วมพัฒนาบุคลกรภาครัฐมีสมรรถนะสูงในการ

ให้บริการ 

กลยุทธ์ 

1. พัฒนาความสามารถบุคลากรมุ่งเน้นจริยธรรม ความรู้ด้าน ICT และการให้บริการที่

เป็นเลิศ 

2. เสริมสร้างความพร้อมระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน 

3. ส่งเสริมการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์เชิงบูรณาการ 

4. เสริมสร้างการทํางานเชิงรุก และเครือข่ายภาคีการพัฒนาจากทุกภาคส่วน 

 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่  

   (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) 

วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ 

 “เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาท้องถิ่น บนพ้ืนฐานของความเข้าใจในปัญหาและศักยภาพ

ของท้องถิ่น ด้วยการบูรณาการการบริหารจัดการในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ” 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 7 ด้าน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองและชนบท 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความ

ย่ังยืน 

3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อมและระบบนิเวศน์ 

อย่างย่ังยืน 

4. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และ     

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม 
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6. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบภายในชุมชน และการสร้างความร่วมมือในการรักษา

ความสงบเรียบร้อย 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีด้วยนวัตกรรมการบริหารที่

เหมาะสม 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองและชนบท 

เป้าประสงค์ 

 ประชาชนได้รับความสะดวกในด้านคมนาคม การขนส่ง ผลิตผลทางการเกษตรและการ

ท่องเที่ยว รวมถึงการได้รับบริการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการจากองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นอย่างทั่วถึง 

กลยุทธ์ 

 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตร การคมนาคม สาธารณูปโภค ที่สามารถก่อให้ 

เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจของชุมชน/ท้องถิ่น โดยเน้นการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้มี

มาตรฐาน สามารถรองรับการเชื่อมโยงในระดับภูมิภาคอาเซียน 

แนวทางการพัฒนา 

1.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน 

      พัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน

สาธารณูปโภค โครงข่ายคมนาคม และการขนส่งโดยอาศัยเทคโนโลยีทันสมัย เพื่อประสิทธิภาพใน

การให้บริการตามความต้องการในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของแต่ละท้องถิ่น สามารถ

จัดลําดับความสําคัญ ความจําเป็น หรือความเร่งด่วนในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่ทั่วถึงทุก

พื้นที่มีข้อมูลเพียงพอที่จะสามารถลดความซ้ําซ้อนของโครงการ สามารถกําหนดแนวทางในการ

เชื่อมโยงหรือการใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม และเอื้ออํานวยต่อการ

ตัดสินใจอย่างมีส่วนร่วม มีเหตุผล โปร่งใส และคุ้มค่าในการลงทุน มีความสอดคล้องและสามารถ

รองรับยุทธศาสตร์ความร่วมมืออาเซียน 

 1.2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในชนบท  

  1.2.1 พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ถนน สะพาน ที่จําเป็นและตรง

กับความต้องการของคนในแต่ละพ้ืนที่ให้ทั่วถึง เพิ่มความร่วมมือระหว่างท้องถิ่นและหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องในการพัฒนาแหล่งน้ําที่สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน เช่น อ่างเก็บน้ํา ฝายชะลอน้ํา ฝาย

แม้ว คู คลอง หนอง บึง พื้นที่แก้มลิง ระบบบาดาล และระบบชลประทานเพื่อการเกษตร การ

อุปโภค บริโภค ฯลฯ  

  1.2.2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตรอื่นๆ ที่จะสามารถเพิ่มขีด

ความสามารถในการแข่งขันทางการเกษตรในท้องถิ่น โดยเฉพาะการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
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และลดค่าใช้จ่ายในการกระจายสินค้า เช่น การจัดตั้งดูแลตลาดกลางรับซื้อ – ขาย การก่อสร้าง

โรงสีชุมชน โรงปุ๋ยอินทรีย์ โกดัง ห้องเย็น โรงคัดบรรจุสินค้าเกษตรของชุมชนที่ได้มาตรฐานระดับ

สากล ฯลฯ 

 1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตเมือง 

  1.3.1 ปรับปรุงสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้มาตรฐานเดียวกัน พัฒนา

โครงข่ายด้านการคมนาคมขนส่ง ทั้งทางบกและน้ําให้มีความปลอดภัยในการเดินทาง-ขนส่งสินค้า 

(ขยายผิวหน้าถนน บํารุงรักษาพ้นผิวถนน ป้ายสัญญาณ – ไฟสัญญาณจราจร) ตลอดจนบริการ

ด้านโลจิสติกส์ และการใช้ประโยชน์จากเครือข่ายสารสนเทศ 

  1.3.2 บังคับใช้ผังเมืองเพื่อควบคุมประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน อาคาร บ้านเรือน 

สองฝาก ตามแนวโครงข่ายคมนาคม 

  1.3.3 พัฒนาโครงข่ายถนนเชิงยุทธศาสตร์ให้เอื้อต่อการเป็นศูนย์กลางท่องเที่ยว

ของภูมิภาค โดยเฉพาะเชิงวัฒนธรรม เชิงสุขภาพและเชิงนิเวศน์ (เส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

บริการสุขภาพ เส้นทางจักรยานผ่านธรรมชาติ) 

  1.3.4 บํารุงรักษาคู คลอง ทางระบายน้ํา ระบบประปา ตลอดจนระบบบําบัด    

น้ําเสียในชุมชนเมือง รวมถึงการลดทัศนอุจาดบนท้องถนนที่เป็นอุปสรรคต่อคมนาคม และ

ภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยว เช่น ป้ายโฆษณา  

  1.3.5 ศึกษาและผลักดันให้เกิดระบบการให้บริการสาธารณะขนส่งมวลชนที่

เหมาะสมเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของเมืองในการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 

เป้าประสงค์ 

 ชุมชนยึดหลักและปฏิบัติตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดภูมิคุ้มกัน ทาง

เศรษฐกิจ และร่วมมือเป็นเครือข่ายชุมชนในด้านการท่องเที่ยว วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจขนาด

กลาง และขนาดย่อมมีความพร้อมต่อผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) 

กลยุทธ์ 

 กระตุ้นและสร้างเครือข่ายการพัฒนาที่อยู่บนพ้ืนฐานของแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงอย่างเป็นรูปธรรม และต่อเนื่อง 

แนวทางการพัฒนา 

2.1 พัฒนาเครือข่ายและความร่วมมือในการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

 2.1.1 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคล่ือนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง มี

การเชื่อมโยงบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ดําเนินการเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อร่วมสร้างกระแส

เศรษฐกิจพอเพียงอย่างมีทิศทางร่วมกันพัฒนากิจกรรมตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมในสาขาต่างๆ ได้แก่ 
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เกษตร อุตสาหกรรม บริการการท่องเที่ยว ตั้งแต่ระดับบุคคล ชุมชน ธุรกิจ ขนาดเล็ก กลาง จนถึง

ขนาดใหญ่ ร่วมส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ กระบวนการเรียนรู้ และขยายผลไปสู่การ

ปรับเปล่ียนกระบวนทัศน์ ในการดําเนินชีวิตและดําเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

 2.2 สร้างและพัฒนาการรวมกลุ่ม (Cluster) 

    2.2.1 สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างท้องถิ่นต่างๆ ตลอดจน

หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถาบันการเงินให้สามารถดําเนินการแบบบูรณาการในลักษณะการ

รวมกลุ่ม (Cluster) เพื่อร่วมกันพัฒนายกระดับสินค้า/บริการตามศักยภาพของพ้ืนที่ให้ได้มาตรฐาน 

  2.2.2 เชื่อมโยงแหล่งวิจัยและพัฒนา ต่อยอดองค์ความรู้และนําเทคโนโลยีระบบ

บริหารจัดการและควบคุมการผลิตมาใช้เพื่อลดต้นทุน เพิ่มคุณภาพและมูลค่าของสินค้า/บริการ 

รวมถึงพัฒนาบุคลากร อันจะส่งผลให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

  2.2.3 สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมส่งเสริมการตลาดร่วมกันและแสวงหาโอกาส

ทางการตลาดใหม่ ๆ ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ที่ก่อให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน

ต่อกลุ่มเป้าหมายและเครือข่าย 

 2.3 ส่งเสริมการใช้เกษตรทฤษฎีใหม่ และสร้างภูมิคุ้มกันระบบเศรษฐกิจ 

   2.3.1 ปรับโครงสร้างการผลิตสู่การพึ่งตนเอง ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติใน

ท้องถิ่นเพื่อเป็นฐานการผลิตทางด้านการเกษตรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยใช้แนวคิด

การเกษตรทฤษฎีใหม่ ผสมผสานกับวิถีชีวิตด้ังเดิมบนพ้ืนฐานวัฒนธรรมของชุมชนเป็นสําคัญ 

   2.3.2 ส่งเสริมเกษตรปลอดภัยในชุมชน ตั้งแต่การผลิตจนถึงการกระจายสู่การตลาด 

ตลอดจนการสร้างความต้องการให้กับลูกค้าในการบริโภคสินค้าเกษตรปลอดภัยด้วยความรู้และ

เข้าใจ 

   2.3.3 ส่งเสริมการออมในทุกระดับชุมชนเศรษฐกิจ การขยายบนพ้ืนฐานและความ

พร้อมของตน ลดส่ิงจูงใจต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจในลักษณะเกร็งกําไร ไม่ก่อให้เกิดผลผลิตทาง

เศรษฐกิจอย่างแท้จริง 

  2.3.4 ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันในการประกอบธุรกิจอย่างเป็นธรรม มีกระจาย

ผลประโยชน์อย่างทั่วถึง 

 2.4 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการรองรับการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจและเขต

การค้าเสรี 

 2.4.1 ศึกษารวบรวมและเผยแพร่ข้อมูล เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ

การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจและเขตการค้าเสรี โดยเฉพาะกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

จัดทําแผนพัฒนาเพื่อสร้างโอกาสหรือป้องกันผลกระทบจากการรวมกลุ่มเศรษฐกิจต่อชุมชนและ

วิสาหกิจในชุมชน 
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 2.4.2 พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร หัตถกรรม อุตสาหกรรม 

มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร ทักษะแรงงาน การวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่า ยกระดับการค้าและ

บริการให้ได้มาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในตลาดการค้าอาเซียน 

 2.4.3 สร้างการมีส่วนร่วมและเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และ

ท้องถิ่น พัฒนากิจกรรมทางการท่องเที่ยวทั้งกิจกรรมเดิมและกิจกรรมใหม่ ประชาสัมพันธ์

เผยแพร่กิจกรรมทางด้านการท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ 

3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศยั่งยืน 

เป้าประสงค์ 

 ชุมชนในพื้นทีเ่ขตจังหวัดเชียงใหม่มีจิตสํานึก และพัฒนาเครือข่ายชุมชนแห่งการปฏิบัติใน

ด้านการแก้ปัญหาส่ิงแวดล้อม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม และการอนุรักษ์ระบบ

นิเวศ 

กลยุทธ์ 

 ขับเคล่ือนกิจกรรมทางด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม และระบบ

นิเวศน์ ผ่านเครือข่ายและองค์กรทางด้านสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 

แนวทางการพัฒนา 

 3.1 ปลูกจิตสํานึกให้เกิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

 3.1.1 จัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน ให้ประชาชนกลุ่มต่างๆ มีความรู้ความเข้าใจ

ที่ถูกต้องในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

โดยการส่งเสริมการปลูกป่าในพ้ืนที่ต้นน้ํา พื้นที่สาธารณะ สร้างฝายต้นน้ําลําธาร การปลูกฝังเร่ือง

การกําจัดขยะมูลฝอย การดูแลรักษาแม่น้ํา ลําคลอง ไม่ให้เน่าเสีย ลดการเผา ไร่นา เผาป่า 

 3.1.2 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม เพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการผลิต และบริโภคที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม 

 3.1.3 ส่งเสริมและวิจัยการใช้พลังงานจากพืชและพลังงานทดแทนอื่นๆ การ

อนุรักษ์พลังงานในภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม ที่อยู่อาศัยและอื่นๆ การปลูกจิตสํานึก

การใช้พลังงานอย่างยั่งยืน 

 3.2 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 3.2.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ

ระบบการแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อม โดยให้ชุมชนดําเนินการด้วยตนเองมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

 3.2.2 การกําหนดบทบัญญัติข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ปรับปรุง

กฎระเบียบด้านส่ิงแวดล้อมให้สอดคล้องกับแต่ละพ้ืนที่ การกําหนดขอบเขตพ้ืนที่ (Zoning) อย่าง



36 

 
เป็นรูปธรรม และบังคับใช้อย่างจริงจังเพื่อควบคุมกิจกรรมที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต เพิ่มพ้ืนที่สี

เขียว (Eco Town) เพื่อสุขภาพของคนในพื้นที่เมือง 

 3.2.3 ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มและเครือข่ายในการบริหารจัดการทรัพยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม บูรณาการในการบริหารจัดการปัญหาส่ิงแวดล้อม เช่น หมอกควันไฟ

ป่าและอุทกภัยหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ และภาคีพัฒนาที่

เกี่ยวข้อง 

 3.3 พัฒนาชุมชนตัวอย่างแห่งความสําเร็จที่เป็นรูปธรรม 

 สร้างองค์ความรู้จากการศึกษาดูงานการหาต้นแบบที่ดีในการบริหารจักการ

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศน์ที่ดี เพื่อนํามาเป็นแบบอย่างแนวทางปฏิบัติและขยายผลสู่

ชุมชนและท้องถิ่นอื่น โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน องค์กรภาคเอกชน เช่น การพัฒนาระบบการ

กําจัดขยะมูลฝอย การแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า การแก้ไขปัญหาน้ําเสียและแม่น้ํา ลํา

คลอง 

4. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ และสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เป้าประสงค์ 

 ชุมชนและองค์กรภาคสังคมในท้องถิ่น สามารถอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานศิลปวัฒนธรรม 

จารีตประเพณี และภูมิปัญญา อันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นของตนให้ดํารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน 

กลยุทธ์ 

 กําหนดให้การอนุรักษ์วัฒนธรรมล้านนาเป็นวาระที่สําคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่ ในการดําเนินกิจกรรมร่วมกับ องค์กรเอกชน สถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องโดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนในการสร้างจิตสํานึกและกําหนดแนวทางปฏิบัติที่เป็น

รูปธรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภาษาพื้นเมือง และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

แนวทางการพัฒนา 

 4.1 พัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

 4.1.1 จัดการองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมและทุนทางสังคมด้วยการสร้างแหล่ง

เรียนรู้เพื่อการสืบค้นภูมิปัญญา/อัตลักษณ์ท้องถิ่น พัฒนาระบบข้อมูลและถ่ายทอดองค์ความรู้ 

วางแผนพัฒนาและเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้ เช่น การใช้วัดสถานศึกษา หรือสถานที่ที่เหมาะสมใน

การจัดการเรียนการสอน ภาษาท้องถิ่นให้เยาวชนและผู้ที่สนใจในท้องถิ่น 

 4.1.2 ปลูกจิตสํานึกในระดับครอบครัวอันเป็นสถาบันรากฐานของการปลูก

จิตสํานึกให้เด็กและเยาวชนในชุมชนนอกเหนือจากสถาบันการศึกษา 

 4.1.3 อนุรักษ์วัฒนธรรมชนเผ่าในท้องถิ่น รณรงค์การใช้ภาษา/การแต่งกายล้านนา 

การอนุรักษ์อักษรเมือง ดนตรีพื้นบ้าน ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีในโรงเรียนฯ 
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 4.2 ส่งเสริมและเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

  4.2.1 สร้างเครือข่ายและเชื่อมโยงระหว่างศิลปวัฒนธรรมกับวิถีชีวิตคนท้องถิ่นใน

ปัจจุบัน รวมทั้งส่งเสริมเพื่อให้ชุมชนและเยาวชนเห็นความสําคัญของประเพณี วัฒนธรรมล้านนา 

การจัดกิจกรรมและการสร้างกลุ่มส่งเสริมวัฒนธรรมล้านนาและคุณธรรมจริยธรรม รวมถึง

กิจกรรมทางศาสนา ตลอดจนการป้องกันผลกระทบจากการเข้ามาของวัฒนธรรมต่างชาติที่มีต่อ

วิถีชีวิตชุมชนอย่างเหมาะสม 

 4.2.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและสร้างสรรค์งานศิลปะภูมิปัญญา

ท้องถิ่นสาขาต่างๆ โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างกลุ่มกิจกรรมศิลปะที่เกี่ยวข้องกับ        

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 4.2.3 เชื่อมโยงระหว่างศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นสู้การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ

และการท่องเที่ยวอย่างมีทิศทางและเหมาะสม 

 4.3 ส่งเสริมและอนุรักษ์สถาปัตยกรรมท้องถิ่น 

 4.3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการอนุรักษ์ด้านสถาปัตยกรรมต่างๆ แห่ง

ล้านนา มีการออกแบบหรือก่อสร้างโดยเอกลักษณ์ด้านศิลปะ 

 4.3.2 สร้างเครือข่ายบุคลากรหรือกลุ่มบุคคล ที่ดําเนินเกี่ยวกับการสร้างสรรค์

ผลงานด้านสถาปัตยกรรม  ใ ห้ มี ส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองให้คงเอกลักษณ์ทางด้าน

สถาปัตยกรรมล้านนา และที่เกี่ยวข้องในการบูรณะฟื้นฟูแหล่งโบราณสถาน แหล่งประวัติศาสตร์ที่

สําคัญ 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม 

เป้าประสงค์ 

 ประชาชนกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ประสบ

ปัญหาทางสังคม ได้รับบริการ และสวัสดิการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างทั่วถึง รวดเร็ว

และเป็นธรรมบนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเอง 

กลยุทธ์ 

 สร้างโอกาสและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย เช่น เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ

และผู้ด้อยโอกาสให้มีความรู้ ทักษะ การประกอบอาชีพ สามารถพึ่งพาปกป้องตนเองและชุมชน

ของตนได้ยั่งยืน 
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แนวทางการพัฒนา 

 5.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 5.1.1 จัดให้มีศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ ที่เป็นการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ และ

การศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพพร้อมทั้งเสริมสร้างสภาพแวดล้อมแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่

เหมาะสมและเพียงพอสําหรับประชาชน กลุ่มอาชีพ และการการรวมกลุ่มตามอัธยาศัย 

 5.1.2 สร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งศึกษาเรียนรู้สําหรับกลุ่มที่แตกต่างในสังคม

อย่างทั่วถึง 

 5.1.3 ส่งเสริม พัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐานบริการทางการศึกษาของ

สถานศึกษาในสังกัดและสถาบันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดความเหล่ือมลํ้าและสร้างโอกาสทาง

การศึกษาสําหรับประชาชนทุกระดับ พัฒนาความพร้อมต่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 5.2 ส่งเสริมสุขภาวะ 

 5.2.1 พัฒนาระบบบริการสุขภาพทางด้านสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค

รักษาพยาบาลและฟื้นฟูสมรรถภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน โดยให้ประชาชนในชุมชนสามารถ

เข้าถึงบริการได้สะดวกและทั่วถึง 

 5.2.2 การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเอง

รวมถึงการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจคนในชุมชน โดยเฉพาะกลุ่ม

เยาวชน ผู้สูงอายุ 

 5.3 สงเคราะห์กลุ่มคนด้อยโอกาส 

   ดําเนินการรวบรวมข้อมูลผู้ด้อยโอกาสในท้องถิ่น เพื่อกําหนดแนวทางในการสงเคราะห์

ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้ประสบปัญหาสังคม ทั้งในด้านการศึกษา การพัฒนาอาชีพ การเข้าถึง

ปัจจัยการยังชีพ การผลิต ตลอดจนการดําเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น สาธารณูปโภคที่

เพียงพอและเหมาะสมสําหรับผู้ด้อยโอกาสทุกกลุ่ม 

 5.4 ส่งเสริมและสร้างสภาวะการพึ่งพาตนเองของชุมชน 

 5.4.1 ส่งเสริมและพัฒนาการรวมกลุ่มอาชีพให้แก่ประชาชนในชุมชน/ท้องถิ่น ตาม

ศักยภาพของชุมชน เพื่อให้มีงานทํา มีรายได้ พึ่งพาตนเองได้ 

 5.4.2 ส่งเสริมให้มีการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครชุมชนทุกภาคส่วน (ภาครัฐ/

ผู้สูงอายุ/เยาวชน/กลุ่มอื่นๆ) เพื่อการเฝ้าระวังและรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน รวมถึงการ

จัดกิจกรรมด้านต่าง ๆ เพื่อสร้างจิตสํานึกและความสัมพันธ์ที่ดีแก่สมาชิกเพื่อความเป็นระเบียบ

เรียบร้อย และคุณภาพชีวิตที่ดี  

 5.4.3 การศึกษา ติดตาม เฝ้าระวังเพื่อป้องกันผลกระทบทางสังคมจากการเปิด

เสรีทางการค้าและบริการ ตามข้อตกลงการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียนที่มีต่อชุมชน 
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6. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบภายในชุมชน และการสร้างความร่วมมือในการ

รักษาความสงบเรียบร้อย 

เป้าประสงค์  

 ประชาชนมีความสามัคคีและความสมานฉันท์ในหมู่คณะสามารถป้องกันและรับมือกับ 

สาธารณภัยต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดปัญหายาเสพติดและความไม่ปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สินในชุมชน 

กลยุทธ์ 

 ส่งเสริมเครือข่ายภาคประชาชนให้มีความสามัคคีตระหนักและมีส่วนร่วมในการป้องกัน

และแก้ไขปัญหาในชุมชนโดยชุมชน พัฒนาบุคลากร เทคโนโลยีและกระบวนการอื่นที่ก่อให้เกิด

ความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินภายในชุมชน 

แนวทางการพัฒนา 

 6.1 ปลูกจิตสํานึกด้านความร่วมมือในการดูแล ป้องกันภัยในชุมชน 

  6.1.1 ปลูกจิตสํานึกและสร้างความตระหนักให้ความร่วมมือ และการแสดงความ

รับผิดชอบต่อปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อคนส่วนรวมในชุมชนและสังคมในวงกว้าง 

 6.1.2 สร้างกิจกรรมและส่งเสริมการมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งและ

สามัคคีของหมู่บ้าน เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีโอกาสในการเสนอปัญหาความต้องการและ

กําหนดนโยบาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวกับชุมชน 

 6.1.3 สร้างเครือข่ายชุมชนและอาสาสมัครในการเฝ้าระวัง ให้ข้อมูลประชา 

สัมพันธ์และรณรงค์ป้องกันภัยต่าง ๆ ที่อาจเกิดในชุมชน อันเกี่ยวกับการละเมิดกฎหมายของรัฐ 

และประกอบอาชีพที่ผิดกฎหมาย รวมถึงภยัจากอุบัติเหตุจราจรบนท้องถนน 

 6.2 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษา

ความสงบปลอดภัยแก่ชุมชน 

 6.2.1 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครชุมชน เช่น ตํารวจบ้าน กลุ่มดับไฟป่า 

โดยมีการสนับสนุนงบประมาณและสิ่งจูงใจในการดําเนินกิจกรรมจิตอาสาของประชาชนในชุมชน 

เพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน 

 6.2.2 พัฒนาและปรับปรุงระบบและประสิทธิภาพงานการป้องกันบรรเทา        

สาธารณภัยและรักษาความสงบปลอดภัยในชุมชนอย่างพอเพียง ในด้านบุคลากร งบประมาณ 

เคร่ืองมือ อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการบริหารจัดการ และบรรเทาสาธารณภัย        

ในภาพรวมร่วมกันระหว่างหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
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 6.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อบายมุขและปัญหาแรงงานต่างด้าว 

 6.3.1 บูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข เช่น โรงเรียน วัด องค์กรภาคเอกชน 

ผู้ประกอบการในท้องถิ่นฯลฯ เพื่อกําหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่จะเกิดข้ึนอย่าง

ต่อเนื่องและจริงจัง ตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน และสังคมอย่างเป็นระบบ 

 6.3.2 พัฒนาการคุ้มครองแรงงานต่างด้าว ตลอดจนเตรียมความพร้อมเฝ้าระวัง

และป้องกันปัญหาจากแรงงานต่างด้าวทั้งในระบบและนอกระบบตามกฎหมาย ที่เป็นผลกระทบ

จากการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีด้วยนวัตกรรมการบริหารที่เหมาะสม 

เป้าประสงค์ 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกระบวนการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล และ

การจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชนที่มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธ์ิ  

กลยุทธ์ 

 ใช้เทคโนโลยีและการจัดการสมัยใหม่ที่เหมาะสมสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่

ละแห่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยงาน ศักยภาพของบุคลากรโดยสร้างระบบความร่วมมือ

ระหว่างหน่วยงาน 

แนวทางการพัฒนา 

 7.1  สร้างจิตสํานึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรท้องถิ่น 

 เสริมสร้างจิตสํานึก สร้างขวัญและกําลังใจ และกระบวนทัศน์ในการทํางานของบุคลากร

ท้องถิ่นในทุกระดับตลอดจนพัฒนาศักยภาพ ของบุคลากรท้องถิ่นให้มีความรู้ความสามารถในการ

ปฏิบัติงานและการบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน เพื่อให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจ 

และสามารถสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและจังหวัด ตลอดจนพัฒนา

นวัตกรรมการให้บริการเพื่อเตรียมความพร้อมการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน 

 7.2  เสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 

 7.2.1 พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบงานและการให้บริการประชาชน 

โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และความคุ้มค่า ในการปฏิบัติภารกิจโดยคํานึงถึงความต้องการของ

ประชาชน จัดหาเคร่ืองมือและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ให้บริการ 

 7.2.2  พัฒนากลไกการทํางานที่เข้มแข็งและโปร่งใส โดยอาศัยความร่วมมือเป็น

ภาคีหรือข้อตกลงความร่วมมือและการบูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรม โดย

คํานึงถึงผลประโยชน์สาธารณะของผู้รับบริการหลัก ภายใต้การตัดสินใจที่ยึดหลักคุณธรรม
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จริยธรรมการรับผิดชอบต่อส่วนรวม การพร้อมรับการตรวจสอบจากประชาชน และปฏิบัติตาม

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีการเปิดเผยข้อมูลหน่วยงานตามกฎหมาย 

 7.3  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการตรวจสอบควบคุม 

 7.3.1 ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากชุมชนกลุ่มองค์กร 

หน่วยงานและผู้มีส่วนได้เสียจากการดําเนินงานในการพัฒนาของท้องถิ่น และเปิดโอกาสให้มีส่วน

ร่วมในการเสนอแนะความคิดเห็นในการกําหนดบทบัญญัติ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อสาน

ประโยชน์ต่อภาคส่วนต่างๆ ให้เสมอภาคและมีความสมดุล 

 7.3.2 ส่งเสริมและจัดให้มีระบบการควบคุมภายในองค์กรภาครัฐตามที่กฎหมาย

กําหนดและส่งเสริมให้มีการตรวจสอบจากทุกภาคส่วน    

 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอําเภอสันกําแพง (พ.ศ.2553-2556) 

 วิสัยทัศน์อําเภอสันกําแพง  

“ชุมชนเข้มแข็ง มั่งคั่งยั่งยืน ศูนย์กลางหัตถศิลป์ ท้องถิ่นปลอดภัย” 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาอําเภอสันกําแพง (พ.ศ.2553-2556) 

1. ด้านเศรษฐกิจ  

พันธกิจ   

- สร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืน 

- ส่งเสริมประชาชนดําเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

- พัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานการเป็นเมืองศิลปหัตถกรรมและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 

- ส่งเสริมเกษตรปลอดภัย 

เป้าประสงค์การพัฒนา 

- สร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานศิลปวัฒนธรรม หัตถกรรม        

การท่องเที่ยว ประชาชนดําเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

- สันกําแพงเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม หัตถกรรม          

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

- เกษตรเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี มีเกษตรสมบูรณ์ และเป็นผู้นําปุ๋ยชีวภาพ 

แนวทางการพัฒนา 

- แก้ไขปัญหาความยากจน 

- ส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยว 

- ส่งเสริมการค้าการลงทุน 
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- ส่งเสริมเกษตรครบวงจรเพื่อการบริโภคและการส่งออก 

- ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

- พัฒนาวัตกรรมภูมิปัญญาเทคโนโลยีและไอซีที 

2. ด้านความมั่นคงและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

พันธกิจ   

- พัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อชุมชนที่เข้มแข็ง 

- ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

- เสริมสร้างสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพและรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืน 

เป้าประสงค์การพัฒนา 

- ชุมชนเข้มแข็ง สังคมสันติสุข และมีความปลอดภัย 

- ชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่ดี สามารถจัดการสภาพแวดล้อมได้ด้วยตนเอง 

แนวทางการพัฒนา 

- ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

- ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

- รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

- ป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายและการลักลอบค้า

มนุษย์ 

- อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

- ป้องกันควบคุมแก้ไขปัญหามลพิษ 

3. ด้านสังคม 

พันธกิจ   

- ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

- ส่งเสริมให้ประชาชนดํารงชีวิตบนพ้ืนฐานหลักศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

เป้าประสงค์การพัฒนา 

- สันกําแพงเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทุกคนได้รับการศึกษาอย่าง

เท่าเทียมกัน ผู้เรียนมีคุณลักษณะเก่ง ดี มีสุข ตามมาตรฐานการศึกษาชาติ รักท้องถิ่น รัก

วัฒนธรรม รักส่ิงแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรมตามหลักศาสนา 

- เป็นเครือข่ายบริการสุขภาพ ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ประชาชนและเครือข่าย

มีส่วนร่วมบนพื้นฐานของความพอเพียง 
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แนวทางการพัฒนา 

- ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี 

- ส่งเสริมให้ประชาชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม และมีการเรียนรู้ตลอด

ชีวิต 

- ส่งเสริมให้ประชาชนดําเนินชีวิตบนพ้ืนฐานหลักศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

- ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึงและการอยู่ ร่วมกันอย่างมี

ความสุข 

- ส่งเสริมให้ประชาชนมีงานทํา มีศักยภาพและความมั่นคงในการทํางาน 

4. ด้านบริหารจัดการ 

พันธกิจ   

- สร้างความเป็นเลิศในการให้บริการสาธารณะด้วยเทคโนโลยีทันสมัย 

- เป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ 

- การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกองค์กร 

เป้าประสงค์การพัฒนา 

- เป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพกับ

ทุกกลุ่มยุทธศาสตร์ของอําเภอและส่งเสริมให้ทุกองค์กรใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน 

แนวทางการพัฒนา 

- เสริมสร้างจริยธรรม ธรรมาภิบาลและการปราบปรามการทุจริตประพฤติ   

มิชอบ 

- สร้างความเป็นเลิศด้านการให้บริการด้านสาธารณะ 

- เพิ่มขีดสมรรถนะบุคลากรและการประชาสัมพันธ์ภาครัฐ 

- สร้างสํานึกประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม 

- พัฒนาไอซีทีเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ 

- เพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตําบลสันกําแพง (พ.ศ.2557-2560) 

วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น  (Vision) 

“พัฒนาเทศบาลตําบลสันกําแพงให้มีความน่าอยู่อย่างย่ังยืน เมืองอยู่ดี คนมี

ความสุข ส่ิงแวดล้อมสดใส" 

หมายถึง  การพัฒนาเทศบาลตําบลสันกําแพง ให้เป็นสังคมและชุมชนน่าอยู่อย่าง

ย่ังยืน  โดยเป็นพ้ืนที่ที่มีบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่สะดวกสบายและเพียงพอ  

ส่ิงแวดล้อมดี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ประชาชนอยู่อย่างมีความสุข  มีสุขภาพดีทั้ง
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กายและใจ มีความพร้อมที่จะรับต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาความเจริญด้านต่างๆ  โดย

ยังคงรักษาประเพณีวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของความเป็น“สันกําแพง” ควบคู่ไปกับการพัฒนา

อย่างเหมาะสม 

 พันธกิจ   (Mission) 

 พันธกิจหรือภารกิจหลักของเทศบาลตําบลสันกําแพง  มี  5  พันธกิจ  คือ 

 1.  พัฒนาเทศบาลตําบลสันกําแพง  ให้เป็นเทศบาลที่มีการบริหารจัดการที่ดีตามหลัก        

ธรรมาภิบาล  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ  โปร่งใสและ

ตรวจสอบได้จัดให้มีบริการสาธารณะที่เหมาะสม เพียงพอและทั่วถึง เกิดประโยชน์สูงสุดและ

ประชาชนมีความพึงพอใจ 

 2.  พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและพัฒนาบุคลากร  ให้พร้อมรับต่อการ

เปล่ียนแปลงในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยพัฒนาคุณภาพของบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงานพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน  โดยปรับเปล่ียนให้เป็นการบริการเชิงรุก

ที่เป็นธรรมและเสมอภาค ส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนาจิตสํานึกการให้บริการประชาชน  

 3.  พัฒนาสังคมให้เป็น “ชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน” โดยเป็นสังคมที่มีความพร้อมด้าน

โครงสร้างพ้ืนฐานที่เพียงพอและทั่วถึง  มีสภาพสิ่งแวดล้อมดี  มีความเป็นระเบียบ ปลอดจากยา

เสพติดและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างชุมชนให้มีความ

เข้มแข็ง ส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวที่สร้างรายได้แก่ชุมชน 

 4.  พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นคนที่มีสุขภาพดีทั้งกายและใจ มีวิถีชีวิต

เศรษฐกิจพอเพียง ได้รับโอกาสและการบริการทางด้านการศึกษา ได้รับข้อมูลข่าวสาร การ

ส่งเสริมการเรียนรู้ การบริการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคมที่ดีและทั่วถึง มีรายได้เพียงพอต่อ

การเล้ียงชีพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการสงเคราะห์ที่เป็นธรรมและเสมอภาค     

 5.  ฟื้นฟูและอนุรักษ์รักษาศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  ให้ดํารงไว้

ควบคู่กับการพัฒนาในด้านต่างๆ  โดยธํารงคุณค่าของวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

เชื่อมโยงกับการสร้างรายได้และการส่งเสริมท่องเที่ยวให้กับชุมชน  โดยมุ่งเน้นให้เกิดการรวมกลุ่ม

เพื่อสร้างภาคีและเครือข่าย    

 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน (Goal)  

1.  เทศบาลตําบลสันกําแพงเป็นเทศบาลที่มีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้จัด

ให้มีบริการสาธารณะที่เหมาะสม เพียงพอและทั่วถึง เกิดประโยชน์สูงสุดและประชาชนมีความพึง

พอใจ 

 2.  บุคลากรได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้พร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลง

ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยพัฒนาคุณภาพของบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการ
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ปฏิบัติงานพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน  โดยปรับเปล่ียนให้เป็นการบริการเชิงรุกที่เป็น

