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ส่วนที่ 1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 



ส่วนที่ 1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐาน 

 
 1. ด้านกายภาพ 

  1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล 

   เทศบาลตำบลสันกำแพง อยู่ห่างจากจังหวัดเชียงใหม่ไปทางทิศตะวันออกตามทางหลวง
แผ่นดิน หมายเลข 1006 (เชียงใหม่ - สันกำแพง)ระยะทางประมาณ13กิโลเมตรมีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ
22.714ตารางกิโลเมตรศูนย์กลางชุมชนที่หนาแน่นตั้งอยู่ริมถนนสายเชียงใหม่ – สันกำแพง 

   อาณาเขต 

   ทิศเหนือมีพ้ืนที่ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพงและองค์การบริหารส่วนตำบล
ร้องวัวแดง ตั้งแต่หลักเขตที่ 1ซึ่งตั้งอยู่ฟากตะวันตกของทางไปตำบลห้วยทรายตรงที่อยู่ห่างจากฟากเหนือของ
ทางไปตำบลแม่ปูคาไปทางทิศเหนือ 600 เมตรและจากหลักเขตที่ 1 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
ถึงฟากใต้ของทางไปบ้านม่วงม้าตรงที่บรรจบกับทางสายคำซาว  – บ้านร้องซึ่งเป็นหลักเขตที่ 2 (ติดกับเขต
พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง) 
   ทิศตะวันออกมีพ้ืนที่ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดงและองค์การบริหารส่วน
ตำบลแช่ช้าง จากหลักเขตที่ 2 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ถึงฟากเหนือของทางหลวงสาย
เชียงใหม่ – สันกำแพงตรงที่อยู่ห่างจากลำเหมืองแม่ออนไปทางทิศตะวันออก 150 เมตรซึ่งเป็นหลักเขตที่ 3 
และจากหลักเขตที่ 3 เป็นเส้นตั้งฉากกับทางหลวงสายเชียงใหม่– สันกำแพง ไปทางทิศใต้เป็นระยะทาง 
1,000 เมตรซึ่งเป็นหลักเขตที่4 (ติดกับเขตพ้ืนที่ตำบลร้องวัวแดง) 
   ทิศตะวันตกมีพ้ืนที่ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง จากหลักเขตที่ 5 เป็นเส้น
ตั้งฉากกับ หลักเขตที่ 4 และหลักเขตท่ี 5 ไปทางทิศเหนือถึงฟากเหนือของทางไปตำบลแม่ปูคาซึ่งเป็นหลักเขต
ที่ 6 จากหลักเขตที่ 6 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจนบรรจบหลักเขตที่ 1 (ติดกับเขตพ้ืนที่
ตำบลแม่ปูคา) 
   ทิศใต้มีพ้ืนที่ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง 
และเทศบาลตำบลบวกค้าง จากหลักเขตที่ 4 เป็นเส้นขนานกับฟากใต้ของทางหลวงสายเชียงใหม่–สันกำแพง
ไปทางทิศตะวันตก ถึงจุดที่อยู่ในแนวตั้งฉากจากหลักกิโลเมตรที่ 11.500 ของทางหลวงสายเชียงใหม่ – สันกำแพง
ไปทางทิศใต้เป็นระยะทาง 1,000 เมตรซึ่งเป็นหลักเขตที่ 5 

  1.2ลักษณะภูมิประเทศ 

   สภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่มกว้างมีลำน้ำที่สำคัญ คือ ลำน้ำแม่ออน ไหลผ่านในเขตพ้ืนที่ หมู่ที่ 1, 
หมู่ที่ 3 ต.ทรายมูล หมู่ที่ 6, 7, 8 ต.แชช่้าง และหมู่ที่ 11, 14 ต.สันกำแพง 

  1.3ลักษณะภูมิอากาศ 

   มีลักษณะอากาศแบบมรสุมเขตร้อนเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกันยายนมีฝนตกชุก และในช่วง
เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ มีอากาศหนาวเย็น  
  1.4 ลักษณะของดิน 

   ทรัพยากรดินจะมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการทำการเกษตรทั้งพืชสวนและพืชไร่ 
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 2. ด้านการเมือง การปกครอง 

  2.1  การปกครอง 

  เทศบาลตำบลสันกำแพง มี พ้ืนที่ ในความรับผิดชอบประมาณ 22.714 ตารางกิโลเมตร
ประกอบด้วย3ตำบล 22 หมู่บ้าน และการบริหารงานในด้านการบริการประชาชน เทศบาลได้มีการจัดตั้ง
ชุมชนรวมทั้งหมด 23 ชุมชน โดยมีการแยกหมู่บ้านจัดสรรสันกำแพงปาร์ควิลล์ ซึ่งประกอบด้วยบางส่วนของ
หมู่ที่ 8 และหมู่ท่ี 9 ตำบลสันกำแพง ตั้งเป็นชุมชนเพ่ิมข้ึนอีก 1 ชุมชน 