ธรรมและเสมอภาค ส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนาจิตสํานึกการให้บริการประชาชน  

 3.  พัฒนาสังคมให้เป็น “ชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน” โดยเป็นสังคมที่มีความพร้อมด้าน

โครงสร้างพ้ืนฐานที่เพียงพอและทั่วถึง มีสภาพสิ่งแวดล้อมดี มีความเป็นระเบียบ ปลอดจาก     

ยาเสพติดและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างชุมชนให้มี

ความเข้มแข็ง ส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวที่สร้างรายได้แก่ชุมชน 

 4.  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพดีทั้งกายและใจ มีวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 

ได้รับโอกาสและการบริการทางด้านการศึกษา ได้รับข้อมูลข่าวสาร การส่งเสริมการเรียนรู้ การ

บริการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคมที่ ดีและทั่วถึง มีรายได้เพียงพอต่อการเล้ียงชีพ 

ผู้ด้อยโอกาสได้รับการสงเคราะห์ที่เป็นธรรมและเสมอภาค     

 5.  เทศบาลตําบลสันกําแพงมีการฟื้นฟูและอนุรักษ์รักษาศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้ดํารงไว้ควบคู่กับการพัฒนาในด้านต่างๆ โดยธํารงคุณค่าของวัฒนธรรม

ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นเชื่อมโยงกับการสร้างรายได้และการส่งเสริมท่องเที่ยวให้กับชุมชน  

โดยมุ่งเน้นให้เกิดการรวมกลุ่มเพื่อสร้างภาคีและเครือข่าย 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเทศบาลตําบลสันกําแพง 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารงานและการบริการประชาชน 

1) แนวทางการพัฒนาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

2) แนวทางการพัฒนาด้านคุณภาพการบริการประชาชน                                                   

3) แนวทางการพัฒนาความพร้อมของสถานที่และเครื่องมือเครื่องใช้การปฏิบัติงาน 

4) แนวทางการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

5) แนวทางการพัฒนาบุคลากร  

6) แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมการรวมกลุ่ม  สร้างเครือข่ายและภาคีร่วม 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม 

1)  แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 

2)  แนวทางการพัฒนาระบบป้องกันน้ําท่วมและเหมืองฝาย   

3)  แนวทางการพัฒนาด้านการปรบัปรุงภูมิทัศน์และเพิ่มพื้นที่สีเขียว 

4)  แนวทางการพัฒนาด้านการรักษาความสะอาด ระบบสุขาภิบาลและควบคุม

มลพิษส่ิงแวดล้อม  

5)  แนวทางการพัฒนาด้านการจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

1)  แนวทางการพัฒนาด้านการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด 

2)  แนวทางการพัฒนาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชุมชน 
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3)  แนวทางการพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัยพิบัติ 

4)  แนวทางการพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ 

5)  แนวทางการพัฒนาด้านการสาธารณสุข 

6)  แนวทางการการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส 

7)  แนวทางการพัฒนาด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวและ

กลุ่มในชุมชน 

8)  แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมความรู้และการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

1)  แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 

2)  แนวทางการพัฒนาด้านการสร้างรายได้และการส่งเสริมอาชีพ 

3)  แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าโอท็อป (OTOP) 

4)  แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1)  แนวทางการพฒันาด้านการศึกษา  ตามระบบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2)  แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย 

3)  แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมศาสนา  อนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม

ประเพณีท้องถิ่น  

 



 

 

ส่วนที่ 5 
บัญชีโครงการพัฒนา 

 



ส่วนที่ 5  บัญชีโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

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

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบรหิารงานและบรกิารประชาชน

1.1) แนวทางการพัฒนาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 14 1,545,000 14 1,545,000 15 3,095,000 43 6,185,000 

1.2) แนวทางการพัฒนาด้านคุณภาพการบริการประชาชน 2 10,040,000 1 40,000 1 40,000 4 10,120,000 

1.3) แนวทางการพัฒนาความพร้อมของสถานที่และเครื่องมือ 20 46,805,066 10 8,868,000 10 8,868,000 40 64,541,066 

เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน

1.4) แนวทางการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 7 610,000 6 580,000 6 580,000 19 1,770,000 

1.5) แนวทางการพัฒนาบุคลากร 8 3,970,000 8 3,970,000 8 3,970,000 24 11,910,000 

1.6) แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมการรวมกลุม่ 3 1,036,000 3 1,036,000 3 1,036,000 9 3,108,000 

สร้างเครือข่ายและภาคีร่วม

รวม 54 64,006,066 42 16,039,000 43 17,589,000 139 97,634,290 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

2.1) แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 62 76,544,000 27 50,203,600 23 47,012,000 112 173,759,600 

2.2) แนวทางการพัฒนาระบบป้องกันน้ําท่วมและเหมืองฝาย 8 224,175,000 6 196,900,000 7 196,606,000 21 617,681,000 

2.3) แนวทางการพัฒนาด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์และเพิ่มพื้นที่สีเขียว 4 5,160,000 4 5,160,000 4 5,160,000 12 15,480,000 

2.4) แนวทางด้านการพัฒนาด้านการรักษาความสะอาด 7 14,050,000 6 9,050,000 6 9,050,000 19 32,150,000 

ระบบสุขาภิบาลและควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม

2.5) แนวทางการพัฒนาด้านการจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน 1 50,000 1 50,000 1 50,000 3 150,000 

รวม 82 319,979,000 44 261,363,600 41 257,878,000 167 839,220,852 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)  เทศบาลตําบลสันกําแพง

ป ี2557 ป ี2558 ป ี 2559 รวม  3  ปี



ยุทธศาสตร์ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

3.1) แนวทางการพัฒนาด้านการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหา 2  190,000 2  190,000 2  190,000 6 570,000 
ยาเสพติด

3.2) แนวทางการพัฒนาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความ 5  530,000 4  480,000 5  530,000 14 1,540,000 
ความปลอดภัยในชุมชน

3.3) แนวทางการพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 14  3,490,000 12  3,440,000 12  3,440,000 38 10,370,000 
และการช่วยเหลือผูป้ระสบภัยพิบัติ

3.4) แนวทางการพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ 12  1,580,000 10  1,330,000 10  1,330,000 32 4,240,000 
3.5) แนวทางการพัฒนาด้านการสาธารณสุข 19  2,500,000 19  2,500,000 19  2,500,000 57 7,500,000 
3.6) แนวทางการพัฒนาด้านสวัสดิและการสังคมสงเคราะห์ 3  362,000 3  362,000 3  362,000 9 1,086,000 

ผู้ด้อยโอกาส
3.7) แนวทางการพัฒนาด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ 6  260,000 1  80,000 1  80,000 8 420,000 

สถาบันครอบครัวและกลุ่มในชุมชน
3.8) แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมความรู้และการให้ข้อมูล 6  468,000 6  468,000 6  468,000 18 1,404,000 

ข่าวสารแก่ประชาชน

รวม 67 9,380,000 57 8,850,000 58 8,900,000 182 27,130,297 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและท่องเที่ยว

4.1) แนวทางการพัฒนาด้านการส่องเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 1 200,000 - - - - 1 200,000 

4.2) แนวทางการพัฒนาด้านการสร้างรายได้และการส่งเสริมอาชีพ 2 230,000 2 230,000 2 230,000 6 690,000 

4.3) แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและ 1 30,000 1 30,000 1 30,000 3 90,000 

สินค้าโอท็อป (OTOP)
4.4) แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว 4 900,000 4 900,000 4 900,000 12 2,700,000 

รวม 8 1,360,000 7 1,160,000 7 1,160,000 22 3,680,000 
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ป ี2557 ป ี2558 ป ี 2559 รวม  3  ปี



ยุทธศาสตร์ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

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

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศกึษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม

และภูมิปัญญาท้องถิ่น

5.1) แนวทางการพัฒนาด้านการศึกษา ตามระบบการศึกษา 16 25,827,120 14 15,441,460 14 15,441,460 44 56,710,040 

ขั้นพื้นฐาน

5.2) แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย 3 290,000 3 300,000 3 310,000 9 900,000 

5.3) แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมศาสนา อนุรักษ์และฟื้นฟู 19 3,490,000 19 3,490,000 19 3,490,000 57 10,470,000 

ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

รวม 38 29,607,120 36 19,231,460 36 19,241,460 110 68,080,222 

6. 7 1,171,280 6 1,141,280 6 1,141,280 19 3,453,871 

รวม 7 1,171,280 6 1,141,280 6 1,141,280 19 3,453,871 

รวมทั้งสิ้น 256 425,503,466 192 307,785,340 191 305,909,740 639 1,039,199,532 

ป ี2558 ป ี 2559 รวม  3  ปี
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โครงการจากหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

ป ี2557



 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557  -  2559) 

 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารงานและการบริการประชาชน 

 1.1 แนวทางการพัฒนาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2557 2558 2559 

1 โครงการสํารวจข้อมูลที่จําเป็น

ของเทศบาล 

เพื่อสํารวจข้อมูลที่จําเป็นของ

เทศบาล ใช้สําหรับการวางแผน

และจัดทําโครงการต่างๆ  

การมีข้อมูลที่จําเป็นของเทศบาลสําหรับ

การวางแผนและจัดทําโครงการ โดย

จัดเก็บข้อมูลจากประชาชนภายในเขต

เทศบาลตําบลสันกําแพง จํานวน 23 

ชุมชน 

100,000 100,000 100,000 เทศบาลมีข้อมูลที่จําเป็นไว้ใช้

ในการวางแผน 

ฝ่ายสวัสดิการฯ 

สํานักปลัด 

2 กิจกรรมวันเทศบาล  

(24 เมษายน) 

เพื่อให้บุคลากรของเทศบาล

ตระหนักถงึคุณคา่ของหนว่ยงาน 

จัดให้มีกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาลใน

วันที่ 24 เมษายนของทุกปี  

100,000 100,000 100,000 บุคลากรของเทศบาลตระหนัก

ถึงคุณค่าของหน่วยงาน และ

ทํา ให้ เ กิ ดความสามัคคี ใน

หน่วยงาน 

สํานักปลัด 

3 โครงการจัดงาน นิทรรศการ   

การประกวดการแข่งขัน พิธีเปิด

อาคารต่างๆ และพิธีทางศาสนา 

เ พื่ อ เ ผ ยแพ ร่ กิ จ ก ร รมกา ร

ดํ า เนิ น งานของ เทศบาลใน

กิจกรรมการแข่งขันและการจัด

งาน นิทรรศการในพิธีเปิดอาคาร 

ต่างๆ 

เ ต รียมความพ ร้อม ในการจั ด ง าน 

นิทรรศการ การประกวดการแข่งขัน

และพิธีเปิดอาคารต่างๆ 

20,000 20,000 20,000 ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร จั ด ง า น 

นิทรรศการ การประกวดการ

แข่งขันและพิธีเปิดอาคารเป็นไป

ด้วยความเรียบร้อยและบรรลุ

วัตถุประสงคท์ี่วางไว้ 

สํานักปลัด 
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ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2557 2558 2559 

4 โครงการบูรณาการระหว่าง

เทศบาลกับส่วนราชการอื่น 

ภาครัฐและเอกชน 

เ พื่ อประสานความ ร่ วม มือ

ระหว่างเทศบาลกับทุกภาคส่วน

ของสังคม ในการพัฒนาท้องถิ่น 

จัดโครงการบูรณาการระหว่างเทศบาล

กับส่วนราชการอื่น ภาครัฐและเอกชน 

100,000 100,000 100,000 ทําให้การทํางานร่วมกันระหว่าง

เทศบาลกับภายนอกองค์กรมี

ประสิทธิภาพและมีการประสาน 

งานร่วมกันที่ด ี

สํานักปลัด 

5 โครงการ/กิจกรรมพิเศษที่ เป็น

นโยบายเ ร่ งด่ วนของรั ฐบาล 

จังหวัด อําเภอและคณะผู้บริหาร 

ห รื อการแก้ ไ ขปัญหาความ

เดือดร้อนเร่งดว่นของประชาชน 

เ พื่ อ ให้มีความพร้อมในการ

จัดทําโครงการ/กิจกรรมพิเศษ 

ที่ เ ป็ นน โยบาย เ ร่ งด่ วนของ

รัฐบาล  จังหวัด อําเภอ  และ

คณะผู้บริหาร หรือเพื่อเป็นการ

แก้ ไขปัญหาความเดือดร้อน

เร่งด่วนของประชาชน 

ตั้งงบประมาณกลางไว้รองรับจัดทํา

โครงการ/กิจกรรมพิเศษที่เป็นนโยบาย

เร่งด่วนของรัฐบาล จังหวัด อําเภอ และ

คณะผู้บริหาร หรือเพื่อการแก้ไขปัญหา

ความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชน 

500,000 500,000 500,000 ทําให้เพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิ บั ติ งานและตอบ  สนอง

นโยบายในการพัฒนา และเป็น

ก า รบร ร เ ท าปั ญห าคว าม

เดือดร้อนของประชาชน 

สํานักปลัด 

6 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง้

ผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภา

ท้องถิ่น 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการ

เลือกตั้งผู้บริหาร/สมาชิกสภา

เทศบาลตําบลสันกําแพง  

ดําเนินการจัดการเลือกตั้งผู้บริหาร/

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสันกําแพง 

- - 1,500,000 การจัดการเลือกตั้งผู้บริหาร

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสัน

กําแพง 

สํานักปลัด 

7 การรณรงค์การเลือกตั้งทุก

ประเภท 

เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วน

ร่วมในการเลือกตั้งและเป็นการ

ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย 

รณรงค์และสนับสนุนการเลือกตั้งทุก

ประเภทในระดับทอ้งถิ่นและระดับประเทศ 

70,000  70,000 70,000 ประชาชนเห็นความสําคัญและ

ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมใน

กา รปกครอ งตามร ะบอบ

ประชาธิปไตย 

สํานักปลัด 
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ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2557 2558 2559 

8 โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน

กฎหมายและโครงการศูนย์ให้

ความช่วยเหลือทางกฎหมาย

และศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร 

ข้อมูลสารสนเทศ 

-เพื่อให้ประชาชนและเยาวชน

ในเขตเทศบาลตําบลสันกําแพง

มี ค ว า ม รู้ ด้ า น ก ฎ ห ม า ย ที่

เกี่ยวข้อง 

- เ พื่ อ ใ ห้ ค ว า ม ช่ ว ย เ ห ลื อ

ทางด้านกฎหมายแก่ประชาชน 

- เพื่อสนับสนุนการดําเนินการ

ศูนย์ พ .ร .บ .ข้ อมู ล ข่ า วสาร 

ข้อมูลสารสนเทศ 

 

1. จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้าน

กฎหมายแก่ประชาชน 

2. ให้คําปรึกษาปัญหาข้อกฎหมายแก่

ประชาชน 

3. การบริหารจัดการศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูล

ข่าวสาร ข้อมูลสารสนเทศ 

30,000 30,000 30,000 1. ประชาชนใน พื้ นที่ ไ ด้ รั บ

ความรู้ด้านกฎหมายและความ

เข้าใจพื้นฐานแห่งสิทธิของ

ประชาชน 

2. ประชาชนสามารถเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

ได้อย่างทั่วถึง 

งาน 

นิติการ 

สํานักปลัด 

9 โครงการสนับสนุนการพัฒนา

ระบอบประชาธิปไตย 

เพื่อส่งเสริมให้เกิดจิตสํานึกใน

การปกครองระบอบประชาธิป 

ไตย 

สนับสนุนการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย 

ทั้งในองค์กรและภายนอกองค์กร 

20,000 20,000 20,000 ทําให้เกิดจิตสํานึกในระบอบ

ประชาธิปไตย 

สํานักปลัด 

10 โครงการสํารวจข้อมูลเพื่อ

วางแผนและประชาสัมพันธ์

ภารกิจงานเทศกิจ  

เพื่อสํารวจขอ้มูลเพื่อวางแผนและ

ประชาสัมพันธภ์ารกจิงานเทศกจิ 

สํารวจมูลเพื่อวางแผนและประชาสัมพันธ์

ภารกิจงานเทศกิจ งานเทศกิจ การออก

สํารวจ การติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 

สํารวจพื้นที่/ทางสาธารณะที่มีการวางหรือ

จําหน่ายสินค้า ตรวจสอบข้อร้องเรียน การ

ออกเก็บป้ายโฆษณาใบปลิว โบชัวร์ที่ติด

ประกาศในเขตเทศบาลโดยไมไ่ดร้ับอนุญาต 

240,000 240,000 240,000 งานเทศกิจสามารถปฏิบัติงาน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สํานักปลัด 
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ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2557 2558 2559 

11 การจัดเวทีประชาคม และการ

จัดทําแผนชุมชน 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน

ร่วมในการพัฒนาทอ้งถิ่น 

ดําเนินการจัดเวทีประชาคม ภายในเขต

เทศบาลทั้ ง 23 ชุมชน เพื่ อส่ งเสริม

สนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน โดยนํา

ข้อมูลมาจัดทําแผนพัฒนาทอ้งถิ่น 

50,000 50,000 50,000 ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัด

เวทีประชาคมและสามารถใช้

ข้อมูลนํามาจัดทําแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

สํานักปลัด 

12 โครงการส่งเสริมการจัด

ประชาคม ชุมชน/หมู่บ้าน 

เพื่อใช้เป็นเวทีในการแสดงความ

คิดเห็น  ปัญหา ความต้องการ

ของชุมชน  และเป็นสื่อกลาง

เชื่อมโยงระหว่างเทศบาลกับ

ประชาชนในพื้นที่   

สนั บสนุ น ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ มี ก า ร จั ด ทํ า

ประชาคมชุมชนอย่างสม่ําเสมอ และส่ง

ตัวแทนคณะผู้บริหารหรือพนักงานเข้า

ร่วมกิจกรรม 

30,000 30,000 30,000 ทําให้สามารถตอบสนองความ

ต้องการของประชา ชนได้ตรง

ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์

ของการพัฒนาท้องถิ่นสร้าง

ความ สัมพันธ์อันดีระหว่าง

ชุมชนกับเทศบาล 

สํานักปลัด 

13 สนับสนุนกระบวนการจัดทํา

ปรับปรุง ทบทวนแผนพัฒนา

ระดับพื้นที่ (แผนชุมชน) 

เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนจัดทํา 

ปรับปรุง ทบทวนแผนพัฒนา

ระดับพื้นที่ (แผนชุมชน) 

สนับสนุนงบประมาณให้แก่ชุมชน 23 

ชุมชนๆ ละ 5,000 บาท  

115,000 115,000 115,000 ชุมชนสามารถจัดทําแผนชุมชน

และบูรณาการแผนชุมชนร่วม 

กับเทศบาลตําบลสันกําแพง 

สํานักปลัด 

14 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน

การมีส่วนร่วมทางการเมืองการ

ปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยในทุกระดับ 

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ

ตระหนักถึงความสําคัญของการมี

ส่วนร่วมการเมืองการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตย รู้จักสิทธิ 

หน้าที่ และความรับผิดชอบของ

ตนเอง 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตยในทุก

ระดั บ เ ช่ น เ ผยแพ ร่ ข้ อมู ล ข่ า วสาร 

ประชาสั มพั นธ์  รณรงค์ เ รื่ อ งการ

เลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย ฯลฯ 

20,000 20,000 20,000 ทํ า ให้ ประชาชน เห็ นความ 

สําคัญและตระหนักถึงคุณค่า

ของการปกครองตามระบอบ

ประชาธิปไตย พัฒนาระดับการ

มีส่วนร่วมทางการเมือง และมี

ความรับผิดชอบต่อสังคม 

สํานักปลัด 
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ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2557 2558 2559 

15 โครงการส่งเสริมให้ประชาชนมี   

ส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมใน   

การระดมความคิ ดการจั ดทํ า

โครงการ/ กิจกรรมการพัฒนาและ

ตรวจสอบการทํางานของเทศบาล 

สนับสนุนให้ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับ

ฟังการดําเนินกิจกรรมของสภาเทศบาล 

รับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริงและจัด

ให้มีการประชามติในโครงการ/กิจกรรม

ที่จะมีผลกระทบต่อส่วนรวม 

200,000 200,000 200,000 ทํ า ให้ ก า รบ ริหาร งานของ

เทศบาลเกิดความโปร่ง ใส  

และสามารถตรวจสอบได้ 

สํานักปลัด 

 

 1.2 แนวทางการพัฒนาด้านคุณภาพการบริการประชาชน 

ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2557 2558 2559 

1 โครงการจัดตั้งศูนย์อินเตอร์เน็ต 
(ระบบ WIFI เทศบาลตําบล        
สันกําแพง) 

เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสารของเยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป

จัดตั้งศูนย์อินเตอร์เน็ต (ระบบ WIFI 
เทศบาลตําบลสันกําแพง) 

10,000,000 - - มีแหล่งเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของ
เยาวชนและประชาชนทั่วไป 

สํานักปลัด 

2 โครงการจ้างองค์กรหรือสถาบัน
ที่เป็นกลางเพื่อเป็นผูด้ําเนินการ
สํารวจความพึงพอใจของ
ผูร้ับบริการด้านคุณภาพการ
ให้บริการของเทศบาล 

เพื่อจ้างองค์กรหรือสถาบันที่
เป็นกลางให้เป็นผูด้ําเนินการ
สํารวจความพึงพอใจของ
ผูร้ับบริการด้านคุณภาพการ
ให้บริการของเทศบาล

จ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางให้
เป็นผูด้ําเนินการสํารวจความพึงพอใจ
ของผูร้ับบริการด้านคุณภาพการ
ให้บริการของเทศบาล 

40,000 40,000 40,000 เทศบาลได้ รั บทราบข้อมูล
ความพึงพอใจของประชาชน
ด้านคุณภาพการให้บริการของ
เทศบาล 

สํานักปลัด 
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 1.3  แนวทางการพัฒนาความพร้อมของสถานที่และเครื่องมือเครื่องใช้การปฏิบัติงาน 

ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2557 2558 2559 

1 จัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12  ที่
นั่ง (รถตู)้ จํานวน 1 คัน 

เพื่อใช้ในกิจการของเทศบาลใน
การเดินทางไปติดต่อราชการ
และงานด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

จัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (รถตู)้ 
จํานวน 1 คัน 

1,500,000 - - เทศบาลมีรถยนต์ส่วนกลางที่
ใช้ในกิจการของเทศบาล ใน
การเดินทางไปติดต่อราชการ
และงานด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

สํานักปลัด 

2 จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง (ปิคอัพ) 
จํานวน 1 คัน 

เพื่อใช้ในกิจการของเทศบาลใน
การเดินทางไปติดต่อราชการ
และงานด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

จัดซื้อรถยนต์บรรทุก 4 ล้อ (ปิคอัพ) 
จํานวน 1 คัน 

800,000 - - เทศบาลมีรถยนต์ส่วนกลางที่
ใช้ในกิจการของเทศบาล ใน
การเดินทางไปติดต่อราชการ
และงานด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

สํานักปลัด 

3 จัดซื้ อที่ ดิ น  ด้ านหน้ าอาคาร
สํ านั กงานเทศบาลตํ าบลสัน
กําแพง 

เ พื่ อ ใ ช้ เ ป็ น ที่ ดิ น ส า ธ า รณ 
ประโยชน์รองรับการให้บริการ
ประชาชน 

จัดซื้อที่ดิน ด้านหน้าอาคารสํานักงาน
เทศบาลตําบลสันกําแพง  

10,000,000 - - เ ท ศ บ า ล มี ที่ ดิ น ส า ธ า รณ 
ประโยชน์รองรับการให้บริการ
ประชาชน 

สํานักปลัด 

4 จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน เพื่อให้บริการประชาชนที่บาดเจ็บ
ฉุกเฉิน ผู้ป่วยที่ต้องทําการรักษา
โดยทันที ผู้ป่วยที่มีภาวะซับซ้อน 
และรับ-ส่งผู้ป่วยในชุมชน

จัดซื้อรถตู้พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตครบ
ชุด จํานวน 1 คัน 

900,000 - - ผู้ป่วยผู้ที่ได้รับบาดเจ็บฉุกเฉิน
ได้ รับความช่วยเหลืออย่าง
ทันท่วงทีและรอดชีวิต 

กอง
สาธารณสุข 

5 จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลางขนาด  
7 ที่นั่ง จํานวน 1 คัน 

เพื่อใช้ในกิจการของเทศบาลใน
การเดินทางไปติดต่อราชการ
และงานด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ขนาด 7 ที่นั่ง 
จํานวน 1 คัน 

1,200,000   เทศบาลมีรถยนต์ส่วนกลางที่
ใช้ในกิจการของเทศบาล ใน
การเดินทางไปติดต่อราชการ
และงานด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

สํานักปลัด 
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ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2557 2558 2559 

6 เจาะบ่อบาดาลภายในสํานักงาน

เทศบาลตําบลสันกําแพง 

(เพิ่มเติม) จํานวน 1 จุด 

เพื่อให้สํานักงานเทศบาลและ

ประชาชน ใน พื้ นที่ ที่ ป ระสบ

ปัญหาขาดแคลนน้ํามีน้ําใช้ใน

การอุปโภคและบริโภคอย่าง

เพียงพอ 

เจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 

150 มม.ความลึกพัฒนาเฉลี่ย 100 

เมตร สามารถให้ปริมาณน้ําได้ไม่น้อย

กว่า 12 ลบ.ม./ ชั่วโมง พร้อมติดตั้ง

เครื่องสูบน้ําแบบจม ขนาดเส้นผ่าศุนย์

กลาง 2 นิ้ว (ขนาด  7.5 hp 380 v. 

3 เฟส) พร้อมติดตั้งตู้ควบคุม  

263,096 - - สํ า นั ก ง า น เ ท ศ บ า ล แ ล ะ

ประชาชนมีน้ําใช้ในการอุปโภค

และบริโภคอย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

7 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด
ดิจิตอลความละเอียดสูงภายใน
เขตเทศบาลตําบลสันกําแพง 

-เพื่อใช้สอดส่องควบคุมดูแล
การจราจรภายในเขตเทศบาล 
-เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดและปัญหาอาชญากรรม
ภายในเขตเทศบาล 
-เ พื่ อ เ ฝ้ า ร ะ วั ง รั กษาความ
ปลอดภัยภายในเขตเทศบาล

จัดทําระบบตรวจดูการจราจร ป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดและป้องกัน
ปัญหาอาชญากรรม และเฝ้าระวังรักษา
ความปลอดภัย ด้วยระบบกล้องวงจร
ปิดดิจิตอลความละเอียดสูง 

10,000,000 - - เขตเทศบาลตําบลสันกําแพง
ติ ด ตั้ ง ก ล้ อ ง ว ง จ ร ปิ ด เ พื่ อ
ส อ ด ส่ อ ง ค ว บ คุ ม ดู แ ล
การจราจรภายในเขตเทศบาล 
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดและปัญหาอาชญากรรม 

สํานักปลัด 

8 โครงการก่อสร้างอาคารบริการ
ประชาชน บริเวณ ที่ราชพัสดุ 
หมายเลขทะเบียน ที่ ชม 1911 
(อาคารเรียนพรหมชนะประชา
ส ร ร ค์  ( อ า ค า ร สํ า นั ก ง า น
เทศบาลตําบล สันกําแพงหลัง
เดิม)) หมู่ที ่8 ตําบลสันกําแพง 

เ พื่อใช้ เ ป็นอาคารศูนย์กลาง
สําหรับให้บริการประชาชน ใน
การจัดกิจกรรมชุมชน ประชุม
ฝึกอบรมอาชีพ การจัดกิจกรรม
นันทนาการ การออกกําลังกาย 
ฯลฯ 

ก่อสร้างอาคารบริการประชาชน ขนาด
กว้าง 13 เมตร ยาว 32 เมตร  
 

10,000,000 - - เ ท ศ บ า ล มี ส ถ า น ที่ ใ ช้ จั ด
กิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่
ประชาชนในพื้นที่ 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2557 2558 2559 

9 โครงการท้องถิ่ นงาม  3  ส .

สะอาด สวยงาม สุขภาพดี 

-เพื่อให้อปท.ได้มีการปรับปรุง

สภาพแวดล้อมภายใต้ความ

รับผิดชอบเช่น อาคารสํานักงาน 

สวนสาธารณะและชุมชนที่อยู่

อาศัย 

-เพื่อเสริมสร้างสุขอนามัยและ

คุณภาพชีวิตที่ดีแก่บุคลากรของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ

ประชาชนในพื้นที่ 

-เพื่อรณรงค์ให้แต่ละครัวเรือน 

ชุมชนได้มีการปรับปรุงสภาพ 

แวดลอ้มของหมู่บ้านและชุมชนให้

มคีวามสะอาดและนา่อยู ่

พัฒนาสภาพแวดล้อมของสํานักงานและ

ชุมชนให้น่าอยู ่ประชาชนมีสุขภาพที่ด ี

100,000 100,000 100,000 -อ ปท . ไ ด้ มี ก า ร ป รั บ ป รุ ง

สภาพแวดล้อมภายใต้ความ

รับผิดชอบเช่น อาคารสํานักงาน 

สวน สาธารณะและชุมชนที่อยู่

อาศัย 

-บุ ค ล า ก ร ข อ ง อ ปท . แ ล ะ

ประชาชนในพื้นที่มีสุข อนามัย

และคุณภาพชวีติที่ดีขึ้น 

-ครัวเรือนในชุมชนได้มีการ

ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของ

หมู่บ้านและชุมชนให้มีความ

สะอาดและนา่อยู ่

กอง 

สาธารณ 

สุข 

10 โครงการจัดทําที่จอดรถภายใน

เทศบาลตําบลสันกําแพง 

เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ผู้มา

ติดต่อราชการ และเป็นที่จอด

รถของเทศบาล  และรถของ

พนักงานเทศบาล 

จัดทําที่จอดรถภายในเทศบาลตําบล  

สันกําแพง 

500,000 500,000 500,000 มีที่จอดรถสําหรับผู้มาติดต่อ

ราชการ รถของเทศบาลและรถ

ของพนักงาน 

กองชา่ง 

11 โ ค ร ง ก า รก่ อ ส ร้ า ง บ่ อ น้ํ า พุ 

บริเวณทางเข้าเทศบาลตําบล

สันกําแพง (ด้านหน้าช้าง)  

เพื่อปรับปรุงภูมิ ทัศน์บริเวณ

ทางเข้าสํานักงานเทศบาลตําบล  

สันกําแพง  

ก่อสร้างบ่อน้ําพุ กว้าง 3.00 เมตร ยาว 

5.00 เมตร สูง 1.15 เมตร  

142,000 - - ทําให้ภูมิทัศน์บริเวณทางเข้า

สํ า นั ก ง าน เ ทศบาลตํ า บล  

สันกําแพงมคีวามสวยงาม 

กองชา่ง 
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ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2557 2558 2559 

12 โครงการปรับปรุงติดตั้งเพิ่มเติม

และจัดซื้อครุภัณฑ์เสียงตาม

สายระบบเสียงตามสายในเขต

เทศบาล 

เพื่อพัฒนากิจกรรมการประชา 

สัมพันธ์ให้มีช่องทางการสื่อสาร 

ระหว่างเทศบาลกับชุมชนและ

ภายในชุมชน 

ปรับป รุงติดตั้ ง เพิ่ ม เติ มและจัด ซื้ อ

ครุภัณฑ์เสียงตามสายในเขตเทศบาลให้

มีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกพื้นที่

ในเขตเทศบาล  เ พื่อให้กิจกรรมอัน

เ กี่ ย ว กั บ ก า รป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ เ กิ ด

ประสิทธิภาพระหว่างการนํา เสนอ

เผยแพร่ผลงาน /กิจกรรมต่างๆ ของ

เทศบาล 

250,000 250,000 250,000 เพิ่มประสิทธิภาพในระบบเสียง

ตามสายเพื่อให้  ประชาชน 

ไ ด้ รั บท ร าบข่ า วส า ร  กา ร

ป ร ะ ช า  สั ม พั น ธ์ ไ ด้ อ ย่ า ง

ครอบคลุมและรวดเร็ว   

งาน

ประชาสัมพันธ ์

สํานักปลัด 

13 ปรับปรุงภูมิทัศนบ์ริเวณ

สํานักงานเทศบาล 

เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบ

เรียบร้อยและความสวยงาม 

จัดสวนหย่อม ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ  

ปลูกหญ้า รักษาและทําความสะอาด

บริเวณสํานักงานเทศบาล 

100,000 100,000 100,000 ทําให้เกิดความเป็นระเบียบ

เรียบร้อยและความสวยงาม 

กองช่าง 

14 จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อให้มีครุภัณฑ์และอุปกรณ์

สํานักงานใช้อย่างเพียงพอ 

จัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้ ตู้เก็บเอกสาร เครื่อง

ถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ 

โทรสาร  หรืออุปกรณ์สํานักงานอื่นๆ  

500,000 500,000 500,000 ทําให้เกิดความสะดวก สบาย

แ ล ะ มี ค รุ ภั ณ ฑ์  อุ ป ก รณ์

สํานักงานใชอ้ยา่งเพยีงพอ 

ทุกกอง

งาน 

15 ก่อสร้างรั้วสํานักงานเทศบาล เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

สวยงาม  และป้องกัน รักษา

ทรัพย์สินของเทศบาล 

ก่อสร้างรั้วสํานักงานเทศบาล ความยาว 

70 0  เ มต ร  ตามแบบแปลนขอ ง

เทศบาลตําบลสันกําแพง 

2,000,000 - - ทําให้ เกิดความเป็นระเบียบ

เรียบร้อยสวยงามและป้องกัน 

รักษาทรัพย์สินของเทศบาล 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2557 2558 2559 

16 โครงการปรับปรุงระบบกล้อง

วงจรปิด 

เพื่อปอ้งกันมิให้เกิดปัญหา

ทรัพยส์นิของทางราชการเกดิการ

สูญหายหรือมบีุคคล ภายนอก

บุกรุกเขา้มาภายในอาคารสถานที่ 

ปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิดบริเวณ

อาคารสํานักงานเทศบาลตําบล 

สันกําแพง  

200,000 200,000 200,000 สามารถทําการตรวจสอบกรณี

เกิดเหตุการณ์ต่างๆ ที่มิอาจ

คาดคิดขึ้นได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

สํานักปลัด 

17 จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่ ใช้

สํ าห รับการบริการด้ านงาน

ทะเบียนราษฎร 

เพื่อให้มีคอมพิวเตอร์สําหรับให้ 

บริการงานทะเบียนราษฎรให้ 

บริการประชาชนอยา่งเพยีงพอ 

จัดหาระบบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Hard 

ware , ระบบคําสั่งควบคุมการทํางาน 

Software เพื่อใช้งานทะเบียนราษฎร 

1,151,970 - - งานทะเบียนราษฎรมีคอมพิว 

เตอร์ที่สามารถให้บริการงาน

ทะเบียนราษฎรได้อย่างเพียงพอ 

สํานักปลัด 

18 ก า ร ติ ด ตั้ ง ร ะ บ บ สื่ อ ส า ร  

(IP VPN) การรับส่งข้อมูลคอม

สําหรับงานทะเบียนราษฎร 

เพื่อให้การบริการงานทะเบียน  

ราษฎรมีระบบสื่อสารที่สามารถ

รับส่งข้อมูลงานทะเบียนราษฎร

จากสว่นกลางไดอ้ยา่งสะดวก 

ติดตั้งระบบสื่อสาร (IP VPN) การรับส่ง

ข้อมูลคอมสําหรับงานทะเบียนราษฎร 

48,000 48,000 48,000 งานทะเบียนราษฎรมีระบบ 

สื่อสาร (IP VPN) ที่สามารถ

รับส่งข้อมูลสําหรับงานทะเบียน

ราษฎรจากส่วนกลางได้อย่าง

สะดวก 

สํานักปลัด 

19 ก า ร บํ า รุ ง รั ก ษ า ร ะ บ บ

คอมพิวเตอร์สําหรับงานทะเบียน

ราษฎร 

เพื่อเป็นการบํารุงรักษาระบบ

คอมพิวเตอร์ของสํานักทะเบียน

ท้องถิ่นเทศบาลตําบลสันกําแพง

ให้สามารถใช้งานทะเบียนราษฎร

ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาคอมพิวเตอร์

สําหรับงานทะเบียนราษฎรให้แก่ผู้

รับจ้างดูแลระบบคอมพิวเตอร์ของสํานัก

ท ะ เ บี ย น ท้ อ ง ถิ่ น เ ท ศ บ า ล ตํ า บ ล  

สันกําแพง 

- 120,000 120,000 ระบบคอมพิวเตอร์ของสํานัก

ทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตําบล

สันกําแพงสามารถรองรับการ

ใช้งานทะเบียนราษฎรได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

สํานักปลัด 
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ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2557 2558 2559 

20 โครงการปรับปรุงข้อมูลงาน

ทะเบียนราษฎร 

เพื่อปรับปรุงความถูกต้องของ

ข้อมูลทางการทะเบียนราษฎร

ของสํ านั กทะ เบี ยนท้ อ งถิ่ น

เทศบาลให้เกิดความถูกต้อง 

ตรงกับความเป็นจริง 

สํารวจและดําเนินการปรับปรุงแก้ไข

ข้อมูลทางการทะเบียนราษฎรของสํานัก

ทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลให้เกิดความ

ถูกต้อง ตรงกับความเป็นจริง 

50,000 50,000 50,000 ทําให้ข้อมูลทางการทะเบียน

ราษฎรของสํ านั กทะ เบียน

ท้องถิ่ น เทศบาลเกิดความ

ถูกต้อง ตรงกับความเป็นจริง 

สํานักปลัด 

21 จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์อื่นๆ เพื่อให้มีวัสดุและครุภัณฑ์ใช้ใน

การปฏิบัติงานได้อย่างเพียงพอ 

จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์อื่นๆ ดังนี้ 

- วัสดุ ได้แก่ ไฟฟ้า และวิทยุ, งานบ้าน
งานครัว,ยานพาหนะและขนส่ง, เชื้อเพลิง
และหล่อลื่น, วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
, วัสดุกีฬา, เครื่องแต่งกาย,โฆษณาและ
เผยแพร่,คอมพิวเตอร์,การศึกษา,เครื่อง
ดับเพลิง,ก่อสร้าง,การเกษตร,วัสดุอื่นๆ 
ฯลฯ 
- ครุภัณฑ์ ได้แก่ การศึกษา, ยานพาหนะ
และขนสง่, การเกษตร,ก่อสร้าง, ไฟฟ้าและ
วิทยุ, โฆษณาและเผยแพร่, วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์, งานบ้านงานครัว, โรงงาน, 
เครื่องดับเพลิง,กีฬา,สํารวจ, ดนตรีและ
นาฎศิลป์, คอมพิวเตอร์,ครุภัณฑ์อื่นๆ,ค่า
บํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ฯลฯ 

7,000,000 7,000,000 7,000,000 เทศบาลมีความพร้อมด้านวัสด ุ

ครุภัณฑ์ใช้ในการปฏิบัติงาน

ภายในสํานักงานอย่างเพียงพอ 

ทุก 

กองงาน 
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1.4  แนวทางการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2557 2558 2559 

1 ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและ

ทะเบียนทรัพย์สิน 

สํารวจ บันทึก ปรับปรุงข้อมูล

ที่ ดิ น  โ ร ง เ รื อ น  ป้ า ย แ ล ะ

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ เกี่ยวกับผู้

เสียภาษีให้เป็นปัจจุบัน ข้อมูล

ครบถ้วนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 

มีระบบฐานข้อมูลที่แม่นยําค้นหาได้ง่าย

เป็นปัจจุบัน 

400,000 400,000 400,000 - สามารถนํามาเป็นฐานข้อมูล

การจัดเก็บภาษีบํารุงท้องที่, 

ภาษีโรงเรือน , ภาษีป้าย ได้

อย่างครบถ้วน 

- เทศบาลมีรายได้จากการ

เก็บภาษีเพิ่มขึ้น 

กองคลัง 

2 โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี 

1. เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีอากร

และค่าธรรมเนียมอื่นๆ 

2 .  เ พื่ อ ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ใ ห้

ประชาชนตระหนักถึงหน้าที่ที่

จะต้องชําระภาษีและเต็มใจใน

การชําระภาษีแก่ผู้มีหน้าที่เสีย

ภาษี 

ผู้มีหน้าที่ชําระภาษีและค่าธรรมเนียม

อื่นๆ ในเขตเทศบาลตําบลสันกําแพงมี

ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับภาษีอากร

และค่าธรรมเนียมอื่นๆ  ให้มีความ

ตระหนักและเต็มใจในการชําระภาษี 

50,000 50,000 50,000 1. ผู้มีหน้าที่ชําระภาษีมีความรู้ 

ความเข้าใจเรื่องภาษีอากรและ

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ เพิ่มขึ้น 

2. มี เครือข่ายในการทํางาน

สามารถขยายฐานภาษีได้มากขึ้น 

3. เพิ่มประสิทธิภาพในการ

จัดเก็บภาษีในปีต่อๆ ไป 

กองคลัง 

3 อุดหนุนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตอําเภอสันกําแพง
ตามโครงการบริหารจัดการศูนย์
ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง
ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอําเภอสันกําแพง 

สนับสนุนงบประมาณให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอํา เภอ  
สันกําแพงตามโครงการบริหารจัดการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

30,000 30,000 30,000 เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอําเภอสันกําแพง 

สํานักปลัด 
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ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2557 2558 2559 

4 อุดหนุนสํานักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจ.เชียงใหม่ตาม
โครงการศูนย์ประสานงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น
จังหวัดเชยีงใหม่ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ 

สนับสนุนงบประมาณให้แก่สํานักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.เชียงใหม่
ตามโครงการศูนย์ประสานงานขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิ่นจังหวัดเชยีงใหม่ 

30,000 30,000 30,000 เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ 

สํานักปลัด 

5 สนับสนุนโครงการฝึกอบรมแกน
นําอาสาสมัครปกป้องสถาบัน 
(อสป.) 

เพื่อสนับสนุนงบประมาณใน
การจัดโครงการฝึกอบรมแกน
นําอาสาสมัครปกป้องสถาบัน 
(อสป.) ให้แก่สํานักงานปกครอง
อําเภอสันกําแพง 

สนับสนุนงบประมาณให้แก่สํานักงาน
ปกครองอําเภอสันกําแพง 

20,000 20,000 20,000 สํานักงานปกครองอําเภอสัน
กําแพงจัดกิจกรรมโครงการ
ฝึกอบรมแกนนําอาสาสมัคร
ปกปอ้งสถาบัน (อสป.) 

สํานักปลัด 

6 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ  
สันกําแพงตามโครงการอบรม
เพิ่มประสิทธิภาพผู้ปกครอง
ท้องที่และผู้บริหารท้องถิ่นใน
การบูรณาการภายในพื้นที่ 

เ พื่ อ เ พิ่ มประสิ ทธิ ภ าพการ
ดําเนินการตามโครงอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพผู้ปกครองท้องที่
แล  ะผู้บริหารท้องถิ่นในการ 
บูรณาการภายในพื้นที่ 

สนับสนุนงบประมาณโครงการอบรม
เพิ่มประสิทธิภาพผู้ปกครองท้องที่และ
ผู้บริหารท้องถิ่นในการบูรณาการภายใน
พื้นที่ให้แก่ที่ทําการปกครองอําเภอ 
สันกําแพง 

30,000 - - เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินการ
ของที่ทําการปกครองอําเภอสัน
กําแพงในการดําเนินการตาม
โครงอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ
ผู้ปกครองท้องที่และผู้บริหาร
ท้องถิ่นในการบูรณาการภายใน
พื้นที ่

สํานักปลัด 

ที่ทําการ

ปกครอง

อําเภอสัน

กําแพง 
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ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2557 2558 2559 

7 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ

อํานวยการปฏิบัติราชการของ

สํ า นั ก ง า น ท้ อ ง ถิ่ น จั ง ห วั ด

เชียงใหม่ 

เพื่อปรับปรุงการบริหารการ

จัดการของสํานักงานท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่ ให้สามารถ

ส่ง เส ริมและช่วยกํ า กับดูแล 

อปท. ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

และ เพิ่ มประสิ ทธิ ภ าพการ

อํานวยการ การจัดระบบการ

บริการสาธารณะของเทศบาล

ในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ และ

เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

ในพื้นที่ 

สนับสนุนงบประมาณโครงการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการอํานวยการปฏิบัติ

ราชการให้แก่สํานักงานท้องถิ่นจังหวัด

เชียงใหม่ 

50,000 50,000 50,000 สามารถปรับปรุงการบริหารการ

จัดการของสํ านักงานท้องถิ่ น

จังหวัดเชียงใหม่ให้สามารถส่งเสริม

และช่วยกํากับดูแล อปท.ในพื้นที่

จั งหวั ด เชี ยง ใหม่ และ เพิ่ ม

ประสิทธิภาพการอํานวยการ การ

จัดระบบการบริการสาธารณะของ

เทศบาลในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 

และเกิ ดประโยชน์ สู งสุ ดแก่

ประชาชนในพื้ นที่ ขององค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิ่น 

สํานักปลัด 
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1.5 แนวทางการพัฒนาบุคลากร 

ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2557 2558 2559 

1 โครงการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพให้แก่พนักงาน 

พนักงานจ้ า ง เทศบาล  และ

สมาชิ กสภา เทศบาลพ ร้อม

ศึกษาดูงาน 

เ พื่ อ เพิ่ มองค์ ความรู้ ในการ

ปฏิบัติงาน หลักการบริหารงาน 

และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

ในเทศบาล 

จัดฝึกอบรม สัมมนา พร้อมศึกษาดูงาน

นอกสถานที่ พนักงาน พนักงานจ้าง  

เทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล 

300,000 300,000 300,000 การปฏิบัติงานของบุคลากร

เทศบาลมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

และส ร้างความสามัคคี ใน

หน่วยงาน 

สํานักปลัด 

2 การกําหนดผลประโยชน์ตอบ

แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) 

เพื่อสร้างขวัญและกําลังใจในการ

ปฏบิัติงานแก่พนักงานเทศบาล 

กําหนดเป็นค่าผลประโยชน์ตอบแทนอื่น

เป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) แก่พนักงาน  

เทศบาล เป็นประจําทุกปี 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 พนักงานเทศบาลเกิดขวัญและ

กําลังใจในการปฏิบัติงาน 

สํานักปลัด 

3 โครงการส่งเสริมการศึกษาต่อ

เพื่อเพิ่มคุณวุฒิ 

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ

และสร้ างความก้ าวหน้ า ใน

ตําแหน่งหน้าที่ราชการ ของคณะ

ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 

พนักงานและพนักงานจ้างของ

เทศบาล  

สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะผู้บริหาร 

สมาชิกสภาเทศบาล  และพนักงาน 

พนักงานจ้างของเทศบาล ศึกษาต่อใน

ระดับการศึกษาที่สู งขึ้น  โดยจัดให้

ทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีและ

ปริญญาโท  

500,000 500,000 500,000 ทําให้คณะผู้บริหาร สมาชิก

สภาเทศบาล  พนักงานและ

พนักงานจ้างของเทศบาลเพิ่ม

โอกาสและสร้างความก้าวหน้า

ในตําแหน่งหน้าที่ราชการ 

สํานักปลัด 
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ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2557 2558 2559 

4 โ ค ร ง ก า ร อ บ ร ม คุ ณ ธ ร ร ม

จริยธรรมบุคลากรเทศบาล 
1. เ พื่ อ ส่ ง เ ส ริ ม และพั ฒนา

คุณธรรมจริยธรรมของบุคลากร 

2. เพื่อส่งเสริมความสามัคคีและ
คุณธรรมของการอยู่ ร่วมกันใน

สังคมของผู้ปฏิบัติงาน 

 

- จั ด กิ จ ก ร ร ม อ บ ร ม คุ ณ ธ ร ร ม 

จริยธรรม ณ สํานักปฏิบัติธรรม 

- พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจําและ

พนักงานจ้าง จํานวน 30 คน 

 

50,000 50,000 50,000 - ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม ก า ร อ บ ร ม มี

จิ ต สํ า นึ ก แ ล ะ มี คุ ณ ธ ร ร ม

จริยธรรมในการปฏิบัติงาน

และการอยู่ร่วมกันในสังคม 

- สามารถนําหลักธรรมและ
แนวทางในการปฏิบัติธรรม  มา

ปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 

งานการ

เจ้าหน้าที่ 

สํานักปลัด 

5 โครงการส่งเสริมการเข้ารับการ

ฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก

หน่วยงานแก่พนักงานเทศบาล

และองค์กรภาคประชาชน 

เพื่ อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานแก่พนักงานเทศบาล 

ลูกจา้งเทศบาลตําบลสันกําแพง 

สนับสนุนให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง

และองค์กรภาคประชาชน เข้ารับการ

ฝึ กอบรมที่ จั ด โดย เทศบาล ตํ าบล  

สันกําแพงและหน่วยงานภายนอก 

50,000 50,000 50,000 พนักงาน  ลูกจ้ า ง เทศบาล

ตําบลสันกําแพงและองค์กร

ภาคประชาชนสามารถนํ า

ค ว า ม รู้ ที่ ไ ด้ รั บ ไ ป พั ฒ น า

ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เกิด

ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

สํานักปลัด 

6 โครงการอบรมให้ความรู้ ใน

บทบาทและอํานาจหน้าที่ของ

สมาชิกสภาเทศบาล 

เพื่อพัฒนาความรู้ของสมาชิก

สภาเทศบาลที่จะนํามาใช้ดําเนิน 

การตามอํานาจหน้าที่ 

สนับสนุนให้สมาชิกสภาเทศบาลเข้ารับ

การพัฒนาความรู้ เพิ่มเติมจากการ

อบรมของเทศบาลตําบลสันกําแพงหรือ

หน่วยงานอื่น 

50,000 50,000 50,000 สมาชิกสภาเทศบาลสามารถ

นําความรู้ที่ได้รับมาใช้ดําเนิน 

การตามอํานาจหน้าที่ของตน 

งานการ

เจ้าหน้าที่

สํานักปลัด 

7 โครงการส่งเสริมการทํางานเป็น

ทีม 

เพื่อสร้างแรงจูงใจแก่พนักงาน

ในการพัฒนาและปรับป รุ ง

กระบวนงาน 

สนั บสนุ น ใ ห้ พนั ก ง านพัฒนาและ

ปรับปรุงกระบวนงานที่ปฏิ บัติ ให้มี

ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

10,000 10,000 10,000 พนักงานร่วมกันพัฒนาการ

ทํางานอย่างเป็นทีม 

งานการ

เจ้าหน้าที่

สํานักปลัด 
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ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2557 2558 2559 

8 โครงการ Corner Knowledge รวบรวมองค์ความรู้ในองค์กรมา

เผยแพร่พัฒนาให้ทุกคนในองค์กร

เขา้ถงึความรูโ้ดยทั่วถงึ 

รวบรวมเอกสารหรือข้อมูลในองค์กรมา

พัฒนาอย่างเป็นระบบ 

10,000 10,000 10,000 พนักงานได้เข้าถึงองค์ความรู้

ต่างๆ ในองค์กรอย่างทั่วถงึ 

งานการ

เจ้าหน้าที่ 

สํานักปลัด 

1.6 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมการรวมกลุ่ม สร้างเครือข่ายและภาคีร่วม 

ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2557 2558 2559 

1 อุดหนุนคณะกรรมการชุมชน เ พื่ อสนับสนุ นกิ จกรรมของ

คณะกรรมการชุมชน 

ส นั บ ส นุ น ส่ ง เ ส ริ ม กิ จ ก ร ร ม ข อ ง

คณะกรรมการชุมชนในการประชุมทํา

แผนชุมชน การส่งเสริมอาชีพ ส่งเสริม

สุขภาพและส่งเสริมกีฬา ให้แก่กลุ่ม

ชุมชนในเขตเทศบาล  จํ านวน  23 

หมู่บ้าน/ชุมชนๆ ละ 22,000 บาท 

506,00 506,000 506,000 คณะกรรมการชุมชนมีการ

บริหารงานที่เข้มแข็ง 

ฝ่ายสวัสดิการฯ 

สํานักปลัด 

2 อุดหนุนกลุ่มสตรีแม่บ้าน เพื่อสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มสตรี

แม่บ้าน 

กลุ่มสตรีแม่บ้าน 23 ชุมชน 230,000 230,000 230,000 ก ลุ่ ม ส ต รี แ ม่ บ้ า น มี ค ว า ม

เข้มแข็งในการบริหารงาน 

ฝ่ายสวัสดิการฯ 

สํานักปลัด 

3 โครงการอบรมสัมมนาผูน้ําชุมชน

และกลุ่มสตรีแม่บ้าน 

เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพ

ให้ แก่ ผู้ นํ า ชุ มชน  กลุ่ ม สต รี

แม่บ้านในเขตเทศบาล 

จัดกิจกรรมอบรมสัมมนาและศึกษาดู

งานเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้นําชุมชน 

กลุ่มสตรีแม่บ้าน คณะผู้บริหาร สมาชิก

สภาเทศบาลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 

300,000 300,000 300,000 เพิ่มศักยภาพการบริหารงาน

ของผู้นําชุมชนและกลุ่มสตรี

แม่บ้าน 

สํานักปลดั 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม 

 2.1 แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 

ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2557 2558 2559 

1 ก่อสร้างระบบประปาบาดาล 

ขนาดใหญ่ (ตามแบบแปลนกรม

ทรัพยากรน้ํา) บริเวณหน้าวัดศรี

บุญเรือง (วัดป่าเส้า) หมู่ที่ 1  

ต.สันกําแพง (ประชาคม 2556) 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ําประปา

อย่างทั่วถึงและครอบคลุม 

ก่อสร้างระบบประปาบาดาล ขนาดใหญ่ 

(ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรน้ํา)  

 

2,200,000 
 

- - ประชาชนมีน้ําประปาใช้อย่าง

ครอบคลุมและทั่วถึง 

กองช่าง 

2 ก่ อสร้ างถนน  คสล .บ ริ เ วณ  

ซอย 7/1 บ้านป่าเส้าหมู่ที่ 1  

ต.สันกําแพง (ประชาคม 2556) 

เพื่อความสะดวกสบายในการ

สัญจรและลดการเกิดอุบัติเหตุ 

ขนาดความกว้าง 3.50 เมตร ยาว 70 

เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่

น้อยกว่า 245 ตารางเมตร  

148,000 - - ทํ า ให้ ก า รคมนาคมสัญจร

สะดวกสบายและรวดเร็ว 

กองช่าง 

3 ก่อสร้างรางระบายน้ํา พร้อม 

ฝาปิด คสล. บริเวณ ซอย 7/1 

บ้านป่าเส้าหมู่ที่ 1 ต.สันกําแพง 
(ประชาคม 2556) 

เพื่อให้การระบายน้ํ าสะดวก

รวดเร็ว  และแก้ ไขปัญหาน้ํ า 

ท่วมขัง 

ขนาดความกว้าง 0.30 เมตร  

ยาว 188 เมตร 

- - 470,000 การระบายน้ําสะดวกรวดเร็ว

และแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง 

กองช่าง 

4 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ํา คสล.
พร้อมบ่อพัก และก่อสร้างราง
ระบายน้ํา พร้อมฝาปิด บริเวณ
ซอย 7 บ้านป่าเหว หมู่ที่ 2  
ต.สันกําแพง (ประชาคม 2556) 

เพื่อให้การระบายน้ํ าสะดวก
ร ว ด เ ร็ ว  แ ล ะ แ ก้ ไ ข ปัญห า  
น้ํา ท่วมขัง 

ขนาด ศก. 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก 
ความยาวรวม 215 เมตร และก่อสร้าง
รางระบายน้ํา พร้อมฝาปิด คสล. ความ
กว้าง 0.30 เมตร ยาว 262 เมตร  ลึก
เฉลี่ย 0.50 เมตร 

978,000 

 

- - การระบายน้ําสะดวกรวดเร็ว
และแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2557 2558 2559 

5 ก่อสร้างรางระบายน้ํา พร้อม 

ฝาปิด คสล.บริเวณตั้งแต่ตลาด

ป่าเหวถึงปาก ซอย 1 (ฝั่งทิศ

ตะวันตกถนนโชคชัย) หมู่ที่ 2  

ต.สันกําแพง (ประชาคม 2556) 

เพื่อให้การระบายน้ําสะดวก

รวดเร็ว  และแก้ ไขปัญหาน้ํ า 

ท่วมขัง 

ขนาดความกว้าง 0.30 เมตร ยาว 

210 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร 

- 525,000 - การระบายน้ําสะดวกรวดเร็ว

และแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง 

กองช่าง 

6 ก่อสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยู 

แ บ บ เ ปิ ด  ค ส ล .  บ ริ เ ว ณ

บ้านเลขที่  86 ถึงบ้านเลขที่ 

87/2 หมู่ที่ 2 ต.สันกําแพง 
(ประชาคม 2556) 

เพื่อให้การระบายน้ําสะดวก

รวดเร็ว  และแก้ ไขปัญหาน้ํ า 

ท่วมขัง 

ขนาดความกว้าง 1.50 เมตร ลึก 

1.50-2.00 เมตร ความยาว 150 

เมตร 

- - 870,000 การระบายน้ําสะดวกรวดเร็ว

และแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง 

กองช่าง 

7 ก่อสร้างรางระบายน้ํา พร้อม 

ฝาปิด  คสล .  บริเวณริมถนน

ภายในหมู่บ้านตั้งแต่บ้านเลขที่ 

1 1 / 5  ถึ ง ลํ า เ ห มื อ ง

สาธารณประโยชน์ บ้านชวนชม 

หมู่ที่ 3 ต.สันกําแพง (ประชาคม 

2556) 

เพื่อให้การระบายน้ําสะดวก

รวดเร็ว  และแก้ ไขปัญหาน้ํ า 

ท่วมขัง 

ขนาดความกว้าง 0.30 เมตร ยาว 

157 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร 

393,000 - - การระบายน้ําสะดวกรวดเร็ว

และแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2557 2558 2559 

8 ฝาปิดลําเหมือง คอนกรีตอัดแรง 

บ ริ เ วณลํ า เห มื อ งสาธารณ  

ประ โยชน์ ตั้งแต่บ้านเลขที่ 12/1 

ถงึบา้นเลขที่ 22/2 หมู่ที่ 3  

ต.สันกําแพง (ประชาคม 2556) 

เพื่อป้องกันใบไม้และขยะมูล

ฝอยตกหล่นลงในลําเหมือง ทํา

ให้ลําเหมืองเกิดการตื้นเขินและ

น้ําเน่าเสียเป็นแหล่งเพาะพันธุ์

ยุงและเชื้อโรค 

ขนาดความกว้าง 2.10 เมตร ความ

ยาว 165 เมตร 

- 97,000 - แก้ไขปัญหาน้ําเน่าเสียและทํา

ใ ห้ ก า ร ร ะ บ า ย น้ํ า ส ะ ด ว ก

รวดเร็ว 

กองช่าง 

9 ก่อสร้ า งถนน  คสล .บริ เวณ  

ซอย 6 บ้านเหล่า หมู่ที่ 3  

ต.สันกําแพง (ประชาคม 2556) 

เพื่อความสะดวกสบายในการ

สัญจรและลดการเกิดอุบัติเหตุ 

ขนาดความกว้าง 5 เมตร ยาว 105 

เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่

น้อยกว่า 505 ตารางเมตร 

332,000 - - ทํ า ให้ ก า รคมนาคมสัญจร

สะดวกสบายและรวดเร็ว 

กองช่าง 

10 ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค 

บริเวณ  ซอย  1,5,6 หมู่ที่  4  

ต.สันกําแพง (ประชาคม 2556) 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ําประปา

อย่างทั่วถึงและครอบคลุม 

ก่อสร้างระบบประปาบาดาล ขนาดใหญ่ 

(ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรน้ํา) 

2,700,000 - - ประชาชนมีน้ําประปาใช้อย่าง

ครอบคลุมและทั่วถึง 

กองช่าง 

11 ก่อสร้างรางระบายน้ํา พร้อม 

ฝาปิด คสล. บริเวณหน้ากองทุน

หมู่บ้าน ถึง ซอย 9 บวกช้างนั่ง 

หมู่ที่ 4 ต.สันกําแพง (ประชาคม 

2556) 

เพื่อให้การระบายน้ําสะดวก

รวดเร็ว  และแก้ ไขปัญหาน้ํ า 

ท่วมขัง 

ความกว้าง 0.30 เมตร ยาว 190 

เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร 

- 475,000 - การระบายน้ําสะดวกรวดเร็ว

และแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง 

กองช่าง 

12 ก่อสร้ างถนน  คสล .  บริ เวณ  

ซอย 1 ตั้งแต่บ้านเลขที่ 62 ถึง

บ้ า น เ ล ข ที่  6 4  ห มู่ ที่  4  

ต.สันกําแพง (ประชาคม 2556) 

เพื่อความสะดวกสบายในการ

สัญจรและลดการเกิดอุบัติเหตุ 

ขนาดความกว้าง 3.50 เมตร ยาว 49 

เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่

น้อยกว่า 171.50 ตารางเมตร 

- - 98,000 ทํ า ให้ ก า รคมนาคมสัญจร

สะดวกสบายและรวดเร็ว 

กองช่าง 



70 
 

ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2557 2558 2559 

13 ก่อสร้างรางระบายน้ํารูปตัวว ี
คสล. บริเวณ ซอย 5/2 ถึง 
5/3 หมู่ ที่  5  ต .สั น กํ า แ พ ง 
(ประชาคม 2556) 

เพื่อให้การระบายน้ําสะดวก
รวดเร็ว  และแก้ ไขปัญหาน้ํ า 
ท่วมขัง 

ขนาดปากรางกว้าง 1.50 เมตร  
ท้องรางกว้าง 0.70 เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.80-1.00 เมตร ความยาว 202 
เมตร 

505,000 - - การระบายน้ําสะดวกรวดเร็ว
และแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง 

กองช่าง 

14 ก่อสร้างถนนคสล. บริเวณซอย 
1/4 กองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 5  
ต.สันกําแพง (ประชาคม 2556) 

เพื่อความสะดวกสบายในการ
สัญจรและลดการเกิดอุบัติเหตุ 

ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 104 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 416 ตารางเมตร 

- 237,000 - ทํ า ให้ ก า รคมนาคมสัญจร
สะดวกสบายและรวดเร็ว 

กองช่าง 

15 ก่อสร้างรางระบายน้ํา พร้อมฝา
ปิด คสล. บริเวณซอย 5 บ้าน
สันเหนือ หมู่ที่ 6  ต.สันกําแพง 
(ประชาคม 2556) 

เพื่อให้การระบายน้ําสะดวก
รวดเร็ว  และแก้ ไขปัญหาน้ํ า 
ท่วมขัง 

ขนาดความกว้าง 0.30 เมตร  
ยาว 119 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร 

298,000 - - การระบายน้ําสะดวกรวดเร็ว
และแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง 

กองช่าง 

16 ก่อสร้างรางระบายน้ํา พร้อม 
ฝาปิด คสล. บริเวณ ด้านทิศใต้
ศูนย์การเรียนรู้จนถึงบ้านเลขที่ 
53/1 หมู่ที่  6 ต .สันกําแพง 
(ประชาคม 2556) 

เพื่อให้การระบายน้ําสะดวก
รวดเร็ว  และแก้ ไขปัญหาน้ํ า 
ท่วมขัง 

ขนาดความกว้าง 0.30 เมตร  
ยาว 300 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร 

- 780,000 - การระบายน้ําสะดวกรวดเร็ว
และแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง 

กองช่าง 

17 ก่อสร้างรางระบายน้ํา พร้อมฝา
ปิด คสล. บริเวณซอย 2 บ้าน
สันเหนือ หมู่ที่ 6  ต.สันกําแพง 
(ประชาคม 2556) 

เพื่อให้การระบายน้ําสะดวก
รวดเร็ว  และแก้ ไขปัญหาน้ํ า 
ท่วมขัง 

ขนาดความกว้าง 0.30 เมตร ยาว 
172 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร 

- - 430,000 การระบายน้ําสะดวกรวดเร็ว
และแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2557 2558 2559 

18 -  ปรับปรุงบูรณะทางแบบ Over 

Lay ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

- งานขยายไหล่ทางแอสฟัลท ์ 

ติกคอนกรีต งานขยายถนนคสล. 

พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ํ า 

พร้อมฝาปิด ค.ส.ล. เมตร และท่อ

ระบายน้ํา และติดตั้งบานประตู

ระบายน้ํา เหล็กแบบพวงมาลัย

บังคับเปิด-ปิด บริเวณ ถนนสาย

ทาง สถานีอนามัยสันกําแพง - 

สุสานทรายมูล บริเวณ หมู่ที่ 7 

ต.ทรายมูล หมู่ที่ 7, 8 ต.สัน

กําแพง (ประชาคม 2556) 

เพื่อแก้ไขปัญหาผิวการจราจร

เสี ยหายส ร้างความสะดวก 

สบายในการสัญจรและลดการ

เกิดอุบัติเหตุ 

ปรับปรุงบูรณะทางแบบ Over Lay ด้วย
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาด กว้าง 4 
เมตร ยาว 310 เมตร ,กว้าง 3 เมตร ยาว 
135 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่
รวมไม่น้อยกว่า 1,645 ตร.ม. งานขยาย
ไหล่ทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 1 
เมตร 1.35 เมตร และ 2 เมตร ความยาว
รวม 635 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมี
พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 825 ตร.ม.งาน
ขยายถนนคสล. ขนาด หนา 0.15 เมตร 
กว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร ความยาวรวม 
180 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 90 
ตร.ม.พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ํา พร้อม
ฝาปิด ค.ส.ล. กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.30 เมตร ยาว 244.00 เมตร  และท่อ
ระบายน้ําขนาด 1.00  เมตร ยาวรวม 29 
ท่อน พร้อมบ่อพักจํานวน 5 บ่อ ก่อสร้าง
ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลสันกําแพง
และติดตั้งบานประตูระบายน้ํา เหล็กแบบ
พวงมาลัยบังคับเปิด-ปิด จํานวน 1 ชุด 
ก่ อส ร้ า งตามแบบมาตรฐานกรม
ชลประทาน 

1,100,000 - - ทํ า ให้ ก า รคมนาคมสัญจร
สะดวกสบายและรวดเร็ว 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2557 2558 2559 

19 ก่อสร้างถนนคสล .  เทพบุตร 

ซอย 4 หมู่ที่ 8 ต.สันกําแพง 
(ประชาคม 2556) 

เพื่อความสะดวกสบายในการ

สัญจรและลดการเกิดอุบัติเหตุ 

ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 

81.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ

พื้นที่ไม่น้อยกว่า 324 ตารางเมตร 

192,000 - - ทํ า ให้ ก า รคมนาคมสัญจร

สะดวกสบายและรวดเร็ว 

กองช่าง 

20 ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 4 

เมตร ยาว 93 เมตร พร้อม

ปรับปรุงผิวหน้าด้วยแอสฟัลท์

ติก คอนกรีต (Over lay) กว้าง 

3.30 เมตร ยาว 74 เมตร 

และก่อสร้างวางท่อระบายน้ํา 

คสล .ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 

0.60 เมตร จํานวน 166 ท่อน 

พร้อมบ่อพัก จํานวน 21 บ่อ 

บริเวณเทพบุตรซอย 3 (หนอง

บวกโจ้)หมู่ที่ 8 ต.สันกําแพง 
(ประชาคม 2556) 

เพื่อความสะดวกสบายในการ

สัญจรและลดการเกิดอุบัติเหตุ 

ถนนคสล.ขนาดความกว้าง 4 เมตร 

ยาว 93 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อม

ป รับป รุงผิ วหน้ าด้ วยแอสฟัลท์ติ ก 

คอนกรีต (Over lay) กว้าง 3.30 เมตร 

ยาว 74 เมตร และก่อสร้างวางท่อ

ระบายน้ํา คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 

0.60 เมตร จํานวน 166 ท่อน พร้อม

บ่อพัก จํานวน 21 บ่อ 

 

- 924,000  

 

- ทํ า ให้ ก า รคมนาคมสัญจร

สะดวกสบายและรวดเร็ว 

กองช่าง 

21 ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค  

บริเวณซอย 5 เทพบุตร หมู่ที่ 8 

ต.สันกําแพง (ประชาคม 2556) 

 

 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ําประปา

อย่างทั่วถึงและครอบคลุม 

ความยาว 485 เมตร - - 437,000 ประชาชนมีน้ําประปาใช้อย่าง

ครอบคลุมและทั่วถึง 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2557 2558 2559 

22 ก่อสร้างถนน คสล.บริเวณ ซอย

ฟองคํา หมู่ที่ 9 ต.สันกําแพง  
(ประชาคม 2556) 

เพื่อความสะดวกสบายในการ
สัญจรและลดการเกิดอุบัติเหตุ 

ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 284 

เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่

น้อยกว่า 1,136 ตารางเมตร 

- 890,000 - ทํ า ให้ ก า รคมนาคมสัญจร
สะดวกสบายและรวดเร็ว 

กองช่าง 

23 ก่อสร้างถนน คสล. บริเวณ  

ซอย 3/2 บ้านสันใต้ หมู่ที่ 9  

ต.สันกําแพง (ประชาคม 2556) 

เพื่อความสะดวกสบายในการ
สัญจรและลดการเกิดอุบัติเหตุ 

ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 

65.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 

261 ตารางเมตร   

173,000 - - ทํ า ให้ ก า รคมนาคมสัญจร
สะดวกสบายและรวดเร็ว 

กองช่าง 

24 ก่อส ร้างถนนคสล .  บริ เวณ  

ซอย 1 บ้านสันไร่ หมู่ที่10  

ต.สันกําแพง (ประชาคม 2556) 

เพื่อความสะดวกสบายในการ
สัญจรและลดการเกิดอุบัติเหตุ 

ขนาดความกว้าง 2 เมตร ยาว 22.50 

เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่

น้อยกว่า 45 ตารางเมตร 

30,000 - - ทํ า ให้ ก า รคมนาคมสัญจร
สะดวกสบายและรวดเร็ว 

กองช่าง 

25 ก่อสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยู  

บ ริ เ วณลํ า เ ห มือ งสาธารณ 

ประโยชน์ (แนวเขตเทศบาลฯ 

เชื่อมต่อ อบต.สันกําแพง)   

หมู่ที่10ต.สันกําแพง (ประชาคม 

2556) 

เพื่อให้การระบายน้ําสะดวก
รวดเร็ว  และแก้ไขปัญหาน้ํา 
ท่วมขัง 

ขนาดความยาว 75 เมตร 

ขนาดความกว้าง 2.00 เมตร 

ขนาดความลึก 1.20 เมตร 

525,000 - - การระบายน้ําสะดวกรวดเร็ว
และแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง 

กองช่าง 

26 ก่อสร้างถนนคสล . ซอย 5/1 

บ้านสันไร่ หมู่ที่ 10 ต.สันกําแพง 
(ประชาคม 2556)  

เพื่อความสะดวกสบายในการ
สัญจรและลดการเกิดอุบัติเหตุ 

ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 116 

เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่

น้อยกว่า 464 ตารางเมตร 

- 264,000 - ทํ า ให้ ก า รคมนาคมสัญจร
สะดวกสบายและรวดเร็ว 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2557 2558 2559 

27 ก่อสร้างถนนคสล . ซอย 5/2 

บ้านสันไร่หมู่ที่ 10 ต.สันกําแพง 
(ประชาคม 2556)   

เพื่อความสะดวกสบายในการ
สัญจรและลดการเกิดอุบัติเหตุ 

ขนาด ความกว้าง 4 เมตร ยาว 220 

เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่

น้อยกว่า 880 ตารางเมตร 

- - 502,000 ทํ า ให้ ก า รคมนาคมสัญจร
สะดวกสบายและรวดเร็ว 

กองช่าง 

28 ก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ 

(ตามแบบกรมทรัพยากรน้ํา ) 

พร้อมระบบท่อส่งน้ําประปา 

ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11  

ต.สันกําแพง (ประชาคม 2556) 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ําประปา
อย่างทั่วถึงและครอบคลุม 

ก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ (ตาม

แบบกรมทรัพยากรน้ํา) พร้อมระบบท่อ

ส่งน้ําประปา 

 

2,700,000 - - ประชาชนมีน้ําประปาใช้อย่าง

ครอบคลุมและทั่วถึง 
กองช่าง 

29 วางท่อระบายน้ํา คสล.พร้อมบ่อ

พัก บริเวณซอยข้างวัดบ้านน้อย 

ห มู่ ที่  1 1  ต . สั น กํ า แ พ ง 
(ประชาคม 2556) 

เพื่อให้การระบายน้ําสะดวก
รวดเร็ว  และแก้ไขปัญหาน้ํา 
ท่วมขัง 

ท่อระบายน้ําขนาด 0.80 เมตร จํานวน 

139 ท่อน พร้อมบ่อพัก 6 บ่อ ก่อสร้าง

ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลสันกําแพง 

- 415,200 - การระบายน้ําสะดวกรวดเร็ว

และแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง 
กองช่าง 

30 ก่อสร้างรางระบายน้ํา พร้อมฝา

ปิด คสล. ซอย 3 บ้านออน 

(ซอยลุงถาและซอยบ้านหมอ

พจน์) หมู่ที่ 14 ต.สันกําแพง 
(ประชาคม 2556) 

เพื่อให้การระบายน้ําสะดวก
รวดเร็ว  และแก้ไขปัญหาน้ํา 
ท่วมขัง 

ความกว้าง 0.30 เมตร ยาว 203 

เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร 

508,000 - - การระบายน้ําสะดวกรวดเร็ว

และแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง 
กองช่าง 
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ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2557 2558 2559 

31 ก่อสร้างท่อระบายน้ําพร้อมบ่อ

พั ก  บ ริ เ ว ณ ลํ า เ ห มื อ ง  

สาธ า รณ  ปร ะ โ ย ชน์  (สวน

หม่อน) หมู่ที่ 14 ต.สันกําแพง 
(ประชาคม 2556) 

เพื่อให้การระบายน้ําสะดวก

รวดเร็ว  และแก้ ไขปัญหาน้ํ า 

ท่วมขัง 

ท่อระบายน้ําขนาด 1.00 เมตร ยาว 

50 เมตร พร้อมบ่อพัก จํานวน 6 บ่อ 

- 302,400 - การระบายน้ําสะดวกรวดเร็ว
และแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง 

กองช่าง 

32 ก่อสร้างถนนคสล. บริเวณ  

ซอย 2 บ้านออน หมู่ที่ 14  

ต.สันกําแพง (ประชาคม 2556) 

เพื่อความสะดวกสบายในการ

สัญจรและลดการเกิดอุบัติเหตุ 

ขนาดความกว้าง 4.50 เมตร ยาว 

227 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่

ไม่น้อยกว่า 1,021 ตารางเมตร   

- - 582,000 ทํ า ให้ ก า รคมนาคมสัญจร
สะดวกสบายและรวดเร็ว 

กองช่าง 

33 ก่อสร้างรางระบายน้ํา พร้อมฝา

ปิด  คสล .บริ เวณทางหลวง

เทศบาล ชม.ถ. 70-001 ช่วง

ตั้งแต่บ้านเลขที่ 57/1 ถึงหน้า

วัดดอนมูล หมู่ที่ 1 ต.ทรายมูล 
(ประชาคม 2556) 

เพื่อให้การระบายน้ําสะดวก

รวดเร็ว  และแก้ ไขปัญหาน้ํ า 

ท่วมขัง 

ขนาดความกว้าง 0.30 เมตร ยาว 

345 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร 

863,000 - - การระบายน้ําสะดวกรวดเร็ว
และแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง 

กองช่าง 

34 ก่อสร้างวางท่อ คสล. บริเวณ

ทางหลวงเทศบาลฯ ชม.ถ. 70-

001 ช่วงตั้งแต่อุโบสถวัดอนมูล 

ถึงหน้าศูนย์ราชการ หมู่ที่ 1  

ต.ทรายมูล (ประชาคม 2556) 

เพื่อให้การระบายน้ําสะดวก

รวดเร็ว  และแก้ ไขปัญหาน้ํ า 

ท่วมขัง 

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 เมตร.

จํานวน 849 ท่อน พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. 

จํานวน 95 บ่อ 

- 4,465,000 - การระบายน้ําสะดวกรวดเร็ว
และแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2557 2558 2559 

35 ก่อสร้างถนนหินคลุก บริเวณ 

ซอยลุงคํายาไก่ถึงศูนย์ราชการ 

หมู่ที่ 1 ต.ทรายมูล 
(ประชาคม 2556) 

เพื่อความสะดวกสบายในการ
สัญจรและลดการเกิดอุบัติเหตุ 

ขนาดความกว้าง 3.50 เมตร ความ

ยาว 650 เมตร หนา 0.20 เมตร พื้นที่

ก่ อ ส ร้ า ง ร วม ไม่ น้ อ ยกว่ า  2,275 

ตารางเมตร 

- - 366,000 ทํ า ให้ ก า รคมนาคมสัญจร
สะดวกสบายและรวดเร็ว 

กองช่าง 

36 ก่อสร้างรางระบายน้ํา พร้อมฝา

ปิด  คสล .  บริเวณทางหลวง

เทศบาลฯ ชม.ถ. 70-001 

ด้านทิศใต้ช่วงตั้งแต่ ซอยแสงคํา

ถึงบ้านเลขที่ 56 หมู่ที่ 2 ต .

ทรายมูล (ประชาคม 2556) 

เพื่อให้การระบายน้ําสะดวก

รวดเร็ว  และแก้ ไขปัญหาน้ํ า 

ท่วมขัง 

ขนาดความกว้าง 0.30 เมตร ยาว 

554 เมตร 

1,385,000 - - การระบายน้ําสะดวกรวดเร็ว
และแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง 

กองช่าง 

37 ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล .

พร้อมฝาปิด คอนกรีตเสริเหล็ก 

บริเวณทางหลวงเทศบาล ชม.ถ. 

70-001 ฝั่งด้านทิศเหนือช่วง

ตั้งแต่จุดเริ่มต้นรางระบายน้ํา

เดิม ซอย 1 บ้านสันโค้งใหม่ 

(ซอยลุงขาว) หมู่ที่ 2 ต.ทราย

มูล (ประชาคม 2556) 

เพื่อให้การระบายน้ําสะดวก

รวดเร็ว  และแก้ ไขปัญหาน้ํ า 

ท่วมขัง 

ขนาดความกว้าง 0.50 เมตร ยาว 90 

เมตร ลึกเฉลี่ย 0.64 เมตร 

316,000 - - การระบายน้ําสะดวกรวดเร็ว
และแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2557 2558 2559 

38 ปรับปรุงบูรณะทางแบบ Over 

Lay ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  

บริ เวณทางหลวง เทศบาลฯ 

ชม.ถ. 70-001 ด้านทิศใต้ช่วง

ตั้งแต่ ช่วงหน้าปั้ม PT ถึงวัด

ดอนมูล หมู่ที่ 2 ต.ทรายมูล 
(ประชาคม 2556) 

เพื่อแก้ไขปัญหาผิวการจราจร
เสี ยหายส ร้างความสะดวก 
สบายในการสัญจรและลดการ
เกิดอุบัติเหตุ 

ขนาด กว้าง 8 เมตร ยาว 620 เมตร 

หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่

น้อยกว่า 4,960 ตารางเมตร พร้อมตี

เส้นจราจร 

- - 2,268,000 ทํ า ให้ ก า รคมนาคมสัญจร
สะดวกสบายและรวดเร็ว 

กองช่าง 

39 ก่อสร้างรางระบายน้ํา พร้อม 

ฝาปิด คสล. บริเวณทางหลวง

เทศบาลฯ ชม.ถ.70-010 ด้าน

ทิศตะวันออก ช่วงตั้ งแต่ข้าง

ตลาดสันโค้งถึงวัดชัยชนะมงคล 

(วัดป่าเป้า) หมู่ที่ 3 ต.ทรายมูล 
(ประชาคม 2556) 

เพื่อให้การระบายน้ําสะดวก

รวดเร็ว  และแก้ ไขปัญหาน้ํ า 

ท่วมขัง 

ความกว้าง 0.30 เมตร ยาว 554 

เมตร 

1,385,000 - - การระบายน้ําสะดวกรวดเร็ว
และแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง 

กองช่าง 

40 ก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์

แ ล ะ ฐ า น อ อ ก กํ า ลั ง ก า ย 

(กลางแจ้ง) จํานวน 10 จุด พร้อม

ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณวัดชัย

ชนะมงคล (วัดป่าเป้า)  หมู่ที่ 3  

ต.ทรายมูล (ประชาคม 2556) 

เพื่อใช้ เป็นสถานที่ออกกําลัง

ก า ย แ ล ะพั ก ผ่ อ น ห ย่ อ น ใ จ

ส่วนรวมของชุมชน 

ก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์และฐาน

ออกกําลังกาย (กลางแจ้ง) จํานวน 10 

จุด พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ 

- - 500,000 ทําให้มีสถานที่ออกกําลังกาย
และพักผ่อนหย่อนใจส่วนรวม
ของชุมชน 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2557 2558 2559 

41 ปรับปรุง เมรุ  คสล .  บริ เวณ

สุสานบ้านสันโค้งเก่า วัดสันโค้ง

เก่า หมู่ที่ 4 ต.ทรายมูล 
(ประชาคม 2556) 

เ พื่ อ ใช้ เ ป็นสถานที่ประกอบ 
ฌาปนกิจภายในหมู่บ้าน 

ปรับป รุ ง เม รุ  คสล .ของ เดิ มขนาด 

12.00x16.00 เมตร โดยทําการทาสี

และปรับปรุงพื้น บริเวณสุสานบ้านสันโค้ง

เกา่ วัดสันโคง้เกา่ หมู่ที่ 4 ต.ทรายมูล  

200,000 - - ประชาชนในหมู่บ้านมีสถานที่
ป ร ะกอบฌาปนกิ จภาย ใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

42 ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมไฟกิ่ง  

บริเวณซอย 9 บ้านสันโค้งเก่า 

หมู่ที่ 4 ต.ทรายมูล 
(ประชาคม 2556) 

เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการ  

ไฟฟ้าใช้ในครัวเรือนอย่างทั่วถึง

และครอบคลุม 

ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมไฟกิ่ง ความยาว 

120 เมตร  

- 66,000 - ทําให้ประชาชนได้รับบริการ

ไฟฟ้าใช้ในครัวเรือนอย่างทั่วถึง

และครอบคลุม 

กองช่าง 

43 ก่อสร้างรางระบายน้ํา พร้อมฝา

ปิด คสล. บริเวณตั้งแต่ ซอย 2 

บ้ านสันโค้ ง เก่ าถึ ง  สามแยก  

สันก้างปลา หมู่ที่ 4 ต.ทรายมูล 
(ประชาคม 2556) 

เพื่อให้การระบายน้ําสะดวก

รวดเร็ว  และแก้ ไขปัญหาน้ํ า 

ท่วมขัง 

ความกว้าง 0.30 เมตร ยาว 937 

เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร 

- - 2,343,000 การระบายน้ําสะดวกรวดเร็ว
และแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง 

กองช่าง 

44 กอ่สร้างระบบประปาหมู่บ้าน  

บริเวณหลังศาลาหมู่บ้าน  ซอย 5 

บ้านหัวทุง่ หมู่ที่ 5 ต.ทรายมูล 
(ประชาคม 2556) 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ําประปา

อย่างทั่วถึงและครอบคลุม 

ขนาด 20 ลบ.ม.พร้อมระบบกรอง 

ขนาด 10 ลบ.ม./ชั่วโมง 

689,000 - - ประชาชนมีน้ําประปาใช้อย่าง
ครอบคลุมและทั่วถึง 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2557 2558 2559 

45 ก่อสร้างรางระบายน้ํา พร้อมฝา
ปิดคสล .  บริ เวณทางหลวง
เทศบาลฯ ชม.ถ. 70-001 
ด้านทิศใต้ช่วงตั้งแต่    ซอย 11 
บ้านหัวทุ่ง (ต่อจากโครงการ
เดิม) ถึงซอย 1 บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 
5 ต.ทรายมูล 
(ประชาคม 2556) 

เพื่อให้การระบายน้ําสะดวก
รวดเร็ว  และแก้ ไขปัญหาน้ํ า 
ท่วมขัง 

ขนาดความกว้าง 0.30 เมตร ยาว 
300 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร 
 

- 750,000 - การระบายน้ําสะดวกรวดเร็ว
และแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง 

กองช่าง 

46 ก่อสร้างระบบประปาบาดาล 
ขนาดใหญ่ (ตามแบบแปลนกรม
ทรัพยากรน้ํา) พร้อมระบบท่อ
ส่งน้ําประปา บริเวณบ้านสัน
ก้างปลา หมู่ที่ 6 ต.ทรายมูล 
(ประชาคม 2556) 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ําประปา
อย่างทั่วถึงและครอบคลุม 

ก่อสร้างระบบประปาบาดาล ขนาดใหญ่ 
(ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรน้ํ า ) 
พร้อมระบบท่อส่งน้ําประปา 

2,700,000 - - ประชาชนมีน้ําประปาใช้อย่าง
ครอบคลุมและทั่วถึง 

กองช่าง 

47 ก่อสร้างถนนคสล.บริเวณ   บ้าน 
สันก้างปลา ซอย 3 หมู่ที่ 6  
ต.ทรายมูล (ประชาคม 2556) 

เพื่อความสะดวกสบายในการ
สัญจรและลดการเกิดอุบัติเหตุ 

ขนาดความกว้าง 2.80 - 4.00 เมตร 
ยาว 106 เมตร เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า  345 
ตารางเมตร   

191,000 - - ทํ า ให้ ก า รคมนาคมสัญจร
สะดวกสบายและรวดเร็ว 

กองช่าง 

48 ก่อสร้างเมรุ คสล. บริเวณสุสาน

บา้นทรายมูล หมู่ที่ 7 ต.ทรายมูล 
(ประชาคม 2556) 

เพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบ 

ฌาปนกิจภายในหมู่บ้าน 

ก่อสร้างเมรุ คสล. ขนาด 14 x 16.50 

เ มตร  บริ เวณสุ สานบ้ านทรายมู ล  

หมู่ที่ 7 ต.ทรายมูล 

1,794,000 - - ประชาชนในหมู่บ้านมีสถานที่

ป ร ะกอบฌาปนกิ จภาย ใน

หมู่บ้าน 

กองช่าง 



80 
 

ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2557 2558 2559 

49 ก่อสร้างรางระบายน้ํา พร้อม 

ฝาปิด คสล. บริเวณทางหลวง

เทศบาลฯ ชม.ถ. 70-001 

ด้านทิศใต้ช่วงตั้ งแต่ ต่อจาก

โครงการเดิมปี 56 ถึงลําเหมือง

สาธารณประโยชน์ ข้างร้านมิตร

สินด่วน หมู่ที่ 7 ต .ทรายมูล 
(ประชาคม 2556) 

เพื่อให้การระบายน้ําสะดวก

รวดเร็ว  และแก้ ไขปัญหาน้ํ า 

ท่วมขัง 

ความกว้าง 0.30 เมตร ยาว 390 

เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร 

- 975,000 - การระบายน้ําสะดวกรวดเร็ว
และแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง 

กองช่าง 

50 ก่อสร้างรางระบายน้ํา พร้อมฝา

ปิด บริเวณทางหลวงเทศบาลฯ 

ชม.ถ. 70-008 ด้านทิศเหนือ

ช่วงตั้งแต่ หน้าวัดทรายมูล ถึง

ซอยโรงพิมพ์หมู่ เฮา หมู่ที่ 7  

ต.ทรายมูล (ประชาคม 2556) 

เพื่อให้การระบายน้ําสะดวก

รวดเร็ว  และแก้ ไขปัญหาน้ํ า 

ท่วมขัง 

คสล. ความกว้าง 0.30 เมตร ยาว 

195 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร 

- - 488,000 การระบายน้ําสะดวกรวดเร็ว
และแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง 

กองช่าง 

51 ก่อสร้างรางระบายน้ํา พร้อมฝา

ปิด คสล. บริเวณ ซอย 3/2 

บ้านป่าไผ่เหนือ หมู่ 6 ต.แช่ช้าง 
(ประชาคม 2556) 

เพื่อให้การระบายน้ําสะดวก

รวดเร็ว  และแก้ ไขปัญหาน้ํ า 

ท่วมขัง 

ขนาดความกว้าง 0.30 เมตร ยาว 

106 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร 

265,000 - - การระบายน้ําสะดวกรวดเร็ว
และแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง 

กองช่าง 

 
 
 



81 
 

ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2557 2558 2559 

52 บูรณะปรับปรุงผิวจราจรแบบ 
Over Lay ด้ ว ย แอสฟั ล ท์ ติ ก 
คอนกรีต บริเวณถนนสายหลัก 
ซอย 3 - สุดเขตติดต่อ อบต. 
แ ช่ ช้ า ง  หมู่ ที่  6  ต . แ ช่ ช้ า ง 
(ประชาคม 2556) 

เพื่อแก้ไขปัญหาผิวการจราจร
เสี ยหายส ร้างความสะดวก 
สบายในการสัญจรและลดการ
เกิดอุบัติเหตุ 

ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 296 
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,332 
ตารางเมตร 

- 613,000 - ทํ า ให้ ก า รคมนาคมสัญจร
สะดวกสบายและรวดเร็ว 

กองช่าง 

53 ก่อสร้างรางระบายน้ํา พร้อมฝา
ปิด คสล. บริเวณ ถนนสายป่า
ไผ่กลาง - ป่าไผ่ใต้  ช่วง
บ้ าน เลขที่  47/1  ถึ งศาลา
กองทุนหมู่บ้าน(ตั้งแต่บ้านเลขที่ 
44) หมู่ที่ 7 ต.แช่ช้าง 
(ประชาคม 2556) 

เพื่อให้การระบายน้ําสะดวก
รวดเร็ว  และแก้ ไขปัญหาน้ํ า 
ท่วมขัง 

ขนาดความกว้าง 0.30 เมตร ยาว 
272 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร 

- 680,000 - การระบายน้ําสะดวกรวดเร็ว
และแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง 

กองช่าง 

54 ก่อสร้างสะพาน คสล.บริเวณ
สะพานรวมใจสามัคคี ข้างศูนย์ 
อปพร. ประจําหมู่บ้านป่าไผ่ใต้ 
หมู่ที่ 8 ต .แช่ช้าง (ประชาคม 

2556) 

เ พื่ อ ใ ห้ มี ส ะ พ า น ใ ช้ ใ น ก า ร
ค ม น า ค ม  ส ร้ า ง ค ว า ม
สะดวกสบายในการสัญจรและ
ลดการเกิดอุบัติเหตุ 

ขนาดความกว้าง 5 เมตร ยาว 10 
เมตร 

- 600,000 - การคมนาคมสัญจรสะดวก
ร ว ด เ ร็ ว แ ล ะ ล ด ก า ร เ กิ ด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

 
 
 
 



82 
 

ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2557 2558 2559 

55 ก่อสร้างถนนคสล. บริเวณถนน

เลียบคลองชลประทาน (ถึงซอย

ขันวิชัย) บ้านป่าไผ่ใต้ หมู่ที่ 8 

ต.แช่ช้าง (ประชาคม 2556) 

เพื่อความสะดวกสบายในการ
สัญจรและลดการเกิดอุบัติเหตุ 

ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 

225 เมตร เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร 

- - 513,000 ทํ า ให้ ก า รคมนาคมสัญจร
สะดวกสบายและรวดเร็ว 

กองช่าง 

56 ก่อสร้างถนนคสล. บริเวณซอย

ข้างบ้านเลขที่ 42/3 (เยื้องสาม

แยกบ้านเหล่า) บ้านป่าเส้า  

หมู่ที่1 ต.สันกําแพง  

เพื่อความสะดวกสบายในการ
สัญจรและลดการเกิดอุบัติเหตุ 

ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 55 

เมตร หนา 0.15 หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่

น้อยกว่า 220 ตารางเมตร 

125,000 - - ทํ า ให้ ก า รคมนาคมสัญจร
สะดวกสบายและรวดเร็ว 

กองช่าง 

57 ก่อส ร้างถนนคสล .  บริ เวณ  

ซอย 4 บ้าน ป่าเส้า หมู่ที่ 1  

ต.สันกําแพง  

เพื่อความสะดวกสบายในการ
สัญจรและลดการเกิดอุบัติเหตุ 

ขนาดความกว้าง 3.50 เมตร ยาว 41 

เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้าง

ไม่น้อยกว่า 143.50 ตารางเมตร 

82,000 - - ทํ า ให้ ก า รคมนาคมสัญจร
สะดวกสบายและรวดเร็ว 

กองช่าง 

58 ก่อสร้างรางระบายน้ํา พร้อม ฝา

ปิด  คสล .  บริ เวณทางหลวง

เทศบาลฯ ชม.ถ. 70-001 ฝั่งทิศ

ตะวันตก ช่วงตั้งแต่ลําเหมืองข้าง

ข่วงสันกําแพง ถึงหน้าบ้านเลขที่ 

27 หมู ่6 ต.สันกําแพง  

เพื่อให้การระบายน้ําสะดวก
รวดเร็ว  และแก้ไขปัญหาน้ํา 
ท่วมขัง 

ขนาดความกว้าง 0.30 เมตร ยาว 

100 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร 

250,000 - - การระบายน้ําสะดวกรวดเร็ว
และแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง 

กองช่าง 

59 ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.  รูป

ตัวยู แบบมีฝาปิด บ้านนายจรัส 

จันทร์มา หมู่ที่ 6 ต.สันกําแพง 

เพื่อให้การระบายน้ําสะดวก
รวดเร็ว  และแก้ไขปัญหาน้ํา 
ท่วมขัง 

ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 40 เมตร  112,000 - - การระบายน้ําสะดวกรวดเร็ว
และแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง 

กองช่าง 



83 
 

ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2557 2558 2559 

60 ก่อสร้างรางระบายน้ํา พร้อมฝา

ปิด คสล. บริเวณรวมพร ซอย 

5 ตั้งแต่บ้านเลขที่ 16/31 หมู ่

8 ต.สันกําแพง  

เพื่อให้การระบายน้ําสะดวก

รวดเร็ว  และแก้ ไขปัญหาน้ํ า 

ท่วมขัง 

ขนาดความกว้าง 0.30 เมตร ยาว 

175 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร 

438,000 - - การระบายน้ําสะดวกรวดเร็ว
และแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง 

กองช่าง 

61 ก่อสร้างถนน คสล. บริเวณ 

ซอย 4 บ้านสันใต้ หมู่ 8  

ต.สันกําแพง        

เพื่อความสะดวกสบายในการ
สัญจรและลดการเกิดอุบัติเหตุ 

ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 81 

เมตร  หนา  0.15 เมตร  หรือพื้นที่

ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 324 ตารางเมตร 

185,000 - - ทํ า ให้ ก า รคมนาคมสัญจร
สะดวกสบายและรวดเร็ว 

กองช่าง 

62 ก่อสร้างถนนคสล. บริเวณรวม

พร ซอย 8 ถึงรวมพร ซอย 10 

หมู่ที่ 8    ต.สันกําแพง  

เพื่อความสะดวกสบายในการ
สัญจรและลดการเกิดอุบัติเหตุ 

ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 193 

เมตร  หนา  0.15 เมตร  หรือพื้นที่

ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 772 ตารางเมตร 

440,000 - - ทํ า ให้ ก า รคมนาคมสัญจร
สะดวกสบายและรวดเร็ว 

กองช่าง 

63 ก่อสร้างถนนคสล. บริเวณรวม

พร ซอย 7 ถึง รวมพร ซอย 9 

หมู่ที่ 8  ต.สันกําแพง  

เพื่อความสะดวกสบายในการ
สัญจรและลดการเกิดอุบัติเหตุ 

ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 157 

เมตร  หนา  0.15 เมตร  ห รือ พื้ นที่

ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 628 ตารางเมตร 

358,000 - - ทํ า ให้ ก า รคมนาคมสัญจร
สะดวกสบายและรวดเร็ว 

กองช่าง 

64 ก่อสร้างถนนคสล. บริเวณ ซอย 

6 บ้านสันไร่ (ตรงข้ามจัดสรร

ห ม อ อุ ทั ย )หมู่ ที่  10 ต .สั น

กําแพง  อ.สันกําแพง  

เพื่อความสะดวกสบายในการ
สัญจรและลดการเกิดอุบัติเหตุ 

ขนาดความกว้าง 5 เมตร ยาว 340 

เมตร  หนา  0.15 เมตร  ห รือ พื้ นที่

ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,700 ตาราง

เมตร 

969,000 - - ทํ า ให้ ก า รคมนาคมสัญจร
สะดวกสบายและรวดเร็ว 

กองช่าง 

 
 
 
 



84 
 

ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2557 2558 2559 

65 ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล . 

บ ริ เ วณบ้ า น อ อ น  ซ อ ย  4  

( ต่ อ จ า ก ร า ง เ ดิ ม ) ห มู่  14  

ต.สันกําแพง 

เพื่อให้การระบายน้ําสะดวก

รวดเร็ว  และแก้ ไขปัญหาน้ํ า 

ท่วมขัง 

ความกว้าง 0.30 เมตร ช่วงที่ 1  

ยาว 50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร 

ช่วงที่ 2 ความยาว 40 เมตร ลึกเฉลี่ย 

0.51 เมตร 

256,000 - - การระบายน้ําสะดวกรวดเร็ว
และแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง 

กองช่าง 

66 ปรับปรุงบูรณะทางแบบ Over 

Lay ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

บริเวณ  ซอย 4 ดอนมูล หมู่ 1 

ต.ทรายมูล  

เพื่อแก้ไขปัญหาผิวการจราจร

เสียหายสร้างความสะดวก 

สบายในการสัญจรและลดการ

เกิดอุบัติเหตุ 

ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 600 เมตร 

หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่

น้อยกว่า 2,400 ตารางเมตร 

1,093,000 - - ทํ า ให้ ก า รคมนาคมสัญจร
สะดวกสบายและรวดเร็ว 

กองช่าง 

67 วางระบบท่อประปาหมู่บ้าน  

บริเวณ (ต่อจากโครงการเดิม) 

ให้ครอบคลุมภายในหมู่บ้าน  

หมู่ที่ 2 ต.ทรายมูล 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ําประปา

อย่างทั่วถึงและครอบคลุม 

วางระบบท่อประปาหมู่บ้าน ขนาด 1-2 

นิ้ว ความยาว 1,200 เมตร 

 

180,000 - - ประชาชนมีน้ําประปาใช้อย่าง
ครอบคลุมและทั่วถึง 

กองช่าง 

68 ก่อสร้างถนนคสล. บริเวณ  

ซอย 2 ป่าเป้า (โรงงานไม้

มะม่วง) ต่อจากโครงการเดิม 

หมู ่3 ต.ทรายมูล   

เพื่อความสะดวกสบายในการ

สัญจรและลดการเกิดอุบัติเหตุ 

ขนาดความกว้าง 3 เมตร ยาว 142 

เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่

ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 426 ตารางเมตร 

243,000 

 
- - ทํ า ให้ ก า รคมนาคมสัญจร

สะดวกสบายและรวดเร็ว 
กองช่าง 

69 ก่อสร้างถนนคสล. บริเวณ  

ซอย 2 บ้าน ป่าเป้า หมู่ที่ 3  

ต.ทรายมูล 

เพื่อความสะดวกสบายในการ

สัญจรและลดการเกิดอุบัติเหตุ 

ขนาดความกว้าง 3.00 เมตร ยาว 

142.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 

426 ตารางเมตร 

246,000 - - ทํ า ให้ ก า รคมนาคมสัญจร
สะดวกสบายและรวดเร็ว 

กองช่าง 

 
 



85 
 

ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2557 2558 2559 

70 ก่อสร้างถนนคสล. พร้อม

ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.บริเวณ 

ถนนหลังวัดชัยมงคล  (วัดป่า

เป้า) (ซอย 2 สันโค้งใหม่)  

หมู่ที่ 3  ต.ทรายมูล  

เพื่อความสะดวกสบายในการ

สัญจรและลดการเกิดอุบัติเหตุ 

ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 156 

เ มตร  หนา0.15 เ มตร  ห รือ พื้ นที่

ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 624 ตารางเมตร 

พร้อมก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ขนาด 

กว้าง 3 เมตร ยาว 5 เมตร ลึก 1.50 

เมตร 

371,000 - - ทํ า ให้ ก า รคมนาคมสัญจร
สะดวกสบายและรวดเร็ว 

กองช่าง 

71 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ํา คสล. 

บริเวณลําเหมืองกลาง ซอย 7 

สันโค้งเก่า หมู ่4 ต.ทรายมูล  

เพื่อให้การระบายน้ํ าสะดวก

รวดเร็ว  และแก้ ไขปัญหาน้ํ า 

ท่วมขัง 

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร 

พร้อมบ่อพัก ความยาวรวม 74 เมตร 

200,000 - - การระบายน้ําสะดวกรวดเร็ว
และแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง 

กองช่าง 

72 ก่อสร้างรางระบายน้ํา พร้อมฝา

ปิด คสล. บริเวณ ซอย4 (บ้าน

ฮ่อม )ตั้ งแต่บ้านเลขที่  19/1 

จนถึ ง ลํ า เ ห มื อ ง บ้ า น เ ล ขที่ 

129/1 หมู ่2 ต.สันกําแพง  

เพื่อให้การระบายน้ํ าสะดวก

รวดเร็ว  และแก้ ไขปัญหาน้ํ า 

ท่วมขัง 

ขนาดความกว้าง 0.30 เมตร ยาว 

172 เมตร หนา 0.50 เมตร 

430,000 - - การระบายน้ําสะดวกรวดเร็ว
และแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง 

กองช่าง 

73 ก่อสร้างถนนคสล. บริเวณ ซอย 

7 หมู ่2  ต.สันกําแพง   

เพื่อความสะดวกสบายในการ

สัญจรและลดการเกิดอุบัติเหตุ 

ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 275 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่

น้อยกว่า 1,100 ตารางเมตร 

627,000 - - ทํ า ให้ ก า รคมนาคมสัญจร
สะดวกสบายและรวดเร็ว 

กองช่าง 

74 ก่อสร้างถนนคสล. บริเวณซอย 

3 จนถึงบ้านเลขที่ 72 หมู่ 2  

ต.สันกําแพง 

เพื่อความสะดวกสบายในการ

สัญจรและลดการเกิดอุบัติเหตุ 

ความกว้าง 2.30 เมตร ยาว 54 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย

กว่า 124 ตารางเมตร 

71,000  

 

- - ทํ า ให้ ก า รคมนาคมสัญจร
สะดวกสบายและรวดเร็ว 

กองช่าง 



86 
 

ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2557 2558 2559 

75 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ํา คสล.

บ้ านออน  ซอย  3  หมู่  1 4  

ต.สันกําแพง 

เพื่อให้การระบายน้ํ าสะดวก

รวดเร็ว  และแก้ ไขปัญหาน้ํ า 

ท่วมขัง 

วางท่อระบายน้ํา คสล.ขนาด ศก.0.40 

เมตร จํานวน 17 ท่อน พร้อมบ่อพัก 2 

บ่อ  

44,000 - - การระบายน้ําสะดวกรวดเร็ว
และแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง 

กองช่าง 

76 ก่อสร้างถนนคสล. ซอย 5/3 

และซอย 5/4 บ้านคําซาว หมู ่

4 ต.สันกําแพง 

เพื่อความสะดวกสบายในการ
สัญจรและลดการเกิดอุบัติเหตุ 

- กว้าง 4.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร 

และหนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย

กว่า 281.00 ตารางเมตร 

- กว้าง 4.00 เมตร ยาว 72.00 เมตร 

และหนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย

กว่า 289.00 ตารางเมตร 

356,000 - - ทํ า ให้ ก า รคมนาคมสัญจร
สะดวกสบายและรวดเร็ว 

กองช่าง 

77 ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล .

บ้านน้อย ซอย 8 หมู่ 11 ต.สัน

กําแพง 

เพื่อให้การระบายน้ํ าสะดวก

รวดเร็ว  และแก้ ไขปัญหาน้ํ า 

ท่วมขัง 

วางท่อระบายน้ํา คสล.ขนาด ศก.0.60 

เมตร จํานวน 86 ท่อน พร้อมบ่อพัก 9 

บ่อ และวางท่อระบายน้ํา คสล.ขนาด 

ศก.0.40 เมตร จํานวน 4 ท่อน (ท่อ

ลอดถนน) 

295,000 - - การระบายน้ําสะดวกรวดเร็ว
และแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง 

กองช่าง 

78 ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล .  

บริเวณทางหลวงเทศบาล ชม.ถ.

40-001 ฝั่งทิศใต้ช่วงต่อจาก

โครงการปี พ.ศ.2554-2555 

หมู ่1 ต.ทรายมูล  

เพื่อให้การระบายน้ํ าสะดวก

รวดเร็ว  และแก้ ไขปัญหาน้ํ า 

ท่วมขัง 

รางระบายน้ํา คสล.ขนาดกว้าง 0.30 

เมตร ช่วงที่ 1 ยาว 110.00 เมตร ลึก

เฉลี่ย 0.51 เมตร ช่วงที่ 2 ยาว 25 

เมตร ลึกเฉลี่ย 0.41 เมตร  

375,000 - - การระบายน้ําสะดวกรวดเร็ว
และแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง 

กองช่าง 

 



87 
 

ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2557 2558 2559 

79 ซ่อมสร้างปูทับผิวด้วยแอสฟัลท์

ติกคอนกรีต (Over lay) ซอย 1 

หมู ่6 ต.แช่ช้าง 

เพื่อความสะดวกสบายในการ
สัญจรและลดการเกิดอุบัติเหตุ 

ซ่อมสร้างปูทับผิวด้วยแอสฟัลท์ติกคอน 

กรีต (Over lay) กว้าง 3.00-4.00 

เมตร ยาว 65.00 เมตร หนา 0.05 

เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 

200.00 ตารางเมตร  

78,000 - - ทํ า ให้ ก า รคมนาคมสัญจร
สะดวกสบายและรวดเร็ว 

กองช่าง 

80 ก่ อ ส ร้ า ง ถ น น  คสล .  ซอ ย

เชื่อมต่อซอย 3/2 บ้านป่าไผ่

กลาง หมู ่7 ต.แช่ช้าง 

เพื่อความสะดวกสบายในการ
สัญจรและลดการเกิดอุบัติเหตุ 

ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 3.50 เมตร 

ยาว 64.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 224.00 ตาราง

เมตร  

125,000 - - ทํ า ให้ ก า รคมนาคมสัญจร
สะดวกสบายและรวดเร็ว 

กองช่าง 

81 ก่อสร้างถนน คสล. บริเวณถนน

เลียบคลองชลประทานถึงซอย

ขันวิชัย (สุดเขตเทศบาลฯ) บ้าน

ป่าไผ่ใต้ หมู ่8 ต.แช่ช้าง 

เพื่อความสะดวกสบายในการ
สัญจรและลดการเกิดอุบัติเหตุ 

ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4.00 เมตร 

ยาว 225.00 เมตร และมีพื้นที่ไม่น้อย

กว่า 900.00 ตารางเมตร  

507,000 - - ทํ า ให้ ก า รคมนาคมสัญจร
สะดวกสบายและรวดเร็ว 

กองช่าง 

82 เสริมผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติก

คอน กรีต (Over lay) ถนนสาย

หลัก ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6, 7, 8 

ต.แช่ช้าง 

เพื่อแก้ไขปัญหาผิวการจราจร
เสียหาย  สร้างความสะดวก 
สบายในการสัญจร  ลดการเกิด
อุบัติเหตุ 

ขนาดความกว้าง 4-4.5 เมตร ยาว

รวม 1,500 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย

กว่า 6,500 ตารางเมตร 

2,145,000 2,145,000 2,145,000 ทํ า ให้ ก า รคมนาคมสัญจร
สะดวกสบายและรวดเร็ว 

กองช่าง 

 
 
 
 



88 
 

ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2557 2558 2559 

83 บูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้าง
ถนนคสล.พร้อมวางท่อระบาย
น้ํ า และว า งท่ อลอด เหลี่ ย ม
สําเร็จรูป บ้านหัวทุ่ง  หมู่ที่ 5 
ตําบลทรายมูล  เชื่อมบ้านร้อง
ม่วงม้า  หมู่ที่ 11ต.ร้องวัวแดง 
อ.สันกําแพง 
(*โครงการประสานแผน พัฒนา
ท้องถิ่นอําเภอสันกําแพง) 
 

1. เพื่อให้ประชาชนได้รับความ 
สะดวก รวดเร็วในการสัญจรไป
มา 
2. เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ขนส่ง 
ผลผลิ ตท า งก า ร เ กษตร ไ ด้
รวดเร็ว 
 

- ช่วงที่ 1 ถนนขนาดกว้าง 6 เมตร 
ยาว 910 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า 5,460 
ตารางเมตรท่อระบายน้ํา คสล.ขนาด 
0.60 เมตรจํานวน 130ท่อน บ่อพัก 
คสล. จํานวน 15 บ่อ 
- ช่วงที่ 2 ถนนขนาดกว้าง 6 เมตร 
ยาว 540 เมตร หรือมีพ้ืนที่ดําเนินการ 
ไม่น้อยกว่า 3,240ตรม.ท่อลอดเหลี่ยม
ขนาด1.20 x 1.20 เมตร 
จํานวน 120 ท่อน 

8,373,000 

 
- - 1.ประชาชนได้รับความสะดวก 

รวดเร็วในการสัญจรไปมา 
2.ประชาชนสองตําบลได้ใช้
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้
รวดเร็ว 
 

เทศบาล 
สันกําแพง 
อบต. 

ร้องวัวแดง 

84 โครงการก่อส ร้าง  ปรับปรุง 
ซ่อมแซม  ถนนแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต ภายในเขตเทศบาล 

เพื่อแก้ไขปัญหาผิวการจราจร
เสียหาย  สร้างความสะดวก 
สบายในการสัญจร  ลดการเกิด
อุบัติเหตุ 

ก่อสร้าง  ปรับปรุง  ซ่อมแซม ถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต  ภายในเขตเทศบาล   

5,000,000 5,000,000 5,000,000 ทํ า ให้ ก า รคมนาคมสัญจร
สะดวกสบายและรวดเร็ว 

กองช่าง 

85 โครงการก่อสร้างถนนโอเวอร์
เรย์  ภายในเขตเทศบาล 

เพื่อแก้ไขปัญหาผิวการจราจร
เสียหาย  สร้างความสะดวก 
สบายในการสัญจร  ลดการเกิด
อุบัติเหตุ 

ก่อสร้าง  ปรับปรุง  ซ่อมแซม  
ถนนโอเวอร์เรย์  ภายในเขตเทศบาล   

5,000,000 5,000,000 5,000,000 ทํ า ให้ ก า รคมนาคมสัญจร
สะดวกสบายและรวดเร็ว 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2557 2558 2559 

86 โครงการก่อส ร้าง  ปรับปรุง 
ซ่อมแซม ถนน คสล. ภายในเขต
เทศบาล 

เพื่อแก้ไขปัญหาผิวการจราจร
เสียหาย  สร้างความ สะดวก 
สบายในการสัญจร และลดการ
เกิดอุบัติเหตุ 

ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน คสล. 
ภายในเขตเทศบาล   

5,000,000 5,000,000 5,000,000 ทํ า ให้ ก า รคมนาคมสัญจร
สะดวกสบายและรวดเร็ว 

กองช่าง 

87 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง

หรือหินคลุก ภายในเขตเทศบาล 

เพื่อแก้ไขปัญหาผิวการจราจร

เสียหายสร้างความสะดวก 

สบายในการสัญจรและลดการ

เกิดอุบัติเหตุ 

ลงลูกรังและหินคลุกพร้อมบดอัดถนน 

ลูกรัง ภายในเขตเทศบาล   

3,000,000 3,000,000 3,000,000 ทําให้การคมนาคมสัญจร

สะดวกสบายและรวดเร็ว 

กองช่าง 

88 โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง 

ซ่อมแซม  สะพาน คสล. ภายใน

เขตเทศบาล 

เพื่อสร้างความสะดวกสบายใน

การสัญจร  และลดการเกิด

อุบัติเหตุ 

ก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซม สะพาน 

คสล. ภายในเขตเทศบาล   

3,000,000 3,000,000 3,000,000 ทําให้การคมนาคมสัญจร

สะดวกสบายและรวดเร็ว 

กองช่าง 

89 โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง 

ซ่อมแซม  รางระบายน้ํา คสล.

ภายในเขตเทศบาล 

เพื่ อให้การระบายน้ํ าสะดวก

รวดเร็วและแกไ้ขปัญหาน้ําทว่มขัง 

ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมรางระบาย

น้ํา ภายในเขตเทศบาล 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 ทําใหก้ารระบายน้ําสะดวก

รวดเร็ว  และแกไ้ขปัญหาน้ําทว่ม

ขัง 

กองช่าง 

90 โครงการปรับปรุงผิวการจราจร 

ภายในเขตเทศบาล 

เพื่อแก้ไขปัญหาผิวการจราจร

เสียหาย สร้างความสะดวกสบาย

ในการสัญจร และลดการเกิด

อุบัติเหตุ 

ขยาย เสริมไหล่ทาง ซ่อมแซม ปรับปรุง

ผวิการจราจรในถนนสายที่ชํารุด ภายใน

เขตเทศบาล   

3,000,000 3,000,000 3,000,000 ทําให้การคมนาคมสัญจร

สะดวกสบายและรวดเร็ว 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2557 2558 2559 

91 โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง 

ซ่อมแซม  อุโมงค์น้ําลอด 

ภายในเขตเทศบาล 

เพื่ อให้การระบายน้ํ าสะดวก

รวดเร็วและแกไ้ขปัญหาน้ําทว่มขัง 

ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม อุโมงค์น้ํา

ลอด ภายในเขตเทศบาล 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 ทําให้การระบายน้ําสะดวก

รวดเร็ว และแก้ไขปัญหาน้ํา

ท่วมขัง 

กองช่าง 

92 โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง 

ซ่อมแซม ท่อระบายน้ํา คสล. 

ภายในเขตเทศบาล 

เพื่ อให้การระบายน้ํ าสะดวก

รวดเร็วและแกไ้ขปัญหาน้ําทว่มขัง 

ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ท่อระบาย

น้ํา คสล. ภายในเขตเทศบาล 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 ทําให้การระบายน้ําสะดวก

รวดเร็ว  และแก้ไขปัญหาน้ํา

ท่วมขัง 

กองช่าง 

 2.2 แนวทางการพัฒนาระบบป้องกันน้ําท่วมและเหมืองฝาย 

ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2557 2558 2559 

1 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังค
สล. บริเวณลําเหมืองแม่ออน 
เขตสันใต้ หมู่ที่ 8 ,หมู่ที่ 9 และ
บ้านสันไร่ หมู่ที่ 10  
ต.สันกําแพง (ประชาคม 2556) 

เพื่อลดการพังทลายของตลิ่ง
และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม 

ขนาดความสูง 2 เมตร ความยาว 
2,250 เมตร และสูง 2.50 เมตร ยาว 
700 เมตร 

26,000,000 - - ลดการพังทลายของตลิ่งและ
แก้ไขปัญหาน้ําท่วม 

กองช่าง 

2 ก่อสร้างดาดลําเหมือง ต่อจาก
โครงการของกรมชลประทาน  
บริเวณลําเหมืองแม่ออน ต่อ
จากโครงการปี 2556 ถึงเขื่อน
ป้องกันตลิ่งพัง หมู่ที่ 11 ต.สัน
กําแพง (ประชาคม 2556) 

เพื่อลดการพังทลายของตลิ่ง
และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม 

ขนาดตามความลาดเอียง 2.80 เมตร 
ยาวรวมสองข้าง 280 เมตร 

- - 1,680,000 ลดการพังทลายของตลิ่งและ
แก้ไขปัญหาน้ําท่วม 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2557 2558 2559 

3 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง  

ลําน้ําแม่ออนช่วงหมู่บ้านสัน

กําแพงปาร์ควิลล์ (หลังบ้านป้า

เครือวัลย์ )  ชุมชนสันกําแพง  

ปาร์ควิลล ์(ประชาคม 2556)    

เพื่อลดการพังทลายของตลิ่ง

และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม 

ขนาดกล่อง Gabion สูง 3 เมตร ยาว

รวม 70 เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลน

เทศบาลตําบลสันกําแพง   

1,050,000 - - ลดการพังทลายของตลิ่งและ

แก้ไขปัญหาน้ําท่วม 
กองช่าง 

4 ก่อสร้างเขื่อนปอ้งกันตลิ่งพัง  

ลําน้ํ าแม่ออนช่วงหมู่บ้ านสัน

กําแพงปาร์ควิลล์ (หลังบ้านเลขที่ 

204/9) ชุมชนสันกําแพงปาร์

ควลิล ์(ประชาคม 2556)    

เพื่อลดการพังทลายของตลิ่ง

และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม 

ขนาดกล่อง Gabion สูง 3 เมตร ยาว

รวม 100 เมตร  

- 1,500,000 - ลดการพังทลายของตลิ่งและ

แก้ไขปัญหาน้ําท่วม 
กองช่าง 

5 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง  

ลํ า น้ํ า แ ม่ อ อ น ช่ ว ง ห มู่ บ้ า น  

สันกําแพงปาร์ควิลล์ (บ้านเลขที่ 

109/100) ชุมชนสันกํ าแพง

ปาร์ควิลล ์(ประชาคม 2556)    

เพื่อลดการพังทลายของตลิ่ง

และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม 

ขนาดกล่อง Gabion สูง 3 เมตร ยาว

รวม 100 เมตร  

- - 750,000 ลดการพังทลายของตลิ่งและ

แก้ไขปัญหาน้ําท่วม 
กองช่าง 

6 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง 

โดยเรียงหินยาแนวลําน้ําแม่ออน 

ช่วงบริเวณหน้าวัดชัยชนะมงคล 

(วัดป่าเป้า) หมู่ที่ 3 ต.ทรายมูล 
(ประชาคม 2556) 

เพื่อลดการพังทลายของตลิ่ง

และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม 

ระยะทางตามแนวลาดเอียง 4 เมตร 

ความยาว 150 เมตร 

- 2,400,000 - ลดการพังทลายของตลิ่งและ

แก้ไขปัญหาน้ําท่วม 
กองช่าง 
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ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2557 2558 2559 

7 ก่อสร้างก่อสร้างดาดลําเหมือง 

คสล.บริเวณลําเหมืองสาธารณ 

ประโยชน์ หมู่ที่ 6 ต.ทรายมูล 
(ประชาคม 2556) 

เพื่อลดการพังทลายของตลิ่ง

และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม 

ขนาดความกว้าง 2 เมตร ลึก 0.80-

1.00 เมตร ความยาว 420 เมตร 

- - 1,176,000 ลดการพังทลายของตลิ่งและ

แก้ไขปัญหาน้ําท่วม 
กองช่าง 

8 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง 

คสล. บริเวณลําน้ําแม่ออน ช่วง

บ้านเลขที่  59/1 ถึงสะพาน

ประชาสามัคคี บ้านป่าไผ่กลาง 

หมู่ที่ 7 ต .แช่ช้าง (ประชาคม 

2556) 

เพื่อลดการพังทลายของตลิ่ง

และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม 

ขนาด ความสูง 3 เมตร ความยาว 

128 เมตร 

1,408,000 - - ลดการพังทลายของตลิ่งและ

แก้ไขปัญหาน้ําท่วม 
กองช่าง 

9 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง 

คสล. บริเวณศาลาเสื้อบ้านป่า

ไ ผ่ ใ ต้ ห มู่ ที่  8  ต . แ ช่ ช้ า ง 
(ประชาคม 2556) 

เพื่อลดการพังทลายของตลิ่ง

และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม 

ขนาดความสูง 3 เมตร ความยาว 

247 เมตร 

2,717,000 - - ลดการพังทลายของตลิ่งและ

แก้ไขปัญหาน้ําท่วม 
กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้าง  ปรับปรุง 

ซ่อมแซม   ฝายน้ํ าล้น  คสล . 

ภายในเขตเทศบาล 

เ พื่ อ กั ก เ ก็ บ น้ํ า  แล ะ ช ะ ลอ

ความเร็วของกระแสน้ํา 

ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมฝายน้ําล้น 

คสล. ภายในเขตเทศบาล 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 ทําให้ลดการพังทลายของตลิ่ง

ริมน้ําและลําเหมืองสาธารณะ 
กองช่าง 

11 โครงการก่อสร้าง  ปรับปรุง 

ซ่อมแซม  ดาดลําเหมือง คสล. 

ภายในเขตเทศบาล 

เพื่อให้การระบายน้ําสะดวก

รวดเร็ว  และแก้ไขปัญหาน้ํา

ท่วมขัง 

ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ดาดลํา

เหมือง คสล. ภายในเขตเทศบาล 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 ทําให้การระบายน้ํ าสะดวก

รวดเร็ว  และแก้ไขปัญหาน้ํา

ท่วมขัง 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2557 2558 2559 

12 โครงการก่อสร้าง  ปรับปรุง 

ซ่อมแซม พนังกันดินลําเหมือง

ภายในเขตเทศบาล 

การระบายน้ําสะดวกรวดเร็ว

และแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง 

ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม พนังกันดิน

ลําเหมือง  ภายในเขตเทศบาล 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 ทําให้ลดการพังทลายของตลิ่ง

ริมน้ําและลําเหมืองสาธารณะ 
กองช่าง 

13 เรียงหินยาแนวลําน้ําออนและ  

ลําเหมืองต่าง ๆ 

เพื่อป้องกันน้ําท่วม เรียงหินยาแนวลําน้ําออน และลําเหมือง

ต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาล 

180,000,000 180,000,000 180,000,000 ทําให้การระบายน้ํ าสะดวก

รวดเร็ว และแก้ไขปัญหาน้ํา

ท่วมขัง 

กองช่าง 

 2.3 แนวทางการพัฒนาด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์และเพิ่มพื้นที่สีเขียว 

ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2557 2558 2559 

1 โครงการคลองสวยน้ําใส เพื่อป้องกัน แก้ไขและควบคุม
คุณภาพน้ําบริเวณลําน้ําออน 
หนองสันเหนือ หนองบวกโจ้ ให้
มีคุณภาพที่ดี และปรับปรุงภูมิ
ทัศน์บริเวณสวนหย่อมเพื่อให้
สามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ 

-ฟื้นฟูและอนุรักษ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม
คุณภาพน้ํา สร้างสรรค์สภาพชุมชนให้
สวยงามในบริเวณแหล่งน้ํา 3 แห่งดังนี้ 
1. ลําน้ําออน 
2. หนองสันเหนือ 
3. หนองน้ําบวกโจ้ 
- การให้ความรู้เรื่องการดูแล/ควบคุม
การทิ้งสิ่งปฏิกูลลงในแม่น้ํา 

40,000 40,000 40,000 - คุณภาพน้ําของลําน้ําออนมี
คุ ณ ภ า พ ดี อ ยู่ ใ น เ ก ณ ฑ์
มาตรฐาน 
- บริเวณสองฝั่งริมน้ําออนมี
ภูมิทัศน์ที่สวยงาม 
 

กอง
สาธารณสุข 
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ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2557 2558 2559 

2 Big Cleaning Day เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึง
ความสําคัญ และร่วมมือกัน
ดูแลรักษาความสะอาดและ
สิ่งแวดล้อมภายในชุมชนและใน
เขตเทศบาล 

- จัดกิจกรรมรณรงค์รักษาความ
สะอาดและสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาล
และการประชาสัมพันธ์สปอร์ตโฆษณา 
เ ผ ยแพ ร่ ผ่ า น สื่ อ ต่ า ง ๆ  เ พื่ อ ส ร้ า ง
จิตสํ านึ ก ให้ประชาชนตระหนักถึ ง
ความสําคัญ และร่วมมือกันรักษาความ
สะอาดและสิ่งแวดล้อม 
-  ทัศนศึกษาดูงานด้านการบริหาร
จั ดก า รท รัพย าก ร ธ ร รมช าติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อมให้แก่ทุกแกนนําในชุมชนเขต
เทศบาลตําบลสันกําแพง 
- จัดฝึกอบรมอาสาสมัครเฝ้าระวังด้าน
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

100,000 100,000 100,000 ทําให้ประชาชนร่วมมือกันดู
และ รักษาความสะอาดและ
สิ่งแวดล้อมภายในชุมชนของ
ตนเอง 

กอง
สาธารณสุข 

3 
 
 

โครงการรณรงค์ปลูกต้นไม้และ
ดอกไม้ประจําจังหวัดเชียงใหม่ 
(ต้นทองกวาว) 

เพื่อเป็นการสนองนโยบายของ
จังหวัดเชียงใหม่ที่ต้องการให้
ประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่
ร่วมใจกันปลูกต้นทองกวาวให้
เป็นสัญลักษณ์ของความเป็น
ต้ น ไ ม้ พ ร ะ ร า ชทานประจํ า
จังหวัดให้เป็นศักดิ์เป็นศรีสง่า
ของเมืองเชียงใหม่ 

รณรงค์และสนับสนุนให้ประชาชนใน
เขตเทศบาลตําบลสันกําแพงปลูกต้น
ทองกวาว เพื่อเป็นต้นไม้สัญลักษณ์
ประจําเมืองเชียงใหม่ 

20,000 20,000 20,000 ประชาชนตระหนักและมีส่วน
ร่ ว ม ใ น ก า ร ป ลู ก ต้ น ไ ม้
สัญลั กษณ์ ป ร ะ จํ า จั ง ห วั ด
เชียงใหม่เพิ่มพื้นที่สี เขียวใน
ชุมชนและในเขตเทศบาลตําบล
สันกําแพง 

กอง
สาธารณสุข 
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ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2557 2558 2559 

4 ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ
ประโยชน์ บริเวณไหล่ทางหลวง
แผ่นดิน หมายเลข 1317 โดย
ขอในพื้นที่ในเขตรับผิดชอบของ
อบจ.เชียงใหม่ และการอบรม
อาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม 

- เพื่อให้มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยสวยงาม 
- เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาล
ตระหนักถึงความ สําคัญและ
ร่วมมือกันอนุรักษ์ทรัพยากร-
ธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 
- เพื่อให้ผู้นําชุมชน อสม.กลุ่ม 
แม่บ้าน ผู้นําเยาวชน กลุ่มแกนนํา
ในชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจ 
และเป็นแกนนําของชุมชนในการ
อนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 
-เ พื่ อ ใ ห้ มี แ ก น นํ า ใ น ก า ร
ตรวจสอบ เฝ้าระวัง และแจ้งเหตุ
เกี่ยวกับดา้นทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวด-ล้อมในชุมชน 
- เพื่อเป็นการป้องกัน แก้ไข
ควบคุม มลพิษทางอากาศใน
ภาวะวกิฤตตา่งๆ 
 
 

- ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ
ประโยชน์ บริเวณไหล่ทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข 1317 เช่น การปลูกต้นไม้ ไม้
ดอกไมป้ระดับและจัดสวนหยอ่ม ฯลฯ 
- จัดทําป้าย เอกสาร แผ่นพับ สปอร์ต
โฆษณา ประกาศเสียงตามสาย เพื่อ
รณรงคป์ระชาสัมพันธส์ร้างความรู ้ 
ความเข้าใจและจิตสํานึกของประชาชนใน
เขตเทศบาลในการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 

- จัดการจัดทัศนศึกษาดูงานด้านการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมให้แก่ผู้นําชุมชน อสม. กลุ่ม
แม่บ้าน ผูน้ําเยาวชนในเขตเทศบาล 

- จัดการฝึกอบรมอาสาสมัครเฝ้าระวัง
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
จํานวน 1 ครัง้ 

- จัดรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดอบรม
และการจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ในการ
รณรงค์ ป้องกัน แก้ไข ควบคุมในภาวะ
วกิฤตตา่งๆ 

5,000,000 5,000,0005,000,000 - สภาพแวดล้อมภายในเขต
เทศบาลเกิดความสวยงามและ
เป็นระเบียบเรียบร้อย 
- ทําให้ประชาชนในเขตเทศบาล
ตระหนักถึงความ สําคัญและ
ร่วมมือกันอนุ รักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 

- ทําให้ผู้นําชุมชน อสม. กลุ่ม 
แม่บ้าน ผู้นําเยาวชน และกลุ่ม
แกนนําอื่นๆ ในชุมชน มีความรู้ 
ความเข้าใจ และเป็นแกนนําของ
ชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติ และสิ่งแวดลอ้ม 
-ทําให้แกนนําในการตรวจสอบ 
เฝ้าระวัง และแจ้งเหตุเกี่ยวกับ
ด้านทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้มในชุมชน 
- ประชาชนเข้าใจและมีส่วนร่วม
ในการป้องกัน แก้ไข ควบคุม
มลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้น ช่วย
รักษาภาวะแวดลอ้ม ทางอากาศ 

กองช่างและ
กอง

สาธารณสุข 
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 2.4 แนวทางการพัฒนาด้านการรักษาความสะอาด ระบบสุขาภิบาลและควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม 

ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2557 2558 2559 

1 ปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์ เทศบาล
ตําบลสันกําแพง (โรงฆ่าสัตว์
มาตรฐาน) 

เพื่อให้บริการฆ่าสัตว์(วัว) แก่
ผู้ประกอบการฆ่าและชําแหละ
เนื้อสัตว์ในเขตเทศบาลฯ ให้มี
การฆ่าและชําแหละเนื้อสัตว์ที่
ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล 

- ปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตําบลสัน
กําแพง (โรงฆ่าวัว) 
- จัดกิจกรรมศึกษาดูงานโรงฆ่าสัตว์
มาตรฐาน 
- กิจกรรมการอบรมสถานประกอบการ
โรงฆ่าสัตว์ 

800,000 800,000 800,000 ผู้ประกอบการฆ่าสัตว์ ในเขต
เทศบาลมี สถานที่ ฆ่ า และ
ชําแหละเนื้อสัตว์ที่ได้มาตรฐาน 
ประชาชนได้บริโภคเนื้อสัตว์
สะอาดและปลอดภัย 

กอง
สาธารณสุข 

2 
 
 

จ้าง เหมาเอกชนดํา เนินการ
กําจัดขยะมูลฝอย 

เ พื่ อ เ พิ่ มประสิ ทธิ ภ าพการ
จัดเ ก็บขยะ  ลดปริมาณขยะ
ตกค้าง ลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การจ้างบุคลากรและการซ่อม
บํารุงรถยนต์บรรทุกขยะของ
เทศบาล 

จ้างเหมาเอกชนดําเนินการเก็บขนขยะ
มูลฝอยนอกเหนือจากส่วนที่เทศบาล
จัดเก็บเอง 

4,500,000 4,500,000 4,500,000 ทําให้เพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดเ ก็บขยะลดปริมาณขยะ
ตกค้าง ลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การจ้างบุคลากรและการซ่อม
บํารุงรถ-ยนต์บรรทุกทุกขยะ
ของเทศบาล 

กอง
สาธารณสุข 

3 โครงการรณรงค์ ป้องกัน แก้ไข
ผ ล ก ร ะ ท บ  ปั ญ ห า ด้ า น
สิ่งแวดล้อม 

เ พื่ อ เ ป็นการป้ อ งกั น  แก้ ไ ข

ผ ล ก ร ะ ท บ  ปั ญ ห า ด้ า น

สิ่งแวดล้อม 

จัดรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดอบรม 

และการจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ในการ

รณรงค์  ป้องกัน  แก้ ไข  ผลกระทบ 

ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ให้แก่ประชาชน

ในเขตเทศบาล จํานวน 23 ชุมชน 

50,000 50,000 50,000 ประชาชนเข้าใจและมีส่วนร่วม

ใ น ก า ร ป้ อ ง กั น  แ ก้ ไ ข 

ผ ล ก ร ะ ท บ  ปั ญ ห า ด้ า น

สิ่งแวดล้อม 

กอง
สาธารณสุข 
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ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2557 2558 2559 

4 การลด คัดแยกขยะและของ
เหลือใช้ 

- เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยแบบครบ
วงจรและส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการจัดการขยะมูล
ฝอยอย่างยั่งยืนก่อนนําไปกําจัด 
- เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้แก่
ประชาชนและอปท . อื่ นๆใน
กระบวนการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยในศูนย์เรียนรู ้

- เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการ
บริหารงานสาธารณสุขและ
สิ่ ง แ วดล้ อมของ เทศบาลมี
ค ว าม รู้ แ ล ะ เ ทคนิ ค วิ ธี ก า ร
สมัยใหม่ในการทํางาน 

- จัดกิจกรรม ลด คัดแยกขยะของเหลือ
ใช้ เพื่อนํากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ด้วย
กิจกรรมที่เหมาะสมโดยชุมชน 
- บริหารจัดการขยะมูลฝอยในศูนย์เรียนรู้
ให้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ด้ านการ
จัดการขยะให้แก่ประชาชนทั่วไปภายในเขต
เทศบาลและอปท.อื่นๆ 
- จัดทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ด้าน
การบริหารจัดการงานสาธารณสุขและ 
สิ่งแวดล้อมในทุกด้าน เช่น ศูนย์ฟื้นฟู
สุขภาพ,การจัดการขยะมูลฝอย, การคัด
แยกขยะ เป็นต้น 
-ซื้อรถจัดเก็บขยะขนาดเล็กสําหรับเก็บ
ขยะรีไซเคิล/อินทรีย์ 
- กิจกรรมการศึกษาดูงานชุมชน
ต้นแบบการลดคัดแยกขยะ 
- จัดทํา สนับสนุน และให้คําปรึกษาการ
ดําเนนิโครงการขยะในโรงเรียนและชุมชน 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 - ทําให้ประชาชนเกิดจิตสํานึก
และมีองค์ความรู้ในการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
- ประชาชนมีความเข้าใจ
ประเภทของขยะ การคัดแยก
ขยะและมี ส่ วน ร่ วม ในการ
จัดการขยะมูลฝอยอย่างต่อ 
เนื่อง และยั่งยืนด้วยกิจกรรมที่
เหมาะสม 
-ทํ า ใ ห้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง า น ด้ า น
สาธารณสุขและสิ่งแวด ล้อมมี
ความรู้และประสบการณ์นํา
เทคนิคใหม่ ๆมาพัฒนาการ
ทํางาน 
-ทําให้ลดปริมาณขยะมูลฝอยที่
เกิดจากครัวเรือนและชุมชน และ
สร้างมูลค่าจากการนํากลับมาใช้
ใหม่ 

กอง
สาธารณสุข 
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ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2557 2558 2559 

5 ก่อสร้างระบบบําบัดน้ําเสียและ 
ส่งเสริมการใช้ถังบําบัดน้ําเสียที่
เกิดจากครัวเรือนและชุมชน 

- เพื่อให้มีระบบการบําบัดน้ํา
เสี ยที่ เกิ ดจากชุ มชนอย่ างมี
ประสิทธิภาพและไม่ทํ าลาย
สิ่งแวดล้อม 
- เพื่อให้ประชาชนที่อาศัยใน
ครัวเรือนและชุมชนมีความรู ้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการบําบัด
น้ํ า เ สี ย ที่ ถู ก ต้ อ ง ต า ม หลั ก  
วิชา การ 
- เพื่อกําจัดขยะอินทรีย์ที่ย่อย
สลายง่ายโดยการนํามาหมักให้
เกิดแก๊ชและนํามาใช้ประโยชน์ 

- ก่อสร้างและติดตั้งระบบบําบัดน้ําเสีย 
- จัดเอกสารประชาสัมพันธ์ จัดการ
ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบําบัดน้ํา
เสียให้แก่ ผู้ประกอบการ 
- ส่งเสริมสนับสนุนให้สถาน
ประกอบการและบ้านเรือนมีถังบําบัดน้ํา
เสียหรือดักไขมันก่อนทิ้ง 
- กิจกรรมการบําบัดน้ําเสียในชุมชน/
ครัวเรือน 
- กิจกรรมการบําบัดน้ําเสียในศูนย์
เรียนรู้การจัดการขยะ 
- สํารวจและศึกษา วางแผนระบบการ
ระบายน้ําระบบบําบัดน้ําเสียในเขต 
เทศบาล 
- การก่อสร้างบ่อก๊าซชีวภาพในศูนย์
เรียนรู้การจัดการขยะ 
- เพื่อให้อาสาสมัครและประชาชน มี
ความรู้ และทักษะในการจัดการขยะ
และนําของเหลือใช้ประโยชน์  สร้าง
รายได้จัดสิ่งแวดล้อมให้สะอาดเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

500,000 500,000 500,000 - ประชาชนเกิดความตระหนัก
และให้ความร่วมมือในการ
บําบัดน้ําเสียอย่างถูกต้องตาม
หลักวิชาการ 
- ทําให้มีระบบการบําบัดน้ํา
เสียที่ เกิดจากชุมชนอย่างมี
ประสิทธิภาพและไม่ทําลาย
สิ่งแวดล้อม 
- ทําให้สามารถแก้ไขการระบาย
น้ํา การบําบัดน้ําเสียและปัญหา
น้ําทว่มในเขตเทศบาล 
- สามารถกําจัดขยะอินทรีย์ที่
ย่อยสลายง่าย สามารถนํามา
หมักให้เกิดแก๊ซและนํามาใช้
ประโยชน์ 
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ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2557 2558 2559 

6 โครงการลดคัดแยกขยะแบบ

ครบวงจร 

1. เพื่อให้เทศบาลตําบล 

สันกําแพงเป็นต้นแบบเทศบาล

แ ห่ ง ค ว า ม ส ะ อ า ด  แ ล ะ มี

มาตรการ การจัดการขยะอย่าง

เป็นระบบ 

2. เพื่อให้ประชาชนในชุมชน
ตระหนักในการลดคัดแยกขยะ 

และการนําขยะมาใช้ประโยชน์

อย่างสูงสุด 

3. เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน 

4. เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึง
อันตรายของขยะติดเชื้อ /ขยะ

อันตราย  และมี แผนในการ

จัดการขยะดังกล่าว 

5. เพื่อให้ประชาชนมีความคิด
ริ เ ริ่ มส ร้ า งสรรค์ ใ นการหา

นวัตกรรมใหม่ๆ ในการจัดการ

ขยะในชุมชนอย่างครบวงจร 

1. อบรมให้ความรู้แก่แกนนําเรื่องการ

จัดการขยะแบบครบวงจร 

2. ศึกษาดู ง านชุ มชนต้ นแบบการ

จัดการขยะ 

3. ประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อให้มี
การเผยแพร่นวัตกรรม/โครงการ 

4. สนับสนุนกิจกรรมในชุมชนเกี่ยวกับ
การคัดแยกขยะ 

5,000,000 - - 1. ปริมาณขยะในเขตเทศบาล

ตําบลสันกําแพงลดลง 

2. ชุมชนมีการบริหารจัดการ
ขยะ อย่างเป็นระบบ และครบ

วงจร 

กอง
สาธารณสุข

และ
สํานักงาน
สิ่งแวดล้อม
จังหวัด
เชียงใหม่ 
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ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2557 2558 2559 

7 โครงการบริหารจัดการขยะโดย
การมีส่วนร่วมของชุมชน 

-เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอย
และส่งเสริมให้มีการใช้ขยะให้
เป็นประโยชน์ 
- สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนใน
ครัวเรือน 

จั ด ป ร ะ ชุ ม / อ บ ร ม แ ก น นํ า ชุ ม ช น  
ผู้ประกอบกิจการตลาดสด แม่ค้า คณะ
ค รู / นั ก เ รี ย น  คณ ะ ก ร ร ม ก า ร วั ด 
ผู้ประกอบการเพื่อหาแนวทางในการ
ดําเนินกิจกรรมการคัดแยกขยะ และ
วิธีการจัดการขยะแบบครบวงจร 

200,000 200,000 200,000 -ปริมาณขยะมูลฝอยลดลง
แ ล ะ ส า ม า ร ถ ป ร ะ ห ยั ด
งบประมาณในการบริหาร
จัดการด้านขยะของเทศบาลได้ 
- ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจด้านการจัดการขยะ 

กอง
สาธารณสุข 

 2.5 แนวทางการพัฒนาด้านการจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน 

ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2557 2558 2559 

1 อบรมอาสาสมัครตรวจสอบและ

ระงับเหตุรําคาญประจําหมู่บ้าน 

และรับแจ้งเหตุรําคาญ และ

มลพิษต่างๆ 

เ พื่ อ ส ร้ า ง เ ค รื อข่ า ย ในการ 

ตรวจสอบและระงับเหตุรําคาญ

เ บื้ อ งต้ น ในชุ มชน  และ เ ป็น

แ ห ล่ ง ข้ อ มู ล ใ น พิ จ า ร ณ า

ดํ า เนิ นการแก้ ไขปัญหาเหตุ

ร้องเรียน เหตุรําคาญที่เกิดขึ้นใน

เขตเทศบาล 

-จัดการฝึกอบรมอาสาสมัครตรวจสอบ

และระงับเหตุรําคาญประจําหมู่บ้าน

ให้แก่ ผู้นําชุมชน อสม. และประชาชน

ทั่วไปที่มีความสนใจ  

- รับแจ้งเหตุรําคาญ และรับเรื่องราวร้อง

ทุกข์ และติดตั้งกล่องรับฟังความคิดเห็น

ของประชาชน ทุกชุมชน 

- อบรมอาสาสมัครตรวจสอบเหตุรําคาญ 

- รับฟังความคดิเห็นของประชาชน 

 

50,000 50,000 50,000 มีแกนนํา/อาสาสมัครในชุมชน

ที่สามารถตรวจสอบและระงับ

เหตุรําคาญเบื้องต้นในชุมชนได้

รวด เ ร็ วและ ทัน เหตุ การณ์ 

สามารถแก้ ไขปัญหาความ

ต้องการและความเดือดร้อนของ

ป ร ะ ช า ช น แ ล ะ ทํ า ใ ห้ ก า ร

ตรวจสอบและระงับเหตุรําคาญ

ในชุมชนเป็นไปดว้ยความรวดเร็ว

และทันเหตุการณ์ 

กอง

สาธารณสุข 
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

 3.1 แนวทางการพัฒนาด้านการป้องกันและเฝ้าระวังระวังปัญหายาเสพติด 

ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2557 2558 2559 

1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา  
ยาเสพติด 

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา   
ยาเสพติด 

เยาวชนและเครือข่ายอาสาสมัครป้องกัน 
ยาเสพติด จํานวน 120 คน 

150,000 150,000 150,000 เยาวชนได้รับการปลูกฝังให้รู้ถึง
โทษของยาเสพติดและการแพร่
ระบาดของยาเสพตดิลดลง 

ฝ่ายสวัสดิการฯ 

สํานักปลัด 

2 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ 
สันกําแพงตามโครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดและ
การจัดระเบียบสังคมแบบบูรณา
การ  

เพื่ออุดหนุนโครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดและการจัด
ระเบยีบสังคมแบบบูรณาการ 

สนับสนุนงบประมาณให้แก่ที่ ทําการ
ปกครองอําเภอสันกําแพง เพื่อดําเนินการ
ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดและการจัดระเบียบสังคมแบบ
บูรณาการ(ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพตดิอําเภอสันกําแพง) 

40,000 40,000 40,000 เ พิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร
ดํ า เ นิ น ง า นต าม โ ค ร งก า ร
โครงการป้องกันและแก้ ไข
ปัญหายาเสพติดและการจัด
ระเบียบสังคมแบบบูรณาการ 

สํานักปลัด 

3.2 แนวทางการพัฒนาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชุมชน 

ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2557 2558 2559 

1 โครงการชุมชนเข้มแข็งเตรียม 
พร้อมป้องกันภัย 

เพื่อให้ชุมชนได้ เตรียมความ
พร้อมในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยและสามารถเผชิญ
เหตุได้โดยพลังความสามารถ
ของคนในชุมชนอยา่งยั่งยืน 

จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจํา
หมู่บ้าน  

110,000 110,000 110,000 ชุ ม ชนมี ค ว ามตระหนั กถึ ง
ปัญหาความเสี่ยงภัยและมี
ความเข็มแข็ง เตรียมพร้อม
ป้องกันภัยทุกประเภทชุมชนมี
วัสดุ อุปกรณ์ในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

งานป้องกันฯ 
สํานักปลัด 
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ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2557 2558 2559 

2 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 

เพื่อให้ความรู้ในการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย และการ

จัดทําแผนป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยประจําหมู่บ้าน 

หมู่บ้านในพื้นที่เทศบาลตําบลสันกําแพง  20,000 20,000 20,000 ชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจและ

มีส่วนร่วมในการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย  

งานป้องกันฯ 

สํานักปลัด 

3 โครงการฝึกอบรมสมาชิก  

อปพร. หลักสูตรทบทวน 

เพื่อฝึกอบรมทบทวน เพิ่มศักย 

ภาพ สมาชิก อปพร. 

สมาชิก อปพร. ที่ผ่านหลักสูตรจัดตัง้

มาแล้ว 2 ปี 

150,000 - 150,000 สมาชิก  อปพร .  ได้ทบทวน

ความรู้ และมีศักยภาพในการ

ปฏบิัติหน้าที่ 

งานป้องกันฯ 

สํานักปลัด 

4 โ ค ร งกา รฝึ กอบรมสมาชิ ก  

อปพร. หลักสูตรจัดตัง้ 

 

เพื่อจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัย

ฝ่ า ยพล เ รื อนตามพระ ร าช 

บัญญัติ ป้องกัน และบรรเทาสา

ธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้ครบ

ร้อยละ  2 ตามนโยบายของ

กระทรวง มหาดไทย 

ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตําบลสัน

กําแพง 

- 300,000 - เทศบาลตําบลสันกําแพงมีเครือ 

ข่าย ความร่วมมือที่เข้มแข็งและ 

กว้างขวางในการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย  

งานป้องกันฯ 

สํานักปลัด 

5 โครงการ อปพร.เตรียมพร้อม

ป้องกันภัย 

เพื่อปฏิบัติหน้าที่ เตรียมความ

พร้อมในการเฝ้าระวัง และแจ้ง

เตือนภัย ตลอดจนช่วยเหลือ 

ผู้ประสบภัยในพื้นที่ 

สมาชิก อปพร. ในสังกัดพลัดเปลี่ยน

หมุนเวียนกันอยู่เวรประจําศูนย์ อปพร.

เทศบาล ตั้งแต่เวลา 18.00 น.ถึง 

06.00 น.ทุกวัน ๆ วันละ 2 คน  

50,000 50,000 50,000 ทําให้มีความพร้อมในการช่วย 

เหลือและบรรเทาสาธารณภัย

ได้ทันเหตุการณ์ลดผลกระทบที่

อาจเกดิขึ้นได้ 

งานป้องกันฯ 

สํานักปลัด 
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ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2557 2558 2559 

6 โครงการอบรมสัมมนาและศึกษา 

ดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพศูนย์ 

อปพร.เทศบาล 

 

เพื่อพัฒนาระบบงานของศูนย์  

อปพร. เทศบาลและแลกเปลี่ยน

ทัศนคติของมวลหมู่สมาชิก  

อปพร. 

สมาชิก อปพร. ที่ช่วยเหลืองานกิจการ

ของศูนย์ อปพร . เทศบาลอย่างสม่ํา 

เสมอ 

200,000 - 200,000 สมาชิก อปพร. มีความรู้ในการ

พัฒนางานของศูนย์ อปพร.และ

มีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติ

หน้าที่  

งานป้องกันฯ 

สํานักปลัด 
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3.3 แนวทางการพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 

ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2557 2558 2559 

1 โ ค ร ง ก า ร ป้ อ ง กั น แ ล ะ ล ด

อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล 

เพื่อรณรงค ์ประชาสัมพันธ์พร้อม

ติ ดตั้ งสัญญาณไฟกระพริบ 

กระจกโค้งและป้ายเตือน บริเวณ

จุดเสี่ยงป้องกัน และลดความ

สูญเสียจากปัญหาอุบัติเหตุทาง

ถนนชว่งเทศกาลในพืน้ที่ 

จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลด

อุบัติเหตุทางถนน และจัดเวทีประชาคม

ในการตรวจสอบเส้นทางบริเวณจุด

เสี่ยงในชุมชน เพื่อปรับปรุงแก้ไขบริเวณ

จุดเสี่ยงและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้

ประชาชน 

50,000 50,000 50,000 ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมใน

การป้ อ งกั น แล ะลดคว าม

สูญเสียจากปัญหาอุบัติ เหตุ

ทางถนนในพื้นที่ 

งานป้องกันฯ 

สํานักปลัด 

2 โ ค ร ง ก า ร ฝึ ก อ บ ร มพัฒ น า

ศักยภาพพนักงานดับเพลิงและ

กู้ภัยในการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย 

เพื่อฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ 

เพิ่มทักษะพนักงานดับเพลิงและ

กูภ้ัยในการปอ้งกันและบรรเทาสา

ธารณภัย 

จัดฝึกอบรมให้ความรู้พัฒนาศักยภาพ 

เพิ่มทักษะพนักงานดับเพลิงและกู้ภัยใน

พื้นที่ทุก 3 เดือน 

20,000 20,000 20,000 พนักงานดับเพลิงและกู้ภัยมี

ความพร้อมและมีศักยภาพใน

การปฏิบัติงานด้านกาป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย 

งานป้องกันฯ 

สํานักปลัด 

3 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย 

เพื่อเตรียมความพร้อมในการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ตลอดจนการเผชิญเหตุสาธารณ

ภัยในพื้นที่ ทั้งภาครัฐภาคเอกชน 

และภาคประชาชน 

จัดทําแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณ

ภัย ประชุม ทบทวน ปรับปรุงแผนฯ และ

ฝึกซ้อมแผนฯให้เป็นไปตามรูปแบบและ

แนวทางที่กําหนดทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 

และภาคประชาชน 

20,000 20,000 20,000 หน่วยงานทั้งภาครั ภาคเอกชน 

และภาคประชน มีความพร้อม

และบูรณาการการปฏิบัติงาน

ตามแผนป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย ในการเผชิญเหตุ

ภัยพิบัติ 

งานป้องกันฯ 

สํานักปลัด 
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ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2557 2558 2559 

4 

 

 

โครงการพัฒนาความร่วมมือ

องค์กรเครือข่ายในการป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย 

เพื่อประชุมและจัดทําบันทึกข้อ 

ตกลงว่าด้วยการประสานความ

ร่ วมมื อ ใ นกา ร ป้ อ งกั น แล ะ

บรรเทาสาธารณภัย 

เครือข่ายความร่วมมือทั้งในและนอก

พื้นที่ในการดําเนินกิจกรรมร่วมกันเตรียม

ความพร้อม  ประสานความร่วมมือ

ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกัน

ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

20,000 - - ทําให้มีการบูรณาการร่วมกัน

ของหน่วยงาน และองค์กรเครือ 

ข่าย เพื่อนําไปสู่การปฏิบัติที่มี

ประสิทธิภาพเกิดผลสัมฤทธิ์

อยา่งแท้จริง 

งานป้องกันฯ 

สํานักปลัด 

5 โครงการป้องกัน และแก้ไข

ปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ 

เพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหา

เหตุ อุทกภัยในพื้นที่ เทศบาล 

ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือ

บรรเทาผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที ่

หมู่บ้านในพื้นที่เทศบาลตําบลสันกําแพง  200,000 200,000 200,000 ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ได้รับ

การช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหา

อย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ 

งานป้องกันฯ 

สํานักปลัด 

6 โครงการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาวาตภัยในพื้นที่ 

เพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหา

เหตุวาตภัยในพื้นที่ เทศบาล 

ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือ

บรรเทาผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ 

หมู่บ้านในพื้นที่เทศบาลตําบลสันกําแพง  100,000 100,000 100,000 ผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ได้รับ

การช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหา

อย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ 

งานป้องกันฯ 

สํานักปลัด 

7 โครงการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาอัคคีภัยในพื้นที่ 

เพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหา

เหตุ อัคคีภัยในพื้นที่ เทศบาล

ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือ

บรรเทาผู้ประสบอัคคีภัยภัยใน

พื้นที่ 

หมู่บ้านในพื้นที่เทศบาลตําบลสันกําแพง  100,000 100,000 100,000 ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ได้รับ

การช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหา

อย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ 

งานป้องกันฯ 

สํานักปลัด 
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ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2557 2558 2559 

8 โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

ประจําตําบล 

- เพื่อจัดตั้งหน่วยกู้ชีพเทศบาล

แ ล ะ ชุ ด ป ฏิ บั ติ ก า ร ฉุ ก เ ฉิ น

เทศบาล 

- เพื่อให้ประชาชนที่ เจ็บป่วย

และประสบอุ บั ติ เ หตุ ไ ด้ รั บ

บริการ การแพทย์ฉุกเฉิน 

- เพื่อให้มีระบบบริหารจัดการ

ง านการแพทย์ ฉุ ก เ ฉิ น ขอ ง

เทศบาล 

เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมความรู้ผู้ปฏิบัติ 

การในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ค่าจัดซื้อ

วัสดุ เครื่องแต่งกายสําหรับผู้ปฏิบัติการ 

ค่าวัสดุการแพทย์ที่จําเป็นและเวชภัณฑ์ 

ค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติการในระบบ

การแพทย์ฉุกเฉิน 

300,000 300,000 300,000 ประชาชนในพื้ นที่ สามารถ

เรียกใช้บริการเมื่อเกิดเจ็บป่วย

ฉุกเฉินหรือประสบอุบัติเหตุของ

ระบบการแพทยฉ์ุกเฉนิเทศบาล 

งานป้องกันฯ 

สํานักปลัด 

9 จัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ําดับเพลิง 

6 ล้อ ขนาด 4,000 - 6,000 

ลิตร 

เ พื่ อ ใ ช้ ใ น ก า รป้ อ ง กั น แ ล ะ

บรรเทา สาธารณภัย เช่น ภัย

แล้ง ฯลฯ 

ซื้อรถยนต์บรรทุกน้ําดับเพลิง 6 ล้อ  

ขนาด 4,000 - 6,000 ลิตร 

จํานวน 1 คัน 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 ทําให้มียานพาหนะเครื่องจักรกล 

พร้อมในการบรรเทาความเดือด 

ร้อนชุมชน 

งานป้องกันฯ 

สํานักปลัด 

10 จัดซื้อเครื่องอัดอากาศสําหรับ

อัดอากาศเครื่องชว่ยหายใจใน

การดับเพลิงและกูภ้ัย 

เพื่อใช้ในการอัดอากาศเครื่อง 

ช่วยหายใจในงานดับเพลิงและ

กูภ้ัย 

จัด ซื้ อ เค รื่องอัดอากาศสํ าห รับอัด

อากาศ  เ ค รื่ อ งช่ วยหาย ใจ ในการ

ดับเพลิงและกูภ้ัย 

200,000 200,000 200,000 ทําให้มีความพร้อมด้านวัสดุ

อุปกรณ์ ในการป้องกันและระงับ

อัคคภีัยและงานกูภ้ัย 

งานป้องกันฯ 

สํานักปลัด 
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ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2557 2558 2559 

11 จัดซื้อชุดเครื่องมือกูภ้ัยระบบ 

ไฮดรอลิคประจํารถกูภ้ัย

เคลื่อนที่เร็ว 

เพื่อใช้ประจํารถกูภ้ัยในการกูภ้ัย

อุบัติเหตุทางถนน 

จัดซื้อชุดเครื่องมือกูภ้ัย ประกอบด้วย 

เครื่องต้นกําลังไฮดรอลิค,เครื่องตัด

เครื่องถ่าง,เครื่องค้ํายันและชุดม้วนเก็บ

สายไฮดรอลิค จํานวน 1 ชุด 

250,000 250,000 250,000 ทําใหก้ารปฏบิัติงานกูภ้ัยอุบัตเิหตุ

ทางถนนมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว 

ทันเหตุการณ์ 

งานป้องกันฯ 

สํานักปลัด 

12 จ้างเหมาจัดทําแผนที่เสี่ยง

อุทกภัยในเขตพ้ืนที่เทศบาล

ตําบลสันกําแพง 

เพื่อจัดทําแผนที่เสี่ยงอุทกภัยใน

เขตพ้ืนที่เทศบาล 

จ้างเหมาจัดทําแผนที่เสี่ยงอุทกภัยใน

เขตพื้นที่เทศบาล 

30,000 - - ทําใหม้ขีอ้มูลในการบริหารจัดการ

ปัญหาอุทกภัยในพืน้ที่เขตเทศบาล 

งานป้องกันฯ 

สํานักปลัด 

13 โครงการช่วยเหลือเกษตรกร

ผู้ประสบภัยธรรมชาติ 

เ พื่ อช่ วย เห ลือแก่ เ กษตรกร

ผู้ประสบภัยธรรมชาติต่างๆ เช่น 

อุทกภัยแล้ง และโรคพืชต่างๆ 

เกษตรกรผู้ประสบภัยในเขตเทศบาล 

จํานวน 262 คน 

100,000 100,000 100,000 เกษตรกรได้รับการบรรเทา

ความเดือดร้อนอันเนื่องมาจาก

ภัยธรรมชาต ิ

ฝ่ายสวัสดิการฯ 

สํานักปลัด 

14 

 

 

สนับสนุนจัดหาสารเคมีกําจัดโรค

และแมลงศัตรูข้าว 

เพื่อป้องกันและกําจัดโรคและ

แมลงศัตรูข้าวทั้งฤดูนาปีและนา

ปรัง 

เกษตรกรผู้ปลูกขา้วนาปีและนาปรัง

ตําบลทรายมูล, แช่ช้างและสันกําแพงใน

เขตรับผิดชอบของเทศบาลตําบลสัน

กําแพง 

100,000 100,000 

 

 

 

100,000 เ กษตรกรผู้ ปลู กข้ า ว ได้ รั บ

ผลผลิตตรงตามเป้าหมายและ

มีคุณภาพ 

ฝ่ายสวัสดิการฯ 

สํานักปลัด 
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3.4 แนวทางการพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ 

ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2557 2558 2559 

1 โครงการสง่เสริมกจิกรรมการกีฬา
และนันทนาการ  

เพื่อให้เยาวชนและประชาชนใน 
เขตเทศบาลตําบลสันกําแพงได้
มี โอกาสใช้ เ วลาว่ า ง ให้ เป็ น
ประโยชน์ 

จัดการแข่งขันกีฬาและฝึกอบรมกีฬา
พร้อมจัดส่งนักกีฬาของเทศบาลเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาตลอดทั้งปีโดยสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าสมัคร 
ชุดกีฬา วัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม ฯลฯ 

150,000 150,000 150,000 เพื่อให้เยาวชนและประชาชนใน
เขตเทศบาลตําบลสันกําแพงได้
มี โอกาสใช้ เวลาว่างให้ เป็น
ประโยชน์ 

กอง 
การศึกษา 

2 โครงการ การแข่งขันกีฬาชุมชน

เ ท ศบ าล เ ฉ ลิ ม พ ร ะ เ กี ย ร ติ 

“ฉําฉาเกมส์ ” 

เ พื่อส่ ง เส ริมให้ประชาชนใน 

ท้องถิ่นมีสุขภาพพลานามัยที่

สมบูรณ์แข็งแรง ลดภาวะการ 

เจ็บป่วย 

จัดการแข่งขันกีฬาระหว่างชุมชนในเขต

เทศบาลตําบลสันกําแพง จํานวน 23 

ชุมชน 

 

250,000 250,000 250,000 ประชาชนในท้องถิ่นมีสุขภาพ 

พลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงลด  

ภาวะการเจ็บป่วย 

กอง 

การศึกษา 

3 โครงการสนับสนุนงบประมาณ

ให้แก่ชุมชน ,กลุ่ม, ชมรมต่างๆ

ในเขตเทศบาลตําบลสันกําแพง

ในการจัดกิจกรรมกีฬาและการ

ออกกําลังกาย (แอโรบิค,ไท้จีซี่

กง,รําไม้พลอง ฯลฯ) 

 เพื่อให้ชุมชน กลุ่ม ชมรม ได้จัด

กิจกรรมกีฬาและออกกําลังกาย  

(แอโรบิค ไท้จีซี่กง,รําไม้พลอง 

ฯลฯ) 

 สนับสนุนงบประมาณให้แก่ชุมชน,กลุ่ม, 

ชมรม ในการจัดกิจกรรมกีฬาและออก

กําลังกาย เช่น ค่าตอบแทนวิทยากรนํา

เต้นแอโรบิค ค่า ฯลฯ    (แอโรบิค,ไท้จีซี่กง 

,รําไม้พลอง ฯลฯ) 

350,000 350,000 350,000 ชุมชนในเขตเทศบาลได้รับงบ 

ประมาณสนับสนุนในการจัด

กิจกรรมกีฬาและออกกําลัง

กาย (แอโรบิค,ไท้จีซี่กง,รําไม้

พลอง ) 

กอง 

การศึกษา 
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ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2557 2558 2559 

4 โครงการการแขง่ขันกฬีาทอ้งถิ่น

สันกําแพงเกมส์  (มหกรรมกฬีา

อําเภอสันกําแพง) 

 

 

 

 

 

 

 

เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคี

และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

ระหว่างคณะผู้บริหาร สมาชิก

สภาและพนั ก งาน เทศบาล

รวมทั้ง เยาวชนและประชาชน 

อี ก ทั้ ง เ ชื่ อ ม ค ว า ม สั ม พั น ธ์

ร ะ ห ว่ า ง หน่ ว ย ง า นอ งค์ ก ร

ปกครองท้องถิ่น ทัง้ 10 แห่ง 

จัดส่ งนักกีฬาของเทศบาลเข้ า ร่วม

แข่งขันมหกรรมกีฬาสันกําแพงเกมส์ 

โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

เช่น ค่าสมัคร ชุดกีฬา วัสดุ อุปกรณ์ 

ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯรวมไปถึง

การสนับสนุนงบประมาณเพื่อใช้ในการ

จัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาสันกําแพง

เกมส์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน 

100,000 100,000 100,000 บุคลากรของเทศบาลรวมทั้ง

เยาวชนและประชาชน ได้ใช้

เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ลด

ภ า ว ะ  ก า ร เ จ็ บ ป่ ว ย  มี

ความสัมพันธ์อันดี ระหว่ าง

หน่วยงาน 

กอง 

การศึกษา 

5 โครงการจัดซือ้วัสดุอุปกรณ์กีฬา เ พื่อ จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์กีฬา

สําหรับให้ประชาชนและเยาวชน

ในเขตเทศบาลตําบลสันกําแพง

ได้ใช้ในการออกกําลังกาย 

เ พื่ อ จัด ซื้ อวั สดุ อุ ปกรณ์กีฬา ให้ แก่

ประชาชนและเยาวชนในเขตเทศบาล

ตําบลสันกําแพง 

100,000 100,000 100,000 ประชาชนและเยาวชนในเขต

เทศบาลตําบลสันกําแพงมี

โอกาสได้ใช้วัสดุอุปกรณ์กีฬาที่

เหมาะสม 

กอง 

การศึกษา 

6 โครงการแขง่ขันกฬีาเยาวชนภาค

ฤดูร้อน  

เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้าง

ความสามัคคีให้ใช้เวลาว่างให้

เ ป็นประโยชน์ ให้แก่ เยาวชน 

ประชาชน ภายในอําเภอสันกํา 

แพงและใกล้เคียง 

จัดการแข่ งขันกีฬาประเภทต่ าง  ๆ 

ภายใน อําเภอสันกําแพงและใกล้เคียง 

50,000 50,000 50,000 เยาวชนและประชาชนในเขต

อําเภอสันกําแพงและใกล้เคียง

ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

ลดภาวะการเจ็บป่วย มีความ 

สัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน 

กอง

การศึกษา 
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ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2557 2558 2559 

7 โครงการแขง่ขันฟุตบอล 7 คน 

สันกําแพง ยูธคัพ 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน

เล่นกีฬาฟุตบอล โดยไม่ยุ่งเกี่ยว 

กับยาเสพติด มีสุขภาพกายและ

สุขภาพใจที่ด ีลดอัตราเสี่ยงจาก

โรงภัยไข้เจ็บ และสร้างความ 

สัมพันธ์อันดีระหว่างเด็ก 

จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเด็กและ

เยาวชน จํานวน 2 รุ่น  

- ระดับรุ่นไม่เกิน 11 ปี จํานวน 12 

ทีม 

- ระดับรุ่นไม่เกิน 13 ปี จํานวน 12 

ทีม 

50,000 50,000 50,000 เ ด็ ก แล ะ เ ย า ว ชน เ ล่ น กี ฬ า

ฟุตบอล ได้ใช้เวลาว่างให้เกิด

ประโยชน์ มีสุขภาพกายและใจ

ทีดี มีความสามัคคีในหมู่คณะ 

และสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่าง

เด็ก 

กอง

การศึกษา 

 

8 โครงการเทศบาลตําบลสันกําแพง

มุง่สูค่วามเป็นเลิศดา้นกฬีา 

เพื่อจัดอบรมและฝึกซ้อมกีฬา

ให้แก่เยาวชนในเขตเทศบาล

ตําบลสันกําแพง ได้ออกกําลัง

กาย ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

มีทักษะในด้านกีฬา สามารถ

นําไปพัฒนาตนเองได้ 

จัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ภายใน 

อําเภอสันกําแพงและใกล้เคียง 

100,000 100,000 100,000 เยาวชนและประชาชนในเขต

อําเภอสันกําแพงและใกล้เคียง

ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

ลดภาวะการเจ็บป่วย มีความ 

สัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน 

กอง

การศึกษา 

9 โครงการแขง่ขันกฬีาอนุบาล

สัมพันธ์ 

เ พื่อ เ ชื่อมความสัมพันธ์และ

เสริม สร้างพัฒนาการทางด้าน

ร่างกาย อารมณ์ สังคม และ

สติปัญญาของนักเรียนระดับ

ปฐมวัย 

จัดการแข่งขันกีฬาของนักเรียนศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดกองการศึกษาและ

โรงเรียนสังกัดเทศบาลตําบลสันกําแพง 

30,000 30,000 30,000 นักเรียนระดับปฐมวัยมีพัฒนา 

การทางด้านร่างกาย อารมณ ์

สังคม และสติปัญญา 

กอง

การศึกษา 
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ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2557 2558 2559 

10 ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ เพื่อให้ชุมชนได้มีกิจกรรมออก

กํ าลั ง ก า ยแล ะส ร้ า ง ค ว าม

สามัคคีในชุมชน 

จัดกจิกรรมออกกําลังกายให้กับประชาชน

ในเขตเทศบาล เช่น รําวงย้อนยุค, ปั่น

จักรยาน, รําเต้าเต๋อซินซี, รําไทจี๋ซีกง, 

ฟุตบอล, เปตอง, เตน้แอโรบคิ เป็นตน้ 

150,000 150,000 150,000 ประชาชนในเขตเทศบาลมี

สุขภาพกายและจิตดี ปราศจาก

โรคภัย 

กอง

สาธารณสุข 

11 อุดหนุนเทศบาลตําบลบวกค้าง

ตามโครงการแข่งขันมหกรรม

กีฬาท้องถิ่นสันกําแพงเกมส์ 

(มหกรรมกีฬาอําเภอสันกําแพง) 

เพื่อสนับสนุนงบประมาณให้แก่

เทศบาลตําบลบวกค้าง  เ ป็น

เจ้าภาพจัดการแข่งขันมหกรรม

กีฬาท้องถิ่นสันกําแพงเกมส์ 

สนับสนุนงบประมาณให้แก่เทศบาล

ตําบลบวกค้าง  เ พื่ อ จัดการแข่ งขัน

มหกรรมกีฬาท้องถิ่นสันกําแพงเกมส์ 

30,000 - - เทศบาลตําบลบวกค้างได้รับ

การสนับสนุนงบประมาณเพื่อ

จัดการแข่งขันมหกรรมกีฬา

ท้องถิ่นสันกําแพงเกมส์ 

กอง

การศกึษา 

12 ฝึกสอนทักษะฟุตบอลเยาวชน

อําเภอสันกําแพง ประจําปี 

2557 บริเวณสนามฟุตบอล 

เทศบาลตําบลสันกําแพงอําเภอ

สันกําแพง 

1. เ พื่ อส่ ง เ ส ริม ให้ เ ด็ กและ

เ ย า ว ชนมี สุ ข ภ าพ ร่ า ง ก า ย

แข็งแรงสุขภาพจิตใจดี 

2.เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน

ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยขน์ 

3. เพื่อสร้างความสามัคค ี

อบรมและฝึกสอนทักษะฟุตบอลใหก้ับ

เยาวชน 

 

 

 

 

 

 

220,000 - - 1. เด็กและเยาวชนมีสุขภาพ

ร่างกายแข็งแรงสุขภาพจิตดี 

 2. เด็กและเยาวชนใช้เวลา

ว่างให้เกิดประโยชน์ 

 3. เ กิ ดความสามั คคี และ

สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในหมู่

คณะ 

เทศบาลตําบล 

สันกําแพง

ร่วมกับทุก 

อปท.ในเขต

อําเภอสัน

กําแพง 
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3.5  แนวทางการพัฒนาด้านการสาธารณสุข 

ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2557 2558 2559 

1 ตรวจสุ ขภาพและ ให้ บ ริการ

รักษาพยาบาลเบื้องต้น 

- เ พื่ อให้การรั กษาพยาบาล

เบื้องต้นแก่พนักงาน ลูกจ้างและ

ผู้มาติดต่อราชการ เมื่อเกิดการ

เจ็บปว่ย 

- เพื่อตรวจคัดกรองค้นหาตรวจ

สุขภาพประจําปีต่อคณะผู้บริหาร 

พนักงานเทศบาล ลูกจา้งประจํา 

- จั ดหา เค รื่ อง มื อปฐมพยาบาล 

เวชภัณฑ์และยา ปรอทวัดไข้ เครื่องวัด

ความดัน กระเปา๋เครื่องมือ ฯลฯ 

- ตรวจสุขภาพผู้บริหาร,พนักงาน

ลูกจา้งประจํา ปีละ 1 ครั้ง 

- ตรวจสุขภาพร่างกายเบื้องต้น เช่น 

วัดความดันโลหิต ,ชั่งน้ําหนัก,วัดส่วนสูง

จับชพีจร,วัดการหายใจ เป็นตน้ 

200,000 200,000 200,000 เป็นการเตรียมความพร้อมใน

การรักษาพยาบาลเบื้องต้น 

ให้แก่ พนักงาน ลูกจ้าง และ  

ผู้มาติดต่อราชการ เมื่อเกิดการ

เจ็บป่วยและค้นหา คัดกรองโรค

ในชว่งเริ่มแรก 

กอง

สาธารณสุข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



113 
 

ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2557 2558 2559 

2 อบรมสง่เสริมสุขภาพ เพื่อจัดบริการด้านสุขภาพให้แก่

ประชาชนในเขตเทศบาลให้มี

สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ทุกกลุ่ม

อายุ 

จั ด ให้ ความรู้ และตรวจสุ ขภาพแก่

ประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาล เชน่  

- สนับสนุนเวชภัณฑ์ยา อุปกรณ์ ให้

โรงเรียน, ศูนยเ์ด็กเล็ก, ชุมชน 

- เยี่ ยมบ้ านผู้ ป่ วย ,  ผู้ ด้ อยโอกาส ,  

ผู้พิการ, ผูสู้งอายุ ฯลฯ 

- การวางแผนครอบครัว 

- ส่งเสริมพัฒนาภาวะโภชนาการสมวัย

ต่อเด็ก อายุ 0-5 ปี 

- ตรวจสุขภาพคัดกรอง,ดูแลรักษาเด็ก

ก่อนวัยเรียน/นักเรียน ด้านสุขอนามัยส่วน

บุคคล 

- จัดค่ายเยาวชนให้ความรู้เกี่ยวกับการ

พยาบาลในภาวะฉุกเฉิน, การรักษา 

พยาบาลเบือ้งตน้ ฯลฯ 

80,000 80,000 80,000 ทําให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับ

สุขภาพ และสามารถค้นหาเฝ้า

ระวังโรคได้ทันท่วงที ส่งผลสู่

การควบคุม ป้องกันและรักษา

โรคไดอ้ยา่งถูกวธิี 

กอง

สาธารณสุข 
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ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2557 2558 2559 

3 โครงการส่งเสริมและบริการ
สุขภาพผูสู้งอายุ/ชุมชน  

- เ พื่ อ ส่ ง เ ส ริ ม แล ะพั ฒน า
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรค
เรื้อรัง ผู้พิการ ให้มีทักษะในการ
ดูแลและชว่ยเหลือตนเอง 
 

จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพรักษา ป้องกัน
โรคและฟื้นฟูสุขภาพให้แก่ผู้ป่วยโรค
เรื้อรัง, ผู้สูงอายุ และผู้พิการในชุมชน
รวมถงึประชาชนทั่วไป 
-  สํารวจ ตรวจ คัดตรวจภาวะสุขภาพ
ประชาชนทุกวัย 
- ออกเยี่ยมบา้น 
- ทํากายภาพบําบัด, กิจกรรมบําบัด,
การแพทยแ์ผนไทย, นวดแผนไทย, ฝังเข็ม  
- ให้ ความ รู้ ด้ านการดู แลสุ ขภาพ , 
สมุนไพร 

50,000 50,000 50,000 ทําให้ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
ผู้พิการ มีปฎิสัมพันธ์ซึ่งกันและ
กันและมคีุณภาพชวีติที่ดีขึ้น 
 

กอง

สาธารณสุข 

4 การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
สาธ า รณสุ ขปร ะ จํ าหมู่ บ้ า น 
(อสม.) และวัน อสม.แห่งชาติ 

- เ พื่ อ พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
ห มู่ บ้ า น ,  อสม .น้ อ ย  แ ล ะ
ผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขใน
เ ข ต เ ท ศ บ า ล ใ ห้ มี ค ว า ม รู ้
ความสามารถมากขึ้น 
- เพื่อเสริมสร้างขวัญ กําลังใจ
ให้แก่ อสม.ในเขตเทศบาลที่ได้
อุทศิตนในการช่วยเหลือ ดูแลงาน
ด้านสาธารณสุขมูลฐาน 

จัดการฝึกอบรมให้ความรู้ ประชุมสัมมนา
ทัศนศึกษาดู งานนอกสถานที่ ให้ แก่
เจ้าหน้าที่ อสม.,อสม.น้อย และหน่วยงาน
อื่นที่เกี่ยวขอ้ง 
- นําเสนอผลงาน อสม. / นวัตกรรมใหม่ๆ  
- อบรมฟื้นฟูวชิาการดา้นสาธารณสุข  
- จัดกจิกรรมวัน อสม.แหง่ชาติ 

200,000 200,000 200,000 ทํ า ใ ห้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง า น ด้ า น
สาธารณสุขในเขตเทศบาลมี
ความรู้ความสามารถมากขึ้น
แ ล ะ นํ า ป ร ะ ส บ ก า รณ์ ม า
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนางาน
ด้านสาธารณสุข และอสม.มี
ขวัญและกําลังใจมากขึ้น 

กอง

สาธารณสุข 
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ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2557 2558 2559 

5 อุดหนุน อสม.เพื่อดําเนินกิจกรรม 

อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) 

เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของ อสม.

ในการพัฒนาศักยภาพประชาชน

แก้ ไขปัญหาสาธารณสุขและ

พัฒนาศูนย์ ศสมช.ในเขตเทศบาล 

อุดหนุนงบประมาณเพื่อจัดกิจกรรมให้

ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน

โรค รักษาพยาบาลและฟื้นฟูสุขภาพ

ป ร ะ ช า ช น ข อ ง ก ลุ่ ม อ า ส า ส มั ค ร

สาธารณสุข (อสม.) เพื่อดําเนินงานในการ

พัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขต

เทศบาล  จํ านวน  23  ชุ มชนๆละ 

10,000 บาท  

230,000 230,000 230,000 ทําให้ อสม.มีการจัดกิจกรรม

ด้านสาธารณสุขที่มีประสิทธ ิ

ภาพ ทําให้ประชาชนมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น 

กอง

สาธารณสุข 

6 สายใยรักแหง่ครอบครัว เพื่อให้ความรู้แก่หญิงวัยเจริญ

พันธ์ให้มีการตั้งครรภ์ที่เหมาะสม 

มารดาระยะคลอดและหลังคลอด

ปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อน

จากการคลอดและแนะนําการ

เลี้ ยงลู กด้ วยนมแม่  รวมทั้ ง

ส่งเสริมความสัมพันธ์ภายใน

ครอบครัว 

- จัดอบรมสาธิต ให้ความรู้การดูแล

มารดาและลูก 

- ออกเยี่ยมบา้น 

- บริการคลินิกวัคซนีเด็ก 

- ศึกษาดูงานและประกวดแมแ่ละลูก 

- ศูนยส์ามวัย 

- นมแมเ่พื่อสายใยรัก 

- สานสัมพันธแ์หง่ครอบครัว 

ฯลฯ 

200,000 200,000 200,000 หญิงวัยเจริญพันธ์ที่ตั้งครรภ์มี

ความรู้และสามารถดูแลลูกได้

อย่ า ง เหมาะสม  รวม ทั้ งมี

ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว 

ที่ด ี

กอง

สาธารณสุข 
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ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2557 2558 2559 

7 กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ

ท้องถิ่นและพืน้ที่ 

เ พื่ อ ให้ ป ระชาชน ได้ เ ข้ า ถึ ง

หลักประกันสุขภาพโดยทั่วถึงและ

ได้รับการดูแลสุขภาพอย่างเป็น

ระบบ 

ประชาชนทุกคนในเขตเทศบาลจั ด

กจิกรรม 

1.  งานคุ้ มครองผู้ บ ริ โภค  (อาหาร

ปลอดภัย) 

2. การรณรงค์ป้องกันโรคความดันโลหิต

สูงและโรคเบาหวาน 

3. การรณรงค์ป้องกันโรคมะเร็งปาก

มดลูก/มะเร็งเตา้นม 

4. อนามัยแมแ่ละเด็ก 

5. การควบคุมและปอ้งกันยาเสพตดิ 

6. ภูมิ ปัญญาพื้นบ้ านด้ านการดูแล

สุขภาพ 

7. อนามัยสิ่งแวดลอ้ม 

600,000 600,000 600,000 ประชาชนทุกคนในเขตเทศบาล

เข้าสู่ระบบประกันสุขภาพและมี

สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ ์

กอง

สาธารณสุข 

8 นวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการ

นวดแผนไทยและยกระดั บ

มาตรฐาน ผู้ให้บริการ 

ปรับรูปแบบการให้บริการนวดแผนไทยให้

อยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน 

50,000 50,000 50,000 ประชาขนได้รับการบริการการ

นวดแผนไทยที่มีมาตรฐาน 

กอง

สาธารณสุข 
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ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2557 2558 2559 

9 โครงการตลาดนัดสุขภาพ เพื่อให้ความรู้และเสริมทักษะ

ควบคุมป้องกันเฝ้าระวังภาวะ

เจ็บป่วยที่อาจจะเกิดขึ้นจากความ

บกพร่องหรือภาวะคุกคามอื่นๆ 

และจูงใจให้ครอบครัวและชุมชนมี

สว่นร่วมในการสง่เสริมสุขภาพ 

จัดกิ จกรรมตรวจสุ ขภาพ ,  ทดสอบ

ร่างกาย, จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้าน

สุขภาพแบบองคร์วม เป็นตน้ 

150,000 150,000 150,000 ประชาชนมีความรู้และทักษะใน

การดูแลสุขภาพของตนเองและ

ครอบครัว 

กอง

สาธารณสุข 

10 จัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึง

บริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน

ได้รับบริการที่ได้มาตรฐานและ

เพื่อให้บริการช่วยเหลือชีวิต 

ผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือ

อุบัติภัยจากจุดเกิดเหตุนําส่ง

โรงพยาบาลไดอ้ยา่งรวดเร็วและมี

ประสทิธภิาพ 

สนับสนุน ส่งเสริมการดําเนินงานและ

บริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินใน

พื้นที่ กิจกรรมประกอบด้วย 

- จัดฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงาน 

- จัดหาวัสดุอุปกรณ์, เครื่องแต่งกาย

สําหรับผู้ปฏิบัติการ, เวชภัณฑ์, ยา ฯลฯ 

- ออกปฏิบัติงานกู้ชีพ-กูภ้ัย 

- จัดตั้งหน่วยกูภ้ัยเทศบาล 

300,000 300,000 300,000 ผู้ป่วยฉุกเฉนิไดร้ับการช่วยเหลือ 

บําบัดเฉพาะหน้าอย่างทันที ทํา

ให้ อั ต ร าการ เสี ยชี วิ ต ของ

ประชาชนจากอุบัติเหตุลดลง 

กอง

สาธารณสุข 

11 โครงการป้องกันและควบคุม 

โรคไข้เลือดออก 

เพื่อลดอัตราการป่วยเป็นโรค

ไข้ เลือดออกในชุมชน ทําลาย

แหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ํายุงลายซึ่ง

เป็นพาหะนําโรค และรณรงค์ให้

ความรู้แก่ประชาชนในการเฝ้า

ระวังและปอ้งกันโรค 

รณรงค์ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ

และร่วมมือในการเฝ้าระวัง ป้องกันโรค

ไข้เลือดออกแจกทรายอะเบท พ่นหมอก

ควั นสาร เคมี ทํ าลายพาหะนํ า โ รค 

ทําลายแหล่งเพาะพันธุย์ุงลาย 

70,000 70,000 70,000 ลดอั ตราการป่ วย เป็ น โ รค

ไข้เลือดออกของประชาชนในเขต

เทศบาล 

กอง

สาธารณสุข 
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ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2557 2558 2559 

12 อบรมกลุ่มเสี่ยง เพื่ อให้ความรู้ ในการป้องกัน

ควบคุมโรคตดิเชือ้ในชุมชน 

จัดการอบรมให้ประชาชนในชุมชนพื้นที่

เป้าหมายทุกชุมชน 

100,000 100,000 100,000 ลดอั ตราการ เจ็ บป่ วยของ

ประชาชนในชุมชน 

กอง

สาธารณสุข 

13 ป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดเชื้อ เพื่อให้สามารถตรวจพบโรคได้ใน

ระยะเริ่มต้นรักษาให้หายขาดได้ 

หรือสามารถปฏิ บั ติ ตั วและ

รักษาพยาบาลอย่ างถูกต้อง

เหมาะสม 

จัดกิจกรรมการสํารวจ ค้นหาและคัด

กรองกลุ่มเสี่ยงการเกิดโรคความดันโลหิต

สูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ มะเร็งชนิด

ต่างๆ ฯลฯ และจัดทําเอกสาร แผ่นพับ 

ป้าย สปอตโฆษณา ประกาศเสียงตาม

สายในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้

ความรู้เกี่ยวกับโรคตา่งๆ เขา้ไปสูชุ่มชน 

100,000 100,000 100,000 ทําให้สามารถตรวจพบโรคได้ใน

ระยะเริ่มต้นรักษาให้หายขาดได้

หรือสามารถปฏิบั ติ ตั วและ

รักษาพยาบาลอย่างถูกต้อง

เหมาะสม 

กอง

สาธารณสุข 

14 โครงการควบคุมและป้องกัน

โรคติดต่อทั่วไป 

เพื่อควบคุมป้องกันโรคติดต่อ

ต่างๆ ทั้งโรคติดต่อประจําถิ่นและ

โรคติดต่อตามฤดูกาลรวมทั้ง

โรคตดิตอ่อื่นๆ  

ควบคุมป้องกันโรคตามหลักการควบคุม

และป้องกันโรคติดต่อของแต่ละโรค 

โดย 

- จัดทําเอกสาร แผ่นพับ ป้ายไวนิล 

สปอร์ตโฆษณาประกอบเสียงตามสาย 

ให้ความรูเ้รื่องโรค 

- จัดตั้งคณะทํางาน , ทีมงานโดยเฝ้า

ระวังโรค 

15,000 15,000 15,000 - ลดอัตราป่วย, อัตราตายของ

ผู้ป่วยให้เหมาะสม 

- ประชาชนมีความรู้  ความ

เขา้ใจในการปอ้งกันโรคตดิตอ่ 

กอง

สาธารณสุข 
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ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2557 2558 2559 

15 โครงการป้องกันและควบคุม 

โรคพิษสุนัขบ้า 

เ พื่ อป้ องกั นการเกิ ดโรคพิ ษ  

สุนั ขบ้ าในสัตว์ และการแพร่

ระบาดมาสูม่นุษย ์

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่

สุ นั ข แ ล ะ แมว  กํ า จั ด แล ะควบคุ ม

ประชากรสุนัขและแมวจรจัด  และ

รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของนําสุนัข

และแมวมาฉีดวัคซีนหรือทําหมัน 

50,000 50,000 50,000 ทําให้ลดการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า

ในสัตว์และการแพร่ระบาดมาสู่

มนุษย ์

กอง

สาธารณสุข 

16 ควบคุมดูแลสัตว์เลี้ยงในชุมชน เพื่อควบคุมเฝ้าระวังโรคจากสัตว์

เลี้ยงและปอ้งกันการแพร่กระจาย

ของโรคในชุมชน 

จัดประชุม อบรม และสํารวจสัตว์เลี้ยง

ของประชาชนในชุมชนและประชาชน

สามารถดูแลสัตว์เลี้ยงของตนเองได้ 

50,000 50,000 50,000 สามารถควบคุมป้องกันและเฝ้า

ระวังโรคจากสัตว์เลี้ยงได้ 

กอง

สาธารณสุข 

17 ล้างตลาดสดในเขตเทศบาลตําบล

สันกําแพง 

เพื่อให้ตลาดสดในพื้นที่เทศบาล

ตําบลสันกําแพง มีความสะอาด 

ปลอดภัยต่อโรคติดต่อทางด้าน

อาหาร น้ําดื่ม 

- ดําเนินกิจกรรมการล้างตลาดสด ตาม

หลักสุขาภิบาล  

- ดําเนินการล้างตลาดสดเมื่อมีการ

แพร่ระบาดของโรคติดต่อของระบบ

ทางเดินอาหาร 

5,000 5,000 5,000 ประชาชนในเขตเทศบาลตําบล

สันกําแพงรวมถงึประชาชนทั่วไป 

มีความปลอดภัยจากการบริโภค

อาหารจากตลาดสดทุกแห่งใน

เขตเทศบาล 

กอง 

สาธารณสุข 

 

18 ควบคุมสถานประกอบกิจการใน

ระบบและนอกระบบ 

- เพื่อเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกัน

โรคที่มีสาเหตุจากการประกอบ

กิจการ  

- เพื่อควบคุมสถานประกอบการ

ใหไ้ดม้าตรฐาน 

จัดอบรมเจ้าของสถานประกอบการ 

อบรมพนักงาน ลูกจ้างของกิจการทั้งใน

ระบบและนอกระบบ ออกติดตามเยี่ยม

สถานประกอบการ 

30,000 30,000 30,000 เจ้าของสถานประกอบการและ

พนักงานมีความปลอดภัยจาก

การปฏบิัติงาน 

กอง 

สาธารณสุข 
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ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2557 2558 2559 

19 โครงการสุ ขาภิบาลอาหาร

สําหรับผู้ประกอบการ 

เพื่อให้ความรู้ด้านการสุขาภิบาล

อาหารให้แก่ผู้ประกอบการและผู้

สั มผั สอาหาร  เ พื่ อยกระดั บ

มาตรฐาน สถานปรุงประกอบ

อาหารในชุมชน 

- เ พื่ อควบคุมและเฝ้ าระวั ง

สุขาภบิาลอาหารในชุมชน 

จัดการฝึกอบรมด้านการสุขาภิบาล

อาหารให้แก่ผู้ ประกอบการในเขต

เทศบาล ตรวจสอบคุณภาพและมอบ

ป้ายมาตรฐานคุณภาพ ให้แก่ 

- ตลาดสด น่าซื้อ 

- มินิมาร์ท 

- โรงอาหาร, โรงแรม 

- ร้านอาหาร 

- แผงลอย  

ดํ า เ นิ นการควบคุ ม  ป้ อ งกั น  ด้ าน

สุขาภิบาลอาหารในตลาดสด, มินิมาร์ท, 

โรงอาหาร , ร้ านอาหาร , แผงลอย

จําหน่ายอาหาร กิจกรรมประกอบด้วย 

- สํารวจข้อมูล จัดระบบข้อมูลสถาน

ประกอบการ /ผูส้ัมผัสอาหาร 

- จัดอบรม , ประชุมผู้ประกอบการ,  

ผูส้ัมผัสอาหาร 

- ตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหาร 

- ตวรจหาแบคทีเรียโคลิฟอร์ม (SI 2) 

                   ฯลฯ 

20,000 20,000 20,000 ทําให้ผู้บริโภคมีความปลอดภัย

จากการบริโภคอาหารที่ ถูก

สุขอนามัยและมมีาตรฐาน 

กอง

สาธารณสุข 
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3.6 แนวทางการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส 

ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2557 2558 2559 

1 สงเคราะห์ราษฎร ผู้พิการ ผู้ป่วย

เอดส์ ผู้สูงอายุ เด็กนักเรียน ผู้

ยากจนและผู้ด้อย โอกาสในสังคม 

เพื่อสงเคราะห์ราษฎร ผู้พิการ 

ผู้ ป่ วย เอดส์  ผู้ สู งอายุ  เ ด็ ก

นั ก เ รี ย น  ผู้ ย า ก จ น แ ล ะ

ผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาล 

ราษฎรผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้สูงอายุ 

เด็กนักเรียนผู้ยากจนและผู้ด้อยโอกาส

ในเขตเทศบาลฯ 

80,000 80,000 80,000 ราษฎรผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์ 

ผู้ สู ง อ า ยุ  เ ด็ ก นั ก เ รี ย น  ผู้

ยากจนและผู้ด้อยโอกาสได้รับ

การช่วยเหลือ 

ฝ่ายสวัสดิการฯ 

สํานักปลัด 

2 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ เ พื่อช่วยเหลือเป็นเบี้ยยังชีพ

ผู้ป่วยโรคเอดส ์

ผู้ป่วยโรคเอดส์ในเขตเทศบาล จํานวน 

45 คน 

252,000 252,000 252,000 ผู้ป่วยโรคเอดส์มีรายได้เพิ่มขึ้น ฝ่ายสวัสดิการฯ 

สํานักปลัด 

3 โครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อเพิ่ม

รายได้ให้แก่คนพิการ 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

และเพิ่มรายได้ให้แก่คนพิการ 

คนพิการในเขตเทศบาลตําบลสันกําแพง 

จํานวน 282 คน 

30,000 30,000 30,000 คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

และมีรายได้เพิ่มขึ้น 

ฝ่ายสวัสดิการฯ 

สํานักปลัด 

3.7 แนวทางการพัฒนาด้านการเสริมสร้างความเข็มแข็งของสถาบันครอบครัวและกลุ่มในชุมชน 

ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2557 2558 2559 

1 โครงการเสริมสร้างครอบครัว

อบอุ่นเข้มแข็ง 

สร้างความรักความเข้าใจและ

ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ที่ ดี ร ะ ห ว่ า ง

สม า ชิ ก ใ นค รอบค รั ว  แล ะ

ตระหนักถึงความสําคัญของ

สถาบันครอบครัว 

สมาชิกในครอบครัวประกอบด้วยพ่อแม่ 

ลูกใน 23 ชุมชน 

80,000 80,000 80,000 สมาชิกในครอบครัวเห็น

ความสําคัญของสถาบัน

ครอบครัว มีการแสดงถึง

บทบาทหน้าที่ของการเป็น

สมาชิกที่ด ี

ฝ่ายสวัสดิการฯ 

สํานักปลัด 
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ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2557 2558 2559 

2 โครงการ/กิจกรรมด้านการ
พัฒนาสตรีและครอบครัว 

เพื่อพัฒนาอาชีพสตรีและเพื่อ
สร้างงานสร้างรายได้ 

สนับสนุนการดําเนินการพัฒนากลุม่
สตรีและครอบครัว 

30,000 - - กลุ่มสตรีและครอบครัวมี
อาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น 

ฝ่ายสวัสดิการฯ 

สํานักปลัด 

3 การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน 

เพื่อให้มีกองทุนสวัสดิการชุมชน
เกดิความเอือ้อาทรตอ่กันในชุมชน 

จัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนขึ้น         
1 กองทุน 

50,000 - - ประชาชนมกีองทุนสวัสดกิาร
ชุมชนเพื่อชว่ยเหลือซึ่งกันและกัน 

ฝ่ายสวัสดิการฯ 

สํานักปลัด 

4 กิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่
คณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์ 

เพื่ออบรมให้ความรู้ด้านวิชาการ
แก่ คณะก ร รมก า รสม าคม
ฌาปนกิจสงเคราะห ์

จัดอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ในด้าน
วิชาการ 

20,000 - - คณะกรรมการสมาคมฌาปน 
กิจสงเคราะห์มีความรู้ความ
เขา้ใจดา้นวชิาการ 

ฝ่ายสวัสดิการฯ 

สํานักปลัด 

5 สนับสนุนการดําเนินงาน
โครงการบําบัดทุกข์บํารุงสุข
แบบ ABC (Area based 
collaborative Research)  

เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา
ความยากจนและพัฒนาความ
เป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่โดย
ใช้แนวคิดพื้นที่เป็นที่ตัวตัง้   

สนับสนุนการแก้ไขปัญหาความยากจน
และพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนใน
พื้นที่โดยใช้แนวคิดพื้นที่เป็นที่ตัวตัง้   

50,000 - - ทําให้มีการดําเนินการสนับสนุน
การแกไ้ขปัญหาความยากจนและ
พัฒนาความเป็นอยูข่องประชาชน
ในพืน้ที่  

ฝ่ายสวัสดิการฯ 

สํานักปลัด 

6 กิจกรรมอบรมอาสาสมัครเฝ้า
ระวังและขจัดปัญหาการละเมิด
สิทธิเด็กและสตรี 

เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและขจัด
ปัญหาการละเมิดสิทธิเด็กและ
สตรี 

จัดกิจกรรมอบรมอาสาสมัครเฝ้าระวัง
และขจัดปัญหาการละเมิดสิทธิเด็กและ
สตรี 

30,000 - - ลดปัญหาการการละเมิดสิทธิ
เด็กและสตรี 

ฝ่ายสวัสดิการฯ 

สํานักปลัด 

3.8 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมความรู้และการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน 

ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2557 2558 2559 

1 โครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูล
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(อินเตอร์เน็ตตําบล) 

เ พื่ อให้ เป็ นศู นย์ กลางข้ อมู ล
ข่าวสารทางราชการ โดยเปิดให้
ประชาชนทั่วไปเขา้ใชบ้ริการ 

ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยี
สารสนเทศชุมชน (ให้บริการอินเตอร์ 
เน็ตตําบล)   

100,000 100,000 100,000 ประชาชนได้รับทราบการประชา 
สัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารจากทาง
ราชการและเทศบาลอยา่งทั่วถงึ  

สํานักปลัด 
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ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2557 2558 2559 

2 โครงการพัฒนาและปรับปรุง  

เว็บไซต์เทศบาลตําบลสันกําแพง 

เพื่อพัฒนาปรับปรุงการเผยแพร่

เว็บไซต์ www.Sankamphaeng.com 

ให้มีการออกแบบที่เหมาะสมกับ

การใช้งาน 

พัฒนาปรับปรุงการเผยแพร่เว็บไซต์ 

www.Sankamphaeng.com ให้ มี การออก 

แบบที่เหมาะสมกับการใช้งานในด้าน

พื้นที่ใช้สอยของเว็บไซต์ เพิ่มเนื้อที่ใน

การจัดเก็บข้อมูลและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

กับการปรับปรุงเว็บไซต์ของเทศบาล

ตําบลสันกําแพง 

15,000 15,000 15,000 เว็บไซตเ์ทศบาลตําบลสันกําแพง 

www.Sankamphaeng.com ไดร้ับการ

พัฒนาออกแบบใหเ้หมาะสมกับ

การใชง้าน 

งานประชา 

สัมพันธ์ 

สํานักปลัด 

3 โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

เผยแพร่นโยบาย กิจกรรมการ

พัฒนา และผลการดําเนินงาน

ของเทศบาล 

เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชา สัมพันธ์ 

แบบภาพรวมและรวบ รวมสื่ อ

ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแนวนโยบาย

ผลการดําเนินงานของเทศบาลและ

แจง้ขา่วสารตา่งๆ ของทางราชการ     

จัดทําเอกสาร แผ่นพับ โปสเตอร์  แสดง

ผลงานของเทศบาล  แจกจ่ายให้แก่

ประชาชนหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงาน

ภาครัฐ /เอกชน นักท่องเที่ยวและติด

ประกาศในที่ชุมชน ได้รับทราบโดยทั่วไป  

100,000 100,000 100,000 ประชาชนได้ทราบข้อมูลการ

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ของ

เทศบาลผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์

และสื่อมวลชน  

งานประชา 

สัมพันธ์ 

สํานักปลัด 

4 โครงการพัฒนามาตรฐานการ
บริหารจัดการเสียงไร้สาย          
(หอกระจายข่าว) 

เพื่ อบริหารจัดการรูปแบบการ
ดําเนินงานหอกระจายข่าวให้ได้
มาตรฐาน และเพื่อให้ผู้นําชุมชน มี
ทักษะใน การนําเสนอข่าวสาร และ
เรียนรู้ หลั กการดํ าเนิ นงานหอ
กระจายขา่ว/เทคนิคระบบเสียงไร้สาย 

จัดฝึกอบรมให้ความรู ้ศึกษาดูงาน 
นอกสถานที่ให้แก่ ผูน้ําชุมชน 23 ชุมชน 
ภายในเขตเทศบาล และเจ้าที่ดําเนินงาน
เสียงไร้สาย 
 
 

17,000 17,000 17,000 ผู้นํา ชุมชนและเจ้าหน้าที่  มี
ทั ก ษ ะ  มี ห ลั ก ก า ร ใ น ก า ร
ดํา เนินงานหอกระจายข่าว 
( เ สี ย ง ไ ร้สาย )  พัฒนาการ
สื่อสารได้ดีขึ้น 

งานประชา 
สัมพันธ์ 

สํานักปลัด 
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ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2557 2558 2559 

5 โครงการจัดตั้งศูนย์อาเซียน -เพื่อเป็นศูนย์รวบรวมความรู ้
ประวัติความเป็นมาต่างๆ ของ 
10 ประเทศอาเซียน 
-เพื่อประชาสัมพันธ์ ปรับปรุง
ข้อมูล เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
อาเซียน 

จัดตั้งศูนย์อาเซียนประจําเทศบาลตําบล
สันกําแพง เพื่อรวบรวมความรู้ ประวัติ 
ความเป็นมาต่างๆ ของ 10 ประเทศ
อาเซียน โดยการจัดเตรียมข้อมูลสื่อ
ประชาสัมพันธ์ ปรับปรุงข้อมูล เผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนให้มีความพร้อม
ในการบริการประชาชน  

206,000 206,000 206,000 ประชาชนที่ต้องการทราบ
เกี่ยวกับอาเซียนได้รับความรู้
อย่างต่อเนื่องและเพียงพอ 

งานประชา 

สัมพันธ ์

สํานักปลดั 

6 โครงการแถลงผลงานประจําปี  1. เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ในการรับฟังผลการดําเนินงาน 
ประจําปีงบประมาณของเทศบาล
2.เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ด้านสื่อต่างๆ ให้ประชาชนได้
ทราบ 
3. เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้
มีส่วนร่วมในการรับฟังผลการ
ดําเนินงาน ของเทศบาลและร่วม
แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
ปั ญ ห า อุ ป ส ร ร ค  ต่ อ ก า ร
บริหารงานของเทศบาล 

จัดกิจกรรมแถลงผลการปฏิบัติงาน
ประจําปี ได้แก่ 
1. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านสื่อ
ต่างๆ  
2. การจัดนิทรรศการ ผลิตวีดี ทัศน์ 
ประมวลภาพ ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ  

30,000  30,000  30,000 ประชาชนได้ รับทราบผลการ
ดําเนินงานของเทศบาลในปีที่
ผ่านมาเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน 
และมสีว่นร่วมในการแสดงความ
คิดเห็น ข้อเสนอ แนะ ปัญหา 
อุปสรรคต่อการบริหารของ
เทศบาล โดยเทศบาลสามารถ
นําข้อ เสนอแนะ ปัญหา ของ
ประชาชน  เ พื่ อนํ า ไปแก้ ไ ข
ปรับปรุง พัฒนาตอ่ไป 

งานประชา 

สัมพันธ ์

สํานักปลดั 
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

 4.1 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 

ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2557 2558 2559 

1 โครงการชุมชนพอเพียงตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 

1. เพื่อให้มีการดําเนินชีวิตตาม

หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

2. เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตตาม

หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

สนับสนุนการดํ า เนินงานตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

200,000 - - ชุ ม ช น มี วิ ถี ชี วิ ต ต า ม ห ลั ก
เศรษฐกิจพอเพียง 

ฝ่ายสวัสดิการฯ 

สํานักปลัด 

 4.2 แนวทางการพัฒนาด้านการสร้างรายได้และส่งเสริมอาชีพ 

ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2557 2558 2559 

1 โครงการฝึกอบรมวิชาชีพวิชา

ความรู้แก่ชุมชน 

เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านอาชีพ

ให้แก่ชุมชน 

จัดฝึกอบรมอาชีพให้แก่ สมาชิกกลุม่

ต่างๆ ในชุมชน จํานวน 80 คน 

200,000 200,000 200,000 สมาชิกกลุ่มต่างๆ ได้มีความรู้

ด้านอาชีพสําหรับนําไปประกอบ

เป็นอาชีพเสริมหรือผลิตไว้ใช้ใน

ครอบครัวเพื่อลดค่าใช้จ่าย 

ฝ่ายสวัสดิการฯ 

สํานักปลัด 

2 โครงการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว

ทางด้ านวัฒนธรรมและภู มิ

ปัญญาท้องถิ่น 

เพื่อเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยว

ทางด้ านวัฒนธรรมและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์

และส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขต

เทศบาลให้รูจ้ักอย่างแพร่หลาย 

การผลิตและเผยแพร่เอกสารหรือแผ่นพับ 

ใบปลิว ปฏิทิน กิจกรรมทางวัฒนธรรม 

ภูมิปัญญา (ปฏิทินการท่องเที่ยว “ของดี

ลือเลื่อง ชุมชนคนสันกําแพง”) และการ

จัดการแสดงวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

ท้องถิ่นของเทศบาลตําบลสันกําแพง 

30,000 30,000 30,000 ประชาชนและนักท่องเที่ยวรู้จัก

แหล่งท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรม

และภูมิ ปัญญาท้องถิ่นในเขต

เทศบาลตําบลสันกําแพง 

สํานักปลัด 
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 4.3  แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าโอท็อป (OTOP) 

ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2557 2558 2559 

1 กิจกรรมฝึกอบรม การพัฒนา

คุณภาพสินค้า OTOP 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสินค้า 

OTOP ให้มีคุณภาพ 

จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้แก่ผู้ผลิตสินค้า 

OTOP ในเขตเทศบาล ฯ เช่น ด้านการ

ออกแบบบรรจุภัณฑ์และคุณภาพสินค้า

และการพัฒนาคุณภาพสินค้า OTOP 

30,000 30,000 30,000 สินค้าOTOP ได้รับการพัฒนา

ให้มีคุณภาพมากขึ้น 

ฝ่ายสวัสดิการฯ 

สํานักปลัด 

 4.4  แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว 

ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2557 2558 2559 

1 กิจกรรมวางแผนและส่งเสริม  
การท่องเที่ยว  

เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในเขตอําเภอสันกําแพง 
ค ว บ คู่ ไ ป กั บ ก า ร รั ก ษ า
สิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ฟื้นฟู
ศิลปวัฒนธรรม 

- ประชาสัมพันธ์การให้บริการจัดตัง้  
   ศูนย์บริการการท่องเที่ยว  
 - การวางแผนเพื่อส่งเสริมและการ 
   อนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว 
 - ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวในรูป 
   แบบโฮมสเตย ์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  

120,000 120,000 120,000 นักท่องเที่ยวและประชาชน
ทั่วไปสนใจเข้ามาท่องเที่ยวใน
อําเภอสันกําแพงมากขึ้น  

สํานักปลัด 

2 โ ค ร ง ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม แ ห ล่ ง
ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และ
ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวทางด้าน
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในเขตเทศบาลให้ รู้ จั กอย่ าง
แพร่หลาย  

การจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่แหล่ง
ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและการจัดการแสดง
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
เทศบาลตําบลสันกําแพง 

30,000 30,000 30,000 ประชาชนและนักท่องเที่ยวรู้จัก
แหล่งท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขต
เทศบาลตําบลสันกําแพง 

สํานักปลัด 
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ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2557 2558 2559 

3 จัดตั้งลานค้าชุมชน ตลาดนัด

ชุมชน โครงการหนึ่งตําบลหนึ่ง

ผลิตภัณฑ์ การจัดกิจกรรมถนน

คนเดิน “สันกําแพงสานศิลป์ถิ่น

หัตถกรรม” 

เพื่อให้ เกิดการค้าการลงทุน 

กระตุ้นให้เกิดการบริโภคและ

การจับจ่ายใช้สอยสร้างจุดขาย

ด้ านการท่อง เที่ ยว เชิ งศิ ลป 

วัฒนธรรมประเพณี 

จัดและดําเนินกิจกรรมถนนคนเดิน   

“สันกําแพงสานศิลป์ถิ่นหัตถกรรม

อําเภอสันกําแพง” โดยจัดลานค้าชุมชน 

จําหน่าย สินค้าผลิตผลทางการเกษตร 

ผลิตภัณฑ์หัตถกรรม ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 

700,000 700,000 700,000 เกิดการสร้างงานและกระจาย

รายได้ในชุมชน 

สํานักปลัด 

4 โครงการจัดการศูนย์บริการ

ข้อมูลนักท่องเที่ยวอําเภอสัน

กําแพง 

เพื่อพัฒนาศูนย์บริการข้อมูล

การท่องเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว 

บริหารศูนย์บริการข้อมูลฯ ให้เป็นไป

ด้วยความเ รียบร้อย  เกี่ยวกับการ

บ ริ ก า ร  ก า ร เ ผ ย แพ ร่ ข้ อ มู ล ก า ร

ท่ อ ง เ ที่ ย ว  ร ว ม ทั้ ง ก า ร โ ฆ ษณ า

ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการท่องเที่ยว

อําเภอสันกําแพง จัดการภายในอาคาร

ศูนย์ข้อมูลให้มีเจ้าหน้าที่ดูแล ปรับปรุง

ศูนย์ข้อมูลให้เป็นแหล่งติดต่อสอบถาม

พร้อมให้บริการ พัฒนาระบบสื่อสาร

ภายในศูนย์ฯ ตามความจําเป็น เช่น 

ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบโทรศัพท์ 

ระบบอินเตอร์เน็ต 

50,000 50,000 50,000 เทศบาลมีศูนย์บริการข้อมูล
นักท่องเที่ยวอําเภอ สันกําแพง 
เพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่
นักท่อง เที่ ยวที่ เ ข้ ามาเ ยือน 
อําเภอสันกําแพง            

งาน

ประชาสัมพันธ ์

สํานักปลดั 
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 

 5.1 แนวทางการพัฒนาด้านการศึกษา ตามระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2557 2558 2559 

1 โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่

สําหรับนักเรียนของศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลใน

สังกัดเทศบาลตําบลสันกําแพง 

เ พื่ อ ใ ห้ นั ก เ รี ย น ไ ด้ รั บ

ประสบการณ์ นอกห้องเรียนที่

หลากหลายและมีประโยชน์ 

ศึกษาดูงานสถานที่สําคัญของชุมชน  

อําเภอ และจังหวัด 

50,000 50,000 50,000 นักเรียนได้รับประสบการณ์

ตรงนอกห้องเรียนที่สามารถ

นํ า ไ ป ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น ชี วิ ต 

ประ จําวัน  เ พื่ อการพัฒนา

ผู้เรียนตามความเหมาะสมของ

อายุและวัยของผู้เรียน 

กอง 

การศึกษา 

2 โ ค ร ง ก า รพิ ธี ม อ บ วุ ฒิ บั ต ร

บัณฑิตน้อย 

เพื่อเป็นการสร้างขวัญกําลังใจ

และความภาคภูมิใจให้แก่เด็ก

นักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียน

อนุบาลเทศบาลตําบลสันกํา แพง 

จัดงานมอบวุฒิบัตรให้แก่เด็กนักเรียนที่

เรียนจบชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนอนุบาล

เทศบาลตําบลสันกําแพง 

30,000 30,000 30,000 นักเ รียนและผู้ปกครองเกิด

ความภาคภูมิใจเด็กนักเรียนที่

สํ า เ ร็ จการศึ กษา ในระดั บ

ปฐมวัย 

กอง

การศึกษา 

3 โครงการประชุมคณะกรรมการ 

และผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียน

อนุบาลเทศบาลตําบลสันกําแพง 

เพื่อประชุมแลกเปลี่ยนความคิด 

เห็ น เกี่ ย วกั บสภาพ ปัจ จุ บัน

ปัญหา และความต้องการของ

ผู้ปกครองนักเรียนและหาแนว

ทางการแก้ไขร่วมกัน   

จัดประชุมคณะกรรมการและผู้ปกครอง

นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลสัน

กําแพง  อยา่งนอ้ยภาคเรียนละ 1  ครั้ง 

30,000 30,000 30,000 คณะกรรมการและผู้ปกครอง 

เกิดความเข้าใจและร่วมมือกัน

พัฒนาโรงเรียนให้ดีขึ้น 

กอง 

การศึกษา 
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ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2557 2558 2559 

4 ส นั บ ส นุ น ก า ร บ ริ ห า ร
สถานศกึษาของโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลสันกําแพง 

เพื่อพัฒนาสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการบริหารสถานศึกษาของ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบล
สั นกํ า แพง ในการปรั บป รุ ง
พัฒนาด้านการเรียนการสอน
ด้านบุคลากรและด้านสถานที่ 
 

สนั บสนุ นค่ า ใช้ จ่ าย ในการบ ริ หาร
สถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตําบลสันกําแพง ได้แก่ การปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา อินเตอร์เน็ตและ
wireless โรงเรียน การพัฒนาห้องสมุด
โรงเรียน การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรียน การรณรงคป์อ้งกันปัญหายาเสพ
ติดในสถานศึกษา การซ่อมแซมอาคาร
เรียน การพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคม
อาเซยีน และคา่อาหารกลางวัน 

858,800 858,800 858,800 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบล
สั น กํ า แพ งมี ก า รปรั บป รุ ง
พัฒนาด้านการเรียนการสอน
ด้านบุคลากรและด้านสถานที่ 
 

กอง
การศึกษา 

5 สนับสนุนการบ ริหารสถาน 
ศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
วัดคําซาว 

เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
พัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก  ค่าวัสดุ
การศึกษา ค่าสาธารณูปโภค 
ค่าอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดคําซาว 

สนับสนุนการบริหารสถานศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดคําซาว ได้แก่ พัฒนา
คุณภาพการศึกษา พัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก 
ค่าวัสดุการศึกษา ค่าสาธารณูปโภค 
ค่าอาหารกลาง 

268,000 268,000 268,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคําซาวมี
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
พัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก ค่าวัสดุ
การศึกษา ค่าสาธารณูปโภค 
ค่าอาหารกลางวัน 

กอง
การศึกษา 

6 สนับสนุนการบ ริหารสถาน 
ศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
วัดสันโค้ง 

เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
พัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก  ค่าวัสดุ
การศึกษา ค่าสาธารณูปโภค 
ค่าอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดสันโค้ง 

สนับสนุนการบริหารสถานศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง ได้แก่ พัฒนา
คุณภาพการศึกษา พัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก 
ค่าวัสดุการศึกษา ค่าสาธารณูปโภค 
ค่าอาหารกลาง 

380,000 380,000 380,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้งมี
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
พัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก ค่าวัสดุ
การศึกษา ค่าสาธารณูปโภค 
ค่าอาหารกลางวัน 

กอง
การศึกษา 
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ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2557 2558 2559 

7 โครงการนิเทศและติดตามผล
การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนในโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตําบลสันกําแพง 

เพื่อติดตามและประเมินผลการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ของบุคลากรโรงเรียนเทศบาล
ตําบลสันกําแพงให้มีประสิทธิ 
ภาพมากขึ้น 

ประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนของบุคลากรโรงเรียนเทศบาล
ตําบลสันกําแพง อย่างน้อยภาคเรียนละ 
1  ครั้ง 

5,000 5,000 5,000 ผู้ดูแลเด็กมีการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนที่มีประสิทธ ิ
ภาพมากยิ่งขึ้น 

กอง 
การศึกษา 

8 โครงการอาหารกลางวัน สําหรับ 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบล 
สันกําแพง 

เพื่อจัดหาอาหารกลางวันให้แก่
นัก เ รียนในโรง เ รียนอนุบาล
เทศบาลตําบลสันกําแพง 

จั ดจ้ า ง ทํ าอาหารกลางวั น แก่ เ ด็ ก
นักเรียนในโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตําบลสันกําแพง 

450,000 450,000 450,000 นักเรียนในเขตเทศบาลตําบล
สันกําแพงได้รับบริการอาหาร
กลางวันอย่ า งทั่ วถึ งและมี
คุณค่าทางโภชนาการ 

กอง 
การศึกษา 

9 อุดหนุนอาหารกลางวัน สําหรับ
โรง เ รียนประถมศึกษาในเขต
เทศบาลตําบลสันกําแพง 

เพื่อสนับสนุนโครงการอาหาร
กลางวันให้แก่นักเรียนโรงเรียน
ประถมศึกษาในเขตเทศบาล
ตําบลสันกําแพง 

สนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน
สําหรับโรงเรียนประถมศึกษาในเขต
เทศบาลตําบลสันกําแพง จํานวน 5 
แห่ง  และโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา จํานวน 1 แห่ง 

 8,536,000 8,536,000 8,536,000 นักเรียนในเขตเทศบาลตําบล
สันกําแพงได้รับบริการอาหาร
กลางวันอย่ า งทั่ วถึ งและมี
คุณค่าทางโภชนาการ 

กอง 
การศึกษา 

10 
 

โครงการอาหารเสริม (นม)  เพื่ อจัดหาอาหารเสริม  (นม ) 
ให้แก่เด็กเล็ก เด็กอนุบาลและ
เด็ก ป.1 – ป.6 ในเขตเทศบาล 
จํานวน 9 แหง่ 

จัดซื้ออาหารเสริม (นม) แก่เด็กเล็ก เด็ก
อนุบาลและเด็ก ป .1 – ป .6 ในเขต
เทศบาล จํานวน 9 แห่ง ได้แก่ โรงเรียน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้น
พื้นฐาน จํานวน 6 แห่ง โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลสันกําแพง  และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดคําซาว และวัดสันโค้ง 

4,202,660 4,202,660 4,202,660 เด็กเล็ก เด็กอนุบาลและเด็ก  
ป .1 – ป .6 ในเขตเทศบาล
ตําบลสันกําแพงได้รับบริการ
อาหารเสริม (นม) อย่างทั่วถึง 

กอง 
การศึกษา 
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ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2557 2558 2559 

11 
 

ค่าอาหารว่างศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กและโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลสันกําแพง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารว่างให้แก่
นั ก เ รี ย น โ ร ง เ รี ย น อ นุ บ า ล
เทศบาลตําบลสันกําแพง 

อาหารว่างสําหรับเด็กนักเรียนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลสันกําแพง 

201,000 201,000 201,000 เด็กนักเรียนในโรงเรียนอนุบาล

เทศบาลตําบลสันกําแพง 

กอง 

การศึกษา 

12 โครงการอุดหนุนศูนย์บริการ
การศึกษา นอกโรงเรียนอําเภอ
สันกําแพง 

เพื่อสนับสนุนด้านการศึกษาแก่
ศูนย์บ ริการการศึกษานอก
โรงเรียนอําเภอสันกําแพง 

สนับสนุนโครงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
อาชี พ ในหลั กสู ตรระยะสั้ น  ให้ แก่
ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน 
อําเภอสันกําแพง 

50,000 50,000 50,000 ศูนย์บ ริการการศึกษานอก

โรงเรียน ได้รับการสนับสนุน

งบประมาณดําเนินการด้าน

การศึกษา 

กอง 

การศึกษา 

13 อุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาล เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรม
โครงการต่างๆ ทางการศึกษา
ให้แก่โรงเรียนในเขตเทศบาล 

สนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการต่างๆ
ทางการศึกษาให้แก่ โรงเรียนในเขต
เทศบาลตําบลสันกําแพง จํานวน 7 แหง่ 

180,000 180,000 180,000 โรงเรียนสามารถพัฒนาด้าน

การศึกษาได้อย่างเหมาะสม

และมีประสิทธิภาพ 

กอง 

การศึกษา 

14 จัดซื้อวัสดุเครื่องแตง่กายเด็ก
นักเรียนของโรงเรียน อนุบาล
เทศบาลตําบลสันกําแพง 
 

เพื่อให้นักเรียนมีเสื้อผ้า เครื่อง
แต่งกายที่สะอาด และเหมาะสม 
และเป็นการลดภาระค่าใช้จ่าย
ของผู้ปกครองนักเรียน 

จัดซื้อเสื้อผ้า เครื่องแต่งกายให้แก่เด็ก
นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบล 
สันกําแพง 

200,000 200,000 200,000 เด็กนักเรียนมีเสื้อผ้า เครื่อง  

แต่ งกายที่ เ หมาะสม  และ

ผู้ปกครองนักเรียนลดภาระ

ค่าใช้จ่าย 

กอง 

การศึกษา 

15 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบล 
สันกําแพง 

เพื่อให้มีอาคารเรียนที่มีความ
พร้อมด้านการปฏิบัติการเรียน
การสอน  

ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลสันกําแพง รูปแบบอาคาร 
แบบ สปช.2/28 

9,148,000 - - โรงเรียนอนุบาลเทศบาลมีอาคาร

เรียนที่มีความพร้อมสําหรับการ

ปฏบิัตกิารเรียนการสอน 

กอง 

การศึกษา 

16 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคําซาว 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคํา
ซาวมีความพร้อมด้านสถานที่ใน
การปฏิบัติการเรียนการสอน 

ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตาม
แบบมาตรฐานประเภทอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน แบบที่ สถ.
ศพด.2 กรมสง่เสริมการปกครองฯ 

1,237,660 - - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคําซาวมี

ความพร้อมด้านสถานที่ในการ

ปฏิบัติการเรียนการสอน 

กอง 

การศึกษา 
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 5.2 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย 

ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2557 2558 2559 

1 โครงการวันเด็กแหง่ชาติ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน
ได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้าง 
สรรค ์ 

สนับสนุนงบประมาณเพื่อใช้ในการจัด
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 

200,000 200,000 200,000 เด็กและเยาวชนได้แสดงออก
ในทางสร้างสรรค์  

กอง
การศึกษา 

2 โครงการค่ายเยาวชนสัมพันธ์ เพื่อให้เยาวชนในเขตเทศบาลมี
โอกาสเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ และ  แลกเปลี่ ยน
ความรู้และประสบการณ์ในการ
อยู่ร่วมกันในสังคม 

จัดให้มีกิจกรรมเข้าค่ายเยาวชนสัมพันธ์
สําหรับเยาวชนในเขตเทศบาลตําบล  
สันกําแพง 

30,000 40,000 50,000 เ ย า วชน ได้ รั บคว าม รู้ แล ะ
ประสบการณ์ในการใช้ชีวิตอยู่
ร่วมกันในสังคม 

กอง 
การศึกษา 

3 โครงการจัดกิจกรรมของสภา

เด็กและเยาวชน 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน

ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม

ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 

จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการ 

สมาชิกสภาเด็กและเยาวชน และการจัด

กิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน 

60,000 60,000 60,000 เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วม

ใ น ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร มที่ เ ป็ น

ประโยชน์ต่อสังคม 

 

 5.3 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมศาสนา อนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2557 2558 2559 

1 โครงการบรรพชาสามเณรภาค

ฤดูร้อน 

 

 เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ใช้

เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และ

เ ป็นการทํานุ บํา รุงพระพุทธ 

ศาสนาให้เจริญ ก้าวหน้าต่อไป 

สนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดโครงการ 

บรรพชาสามเณรภาคฤดู ร้อนอย่าง

ต่อเนื่องทุกปี 

200,000 200,000 200,000 เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่าง

ให้เป็นประโยชน์และเป็นการ

ทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาให้

เจริญ ก้าวหน้าต่อไป 

     กอง 

การศึกษา 
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ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2557 2558 2559 

2 โ ค ร ง ก า รพั ฒน าคุณธ ร รม 

จริยธรรมทางด้านศาสนา 

เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 

ศีลธรรม ให้แก่ เด็ก  เยาวชน 

ประชาชน และผูสู้งอายุ 

จัดอบรม สัมมนา ทัศนศึกษา ดูงานด้าน

คุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม ให้แก่เด็ก 

เยาวชน ประชาชน และผู้สูงอายุในเขต

เทศบาลตําบลสันกําแพง 

500,000 500,000 500,000 ประชาชนมีการพัฒนาด้าน

คุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม

และสามารถนําไปใช้ในชีวิต 

ประจําวันได้ 

กอง 

การศึกษา 

3 โครงการเข้าพรรษา  เ พื่ อ ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ อ นุ รั ก ษ์

วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น 

เพื่อเป็นการทํานุบํารุงพระพุทธ 

ศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไป 

สนับสนุนงบประมาณเ พื่ อ จัดงาน   

วันเข้าพรรษาของวัดในเขตเทศบาล  

100,000 100,000 100,000 ประชาชนเกิดการส่งเสริมและ

อนุ รักษ์วัฒนธรรมประเพณี

ของท้องถิ่นทํานุบํารุงพระพุทธ 

ศาสนา 

กอง

การศึกษา 

4 โครงการอุดหนุนส่งเสริมและ

สนับสนุนงานศิลปวัฒนธรรม

และประเพณี 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนงาน

ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีแก่

ชุมชนในเขตเทศบาลตํ าบล  

สันกําแพง 

สนับสนุนงบประมาณเพื่อใช้ ในงาน

ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีแก่ชุมชน

ในเขตเทศบาลตําบลสันกําแพง 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 ชุมชนทั้ง 23 ชุมชนในเขต

เทศบาลได้ รับงบประมาณ

ส นั บ ส นุ น เ พื่ อ ใ ช้ ใ น ง า น

ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี

ของชุมชน 

กอง 

การศึกษา 

5 โ ค ร ง ก า ร จั ด ง า นป ร ะ เ พณี

สงกรานต์ 

เพื่อจัดงานและสนับสนุนการ  

จัดงานประเพณีสงกรานต์ของ

เทศบาลตําบลสันกําแพง 

สนับสนุนงบประมาณในการจัดงาน

ประเพณีสงกรานต์ของเทศบาลตําบล 

สันกําแพง 

400,000 400,000 400,000 เทศบาลตําบลสันกําแพงมีการ

จัดงานประเพณีสงกรานต์เพื่อ

สืบสานวัฒนธรรมล้านนา 

กอง 

การศึกษา 

6 โครงการประเพณีลอยกระทง เพื่อจัดงานและสนับสนุนการ  

จัดงานประเพณีลอยกระทงของ

เทศบาลตําบลสันกําแพง 

สนับสนุนงบประมาณในการจัดงาน

ประเพณีลอยกระทงของเทศบาลตําบล

สันกําแพง 

300,000 300,000 300,000 เทศบาลตําบลสันกําแพงมีการ

จัดงานประเพณีลอยกระทง 

เพื่อสืบสานวัฒนธรรมล้านนา 

กอง 

การศึกษา 
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ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2557 2558 2559 

7 โครงการวันขึ้นปีใหม่ เ พื่ อ ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ อ นุ รั ก ษ์
วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น  

จัดกิจกรรมทําบุญตักบาตรเนื่องในวัน
ขึ้นปีใหม่ 

40,000 40,000 40,000 ประชาชนมีส่ วนร่วมในการ
ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณขีองทอ้งถิ่น 

กอง
การศึกษา 

8 โครงการงาน 12 สิงหามหา
ราชิน ี

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการ
จัดงานรัฐพิธี 

จัดกิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติ  12 
สิงหามหาราชินี 

60,000 60,000 60,000 เทศบาลตําบลสันกําแพงมีการ
จัดงานรัฐพิธี เ นื่ องในวันแม่
แหง่ชาติ 

กอง 
การศึกษา 

9 โครงการวันปิยะมหาราช เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมงาน  
รัฐพิธี 

เทศบาลตํ าบล สันกํ า แพง เข้ า ร่ วม
กิ จกรรมวั น ปิยะมหาราช  ร่ วมกั บ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในเขต
อําเภอสันกําแพง 

5,000 5,000 5,000 เ ทศบาลตํ าบล สั นกํ า แพง
สนับสนุนและส่งเสริมการจัด
งานรัฐพธิีร่วมกับหนว่ยงานอื่น 

กอง 
การศึกษา 

10 โ ค ร ง ก า ร สื บ ส า น ศิ ล ป ะ 
วัฒนธรรม ประเพณี และของดี
สันกําแพง 

เพื่อสนับสนุนกลุ่มงานสินค้า 
OTOP สําหรับการจัดซุ้มนิทรรศ 
การและการออกร้านของชุมชน  
ในงานกาชาดและงานฤดูหนาว
อําเภอสันกําแพง 

สนับสนุนงบประมาณจัดซุ้มนิทรรศการ
และการออกร้าน จําหน่ายสินค้า OTOP 
ของชุมชน ในงานกาชาดและงานฤดู
หนาวอําเภอสันกําแพง 

30,000 30,000 30,000 ชุมชนในเขตเทศบาลได้จัดแสดง
สินค้า OTOP และสินค้าในชุมชน 
ในงานกาชาดและงานฤดูหนาว
อําเภอสันกําแพง 

กอง
การศึกษา 

11 โ ค ร ง ก า ร อ นุ รั ก ษ์  ฟื้ น ฟู
หัตถกรรม ผ้าทอพื้นเมือง 

เ พื่ อ เ ป็ นการอนุ รั กษ์  ฟื้ นฟู
หัตถกรรมผ้าทอพื้นเมืองในเขต
เทศบาลตําบลสันกําแพงให้คง
อยู่ตลอดไป 

สนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านการ
อนุรักษ์ฟื้นฟู หัตถกรรม ผ้าทอพื้นเมือง
ในเขตเทศบาลตําบลสันกําแพง 

500,000 500,000 500,000 หัตถกรรมผ้าทอพื้นเมืองได้รับ
การอนุ รั กษ์ ฟื้ นฟู ให้ คงอยู่
ตลอดไป 

กอง
การศึกษา 
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ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2557 2558 2559 

12 อุ ด หนุ น ที่ ทํ า ก า รปกค รอ ง
เชยีงใหม่ (งานไมด้อกไมป้ระดับ) 

เพื่อเป็นการอนุรักษ์ วัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่น 

สนับสนุนงบประมาณจัดโครงการไม้
ดอกไม้ประดับให้แก่ที่ทําการปกครอง
จังหวัดเชียงใหม่ 

20,000 20,000 20,000 เทศบาลตําบลสันกําแพงมีส่วน
ร่วมในการจัด โครงการไม้
ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ 

กอง 
การศึกษา 

13 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ
สันกําแพงตามโครงการไมด้อกไม้
ประดับจังหวัดเชียงใหม่ 
 

เพื่อเป็นการอนุรักษ์ วัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่น 

สนับสนุนงบประมาณจัดโครงการไม้
ดอกไม้ประดับให้แก่ที่ทําการปกครอง
อําเภอสันกําแพง 

20,000 20,000 20,000 เทศบาลตําบลสันกําแพงมีส่วน
ร่วมในการสนับสนุนการจัด
โครงการที่ เ ป็นการอนุ รักษ์
วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 

กอง
การศึกษา 

14 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ
สันกํ าแพงตามโครงการงาน
ประ เพณี ส งกรานต์ อํ า เ ภอ  
สันกําแพง 

เพื่อเป็นการอนุรักษ์ วัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่น 

สนับสนุนงบประมาณจัดโครงการงาน
ประเพณีสงกรานต์อําเภอสันกําแพง 
ให้แก่ที่ทําการปกครองอําเภอสันกําแพง 

10,000 10,000 10,000 เทศบาลตําบลสันกําแพงมีส่วน
ร่วมในการสนับสนุนการจัด
โครงการที่ เ ป็นการอนุ รักษ์
วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 

กอง
การศึกษา 

15 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ
สั นกํ าแพงตามโครงการจั ด
กิจกรรมวันสําคัญของชาติและ
วันสําคัญของทางศาสนา 

เพื่อเป็นการอนุรักษ์ วัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่น 

สนับสนุนงบประมาณจัดโครงการ
โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญของชาติ
และวันสําคัญของทางศาสนาให้แก่ที่ทํา
การปกครองอําเภอสันกําแพง 

15,000 15,000 15,000 เทศบาลตําบลสันกําแพงมีส่วน
ร่วมในการสนับสนุนการจัด
โครงการที่ เ ป็นการอนุ รักษ์
วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 

กอง
การศึกษา 

16 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ
สันกําแพงตามโครงการสืบสาน
งานศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี
และของดีสันกําแพง 

เพื่อเป็นการอนุรักษ์ วัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่น 

สนับสนุนงบประมาณจัดโครงการสืบ
สานงานศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและ
ของดีสันกําแพงให้แก่ที่ทําการปกครอง
อําเภอสันกําแพง 

30,000 30,000 30,000 เทศบาลตําบลสันกําแพงมีส่วน
ร่วมในการสนับสนุนการจัด
โครงการที่ เ ป็นการอนุ รักษ์
วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 

กอง
การศึกษา 
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ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2557 2558 2559 

17 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
5 ธันวามหาราช 

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการ
จัดงานรัฐพิธี 

จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา  
5 ธันวามหาราช 

50,000 50,000 50,000 เทศบาลตําบลสันกําแพงมีการ
จัดงานรัฐพิธีเนื่องในวันเฉลิม
พระชนมพรรษา5 ธันวามหาราช 

กอง 
การศึกษา 

18 อุดหนุนวัด อาราม และมัสยิดใน
เขตเทศบาลตําบลสันกําแพง 

เพื่อสนับสนุนโครงการอบรม
จ ริ ย ธ ร ร ม คุ ณ ธ ร ร ม  กลุ่ ม
เยาวชนและประชาชน  

สนับสนุนโครงการอบรมจริยธรรม
คุณธรรมกลุ่มเยาวชนและประชาชน 
ให้แก่วัด  อาราม  และมัสยิดในเขต
เทศบาลตําบลสันกําแพง 

160,000 160,000 160,000 เทศบาลตํ าบลสันกํ าแพงมี
สนั บสนุ นการจั ดโครงการ
อบรมจริยธรรมคุณธรรมให้แก่
วัด อาราม และมัสยิดในเขต
เทศบาลตําบลสันกําแพง 

กอง 
การศึกษา 

19 โครงการย้อนรอยไหมใต้ ร่ม  
พระบารมี 

เพื่อศึกษาบริบทและการเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้านศิลปะการ
ทอผ้าไหมสันกําแพงและการสืบ
ทอดวัฒนธรรมการทอผ้าไหม
สันกําแพงในอดีตและปัจจุบัน  

- ปรับปรุงอาคารศูนย์การเรียนรู้ผ้าไหม
สันกําแพง 
- จัดสื่อประชาสัมพันธ์ 
- การฝึกอบรมพัฒนา 
- การจัดแสดงผลงานนิทรรศการ
ส่งเสริมผลิตภัณฑ์  

50,000 50,000 50,000 เทศบาลตําบลสันกําแพงมีศูนย์
การเรียนรู้ผ้าไหมสันกําแพง ที่
เป็นแหล่งเรียนรู้ที่รวบรวมผ้า
ไหมสันกําแพงและศิลปะการทอ
ผ้าไหม 

กอง 
การศึกษา 
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โครงการจากหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 

ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2557 2558 2559 

1 อุดหนุนสํานักงานเกษตรอําเภอ

สั น กํ า แ พ ง ต า ม โ ค ร ง ก า ร

สมุนไพร (กากชา) เพื่อป้องกัน

กําจัดหอยเชอรี่ในนาข้าว 

เ พื่ อ ส นั บ ส นุ น ก า ร จั ด ทํ า

ส มุ น ไ พ ร  (ก าก ช า )  ใ ห้ แ ก่

สํ านักงานเกษตรอํ า เภอสัน

กําแพง  

สนับสนุนงบประมาณดําเนินการจัดทํา

สมุนไพร (กากชา) เพื่อป้องกันกําจัด

หอยเชอรี่ในนาข้าว ในฤดูผลิตข้าวนาปี 

(2,669 ไร่) และฤดูผลิตข้าวนาปรัง 

(2,155 ไร่) 

289,440  

 
289,440  

 
289,440  

 
สํ า นั ก ง า น เ ก ษ ต ร อํ า เ ภ อ  

สันกําแพงได้รับการสนับสนุน

การจัดทําสมุนไพร (กากชา)

เพื่อป้องกันกําจัดหอยเชอรี่ใน

นาข้าว  ในฤดูผลิตข้าวนาปี 

และฤดูผลิตข้าวนาปรัง  

- สํานักปลดั 

- สํานักงาน

เกษตรอําเภอ

สันกําแพง 

2 อุดหนุนสํานักงานเกษตรอําเภอ

สันกําแพงตามโครงการชีวภัณฑ์

เพื่อป้องกันกําจัดแมลงศัตรูข้าว 

เ พื่ อ สนั บสนุ น ชี ว ภัณฑ์ เ พื่ อ

ป้องกันกํา จัดแมลงศัต รูข้าว

ให้แก่สํานักงานเกษตรอําเภอสัน

กําแพง 

สนับสนุนงบประมาณดําเนินการเพื่อ

จัดหาเชื้อราบิวเวอเรีย เพื่อใช้ป้องกัน

กําจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลและเพลี้ย

กระโดดหลังขาว ในในฤดูผลิตข้าวนาปี 

(2,669 ไร่) และฤดูผลิตข้าวนาปรัง 

(2,155 ไร่) 

771,840 
 

771,840 
 

771,840 
 

สํ า นั ก ง า น เ ก ษ ต ร อํ า เ ภ อ  

สันกําแพงได้รับการสนับสนุน

ชี วภัณฑ์ เ พื่ อป้ อ งกั นกํ า จัด

แมลงศัตรูข้าว 

- สํานักปลดั 

- สํานักงาน

เกษตรอําเภอ

สันกําแพง 

3 อุดหนุน กศน.ต.สันกําแพงตาม

โครงการพัฒนา กศน .ตําบล  

สันกําแพง 

เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนา 

กศน.ตําบลสันกําแพง ให้เป็น

แหล่งเ รียนรู้และค้นคว้าของ

นักเรียน นักศึกษาและประชาชน

ในตําบลสันกําแพง ให้แก่ กศน.

ตําบลสันกําแพง 

สนับสนุนงบประมาณดําเนินการเพื่อ

พัฒนาแหล่งเ รียนรู้และค้นคว้าของ

นักเรียน  นักศึกษาและประชาชนใน

ตําบลสันกําแพง 

50,000 50,000 50,000 กศน.ตําบลสันกําแพงได้รับการ

สนั บสนุ น โครงการพัฒนา 

กศน .ตํ าบลสันกํ าแพง เ พื่ อ

พัฒนาแหล่งเรียนรู้และค้นคว้า

ของนักเ รียน  นักศึกษาและ

ประชาชนในตําบลสันกําแพง 

-กอง

การศึกษา 

-กศน. 

ต.ทรายมูล 
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ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2557 2558 2559 

4 อุดหนุนศูนย์การศึกษานอก

ร ะ บ บ แ ล ะ ก า ร ศึ ก ษ า ต า ม

อัธยาศัยอําเภอสันกําแพงตาม

โครงการใช้ รถใช้ถนนอย่าง

ปลอดภัย-ถ้ามีใบขับขี่ 

เพื่อสนับสนุนโครงการใช้รถใช้

ถนนอย่างปลอดภัยให้แก่ กศน.

ตําบลสันกําแพง 

สนั บสนุ น งบปร ะมาณให้ แ ก่ ศู น ย์

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยอําเภอสั นกํ าแพง  เ พื่ อ จัด

กิจกรรมร่วมกับสํานักงานขนส่งจังหวัด

เชียงใหม่จัดอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับ

กฎหมายว่าด้วยการจราจร กฎจราจร แก่

ประชาชนที่ มี ความประสงค์ ขอ รั บ

ใบอนุญาตขั บขี่ รถยนต์ และรถจั กร  

ยานยนต์ 

30,000 - - ศูนย์การศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ

สันกําแพงได้รับการสนับสนุน

โครงการใช้รถใช้ถนนอย่าง

ปลอดภัย-ถ้ามีใบขับขี่ 

-สํานักปลัด 

-กศน. 

อ.สันกําแพง 

5 อุดหนุน กศน.ต.ทรายมูลตาม

โครงการพัฒนา กศน .ตําบล

ทรายมูลให้เป็น “ศูนย์การเรียน

อัจฉริยะของชุมชน” 

เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนา 

กศน.ตําบลทรายมูลให้เป็น “ศูนย์

การเรียนอัจฉริยะของชุมชน” 

ใหแ้ก่ กศน.ตําบลทรายมูล 

สนับสนุนงบประมาณให้แก่  กศน .ต . 

ทรายมูล เพื่อใช้จัดกิจกรรมดังนี้ 

-จัดกิจกรรมส่ง เส ริมการอ่านและ

ห้องสมุดประจําตําบลทรายมูล 

- ปรับปรุงและพัฒนาศูนย์การเรียน

ชุมชน 

- การจัดแหล่งทําเนียบภูมิ ปัญญา /

แหล่งเรียนรู้ในชุมชน (ห้องนิทรรศการ) 

10,000 10,000 10,000 กศน.ตําบลทรายมูลได้รับการ

สนั บสนุ น โครงการพัฒนา 

กศน .ตําบลทรายมูลให้ เ ป็น 

“ศูนย์การเรียนอัจฉริยะของ

ชุมชน” 

-กอง

การศึกษา 

-กศน. 

ต.ทรายมูล 
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ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2557 2558 2559 

6 อุดหนุน กศน.ตําบลทรายมูลตาม

โครงการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อ

การมีงานทํา 

เ พื่ อ สนั บสนุ น โ คร งการจั ด

การศึกษาอาชีพเพื่อการมีงาน

ทําให้แก่ กศน.ตําบลทรายมูล 

สนับสนุนงบประมาณในการจัดทํา

หลักสูตรอาชีพตามความต้องการและ

ดําเนินการจัดการเรียนรู ้

10,000 10,000 10,000 กศน.ตําบลทรายมูลได้รับการ

สนั บสนุ น โครงการพัฒนา 

กศน .ตําบลทรายมูลให้ เ ป็น 

“ศูนย์การเรียนอัจฉริยะของ

ชุมชน” ให้แก่ กศน.ตําบลทราย

มูล 

-สํานักปลัด 

-กศน. 

ต.ทรายมูล 

7 อุดหนุน กศน.ตําบลทรายมูลตาม

โครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษ

ให้ชุมชนก้าวไกลสู่อาเซียน 

เพื่อสนับสนุนโครงการเสริม

ทักษะภาษาอังกฤษให้ชุมชนก้าว

ไกลสู่อาเซียน 

สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรม

ฝึกทักษะภาษาอังกฤษให้แก่ประชาชน

ทั่วไปในตําบลทรายมูล 

10,000 10,000 10,000 กศน.ตําบลทรายมูลได้รับการ

สนับสนุนโครงการเสริมทักษะ

ภาษาอังกฤษให้ชุมชนก้าวไกล

สู่อาเซียน 

- กอง

การศึกษา 

-กศน.ต.

ทรายมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ส่วนที่ 6 
การนําแผนพัฒนาสามปีไปสู่ 

การปฏิบตัิและการติดตามประเมินผล 

 



ส่วนที่ 6 

การนําแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

  

องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล 

ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 28 กําหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ท้องถิ่น ดังนั้นเทศบาลตําบลสันกําแพงได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เทศบาลตําบลสันกําแพง ตามประกาศเทศบาลตําบลสันกําแพง ลงวันที่ 21 มีนาคม 2556 ดังนี้ 

1. จ.ส.อ.ประเสริฐ คําเตือน  สมาชิกสภาเทศบาล กรรมการ 

2. นายสมศักด์ิ  อร่ามเรือง สมาชิกสภาเทศบาล กรรมการ 

3. นางณัฐรดา  มณีจักร์  สมาชิกสภาเทศบาล กรรมการ 

4. นายยงยุทธ  ก๋าตุ้ย  ผู้แทนประชาคม  กรรมการ 

5. นายพัฒนชาติ ชุมภูคํา  ผู้แทนประชาคม  กรรมการ 

6. สาธารณสุขอําเภอสันกําแพง     กรรมการ 

7. ผู้อํานวยการโรงเรียนสันกําแพงคันธานุสรณ์   กรรมการ 

8. ผู้อํานวยการกองคลัง เทศบาลตําบลสันกําแพง  กรรมการ 

9. หัวหน้าสํานักปลัด เทศบาลตําบลสันกําแพง   กรรมการ 

10.  ผศ.ดร.ประพันธ์ โอสถาพันธุ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 

11.  พ.อ.ปิติพงษ์ ใจพุธ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 

 

มีอํานาจหน้าที่ ดังนี้ 

1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและ

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อย

ปีละหนึ่งคร้ังภายในเดือนธันวาคมทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
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วิธีการติดตามและประเมินผล 

เทศบาลตําบลสันกําแพงมีแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี 

(พ.ศ.2557 - 2559) โดยกําหนดให้มีการประเมินผลเพื่อตรวจสอบว่าการดําเนินกิจกรรมตาม

โครงการอยู่ภายใต้ระยะเวลาที่กําหนดและมีการใช้งบประมาณ และผลการดําเนินงานโครงการ

บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้หรือไม่โดยแบ่งรูปแบบวิธีการออกเป็น 2 วิธีการ ดังนี้     

 1. การใช้แบบสํารวจผลการดําเนินงานที่ได้ดําเนินการแล้วเสร็จโดยพิจารณาจาก

ระยะเวลาการดําเนินงานงบประมาณที่ตั้งไว้และการใช้จ่ายงบประมาณและสามารถบรรลุ

วัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้หรือไม่ โดยใช้แบบประเมินตามคณะกรรมการติดตามฯ ได้กําหนดไว้ 

 2. การใช้แบบประเมินตามคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทําและแปลงแผนไปสู่

การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 

การกําหนดห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 

         1.  จํานวนครั้งในการติดตาม 

1)  การติดตามประเมินผลการดําเนินงานของแต่ละโครงการกําหนดอย่างน้อย 

โครงการละ 1 คร้ัง 

  2)  ประเมินผลโครงการในภาพรวมอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง   

2. การรายงานการติดตามและประเมินผล 

1) จัดทําแบบรายงานและสรุปผลการติดตามและประเมินผล 

2) เสนอต่อนายกเทศมนตรีตําบลสันกําแพง 
3) นายกเทศมนตรีเสนอต่อสภาเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบล 

สันกําแพง 

4) ติดประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนได้รับทราบภายใน 

เดือนธันวาคมหลังส้ินสุดงบประมาณรายจ่ายของปีงบประมาณนั้น 
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