  ตำบลสันกำแพงบางส่วนประกอบด้วย 12 หมู่บ้าน ได้แก่ 

   หมู่ที่ 1 บ้านป่าเส้า  หมู่ที่ 7 บ้านกาด 
   หมู่ที่ 2 บ้านป่าเหว  หมู่ที่ 8 บ้านสันใต้ 
   หมู่ที่ 3 บ้านเหล่า  หมู่ที่ 9 บ้านสันใต้ 
   หมู่ที่ 4 บ้านคำซาว(ต้นโชค) หมู่ที่ 10บ้านสันไร่ 
   หมู่ที่ 5 บ้านสันเหนือ  หมู่ที่ 11บ้านน้อย 
   หมู่ที่ 6 บ้านสันเหนือ  หมู่ที่ 14บ้านออน 

   ชุมชนสันกำแพงปาร์ควิลล์ (บางส่วนของหมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 9 ต.สันกำแพง) 

  ตำบลทรายมูล เต็มพ้ืนที่ตำบล ประกอบด้วย 7 หมู่บ้านได้แก่ 
   หมู่ที่ 1 บ้านดอนมูล  หมู่ที่ 5 บ้านหัวทุ่ง  
   หมู่ที่ 2 บ้านสันโค้งใหม่  หมู่ที่ 6 บ้านสันก้างปลา 
   หมู่ที่ 3 บ้านป่าเป้า  หมู่ที่ 7 บ้านทรายมูล  
   หมู่ที่ 4 บ้านสันโค้งเก่า 

  ตำบลแช่ช้างบางส่วน ประกอบด้วย 3 หมู่บ้าน ได้แก่ 
   หมู่ที่ 6 บ้านป่าไผ่เหนือ   
   หมู่ที่ 7 บ้านป่าไผ่กลาง 
   หมู่ที่ 8 บ้านป่าไผ่ใต้ 
 
  2.2  การเมือง 

 เทศบาลตำบลสันกำแพงมีรูปแบบการบริหารงานโดยนายกเทศมนตรีจากการเลือกตั้งโดยตรง
จากประชาชน ประกอบด้วยฝ่ายบริหาร และฝ่ายนิติบัญญัติ ดังนี้ 

ฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย 

1. นางสาวศุภนิมิต วรกิตติ ตำแหน่ง  นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง 

2. นายชาครีย์ ขัติรัตน์ ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง 

3. ว่าที่ ร.ต.ปัญญา อุ่นประดิษฐ์ ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง 

4. นายสังวร ลานยศ ตำแหน่ง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง 

5. นายเจริญ เฟ่ืองอักษร ตำแหน่ง เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง 
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ฝ่ายนิติบัญญัติ คือสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 12 คนประกอบด้วย 

1. นายประวิตร ใจวงค์เป็ง ตำแหน่ง ประธานสภาเทศบาลตำบลสันกำแพง 

2. นายสมชาย โมราเลิศ ตำแหน่ง รองประธานสภาเทศบาลตำบลสันกำแพง 

3. นายเจิดศักดิ์ ตันติยากร ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันกำแพง 

4. นางเครือวัลย์ มณีจักร์ ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันกำแพง 

5. จ.ส.อ.ประเสริฐ คำเตือน ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันกำแพง 

6. นายประหยัด เปรมธนากุล ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันกำแพง 

7. นายเล็ก ไชยวงค ์ ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันกำแพง 

8. นายสมศักดิ์ อร่ามเรือง ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันกำแพง 

9. ดร.สุทัศน์ ตาแสงร้อย ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันกำแพง 

10. นางสุภาพ สุริยะ ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันกำแพง 

11. นายอนันต์ สุคันธรส ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันกำแพง 

12. นายอนันต์ ยุติธรรม ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันกำแพง 

 
 3. ประชากร 

  3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร 

   - ข้อมูลจำนวนประชากรและครัวเรือนเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี  

ปี พ.ศ. 
จำนวนประชากร  

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

พ.ศ.2558 8,406 9,522 17,928 8,359 
พ.ศ.2559 8,308 9,476 17,784 8,456 
พ.ศ.2560 8,236 9,416 17,652 8,563 
พ.ศ.2561 8,191 9,419 17,610 8,675 
พ.ศ.2562 8,157 9,405 17,562 8,728 

  3.2 ช่วงอายุและจำนวนประชากร (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย) ข้อมูล ณ   พฤษภาคม 2562 

ช่วงอายุ 
จำนวนประชากร  

รวม (คน) 
ชาย (คน) หญิง (คน) 

อายุน้อยกว่า 1 ปี – 20 ป ี 1,549 1,418 2,967 
อายุ 21 ปี – 40 ป ี 2,392 2,498 4,890 
อายุ 41 ปี – 60 ป ี 2,425 3,023 5,448 
อายุ 61 ปี – 80 ปี  1,454 2,045 3,499 
อายุ 81 ปี – อายุมากกว่า 100 ปี 228 398 626 

รวม ๘,๐๔๘ ๙,๓๘๒ ๑๗,๔๓๐ 
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- จำนวนประชากรและครัวเรือนในเขตเทศบาลตำบลสันกำแพง  
(รวมสัญชาติไทยและสัญชาติอื่นๆ) ข้อมูล ณ    พฤษภาคม พ.ศ.2562 

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

สันกำแพง 
ทะเบียน
บ้านกลาง 

19 16 35 3 

 1 456 513 969 472 
 2 525 666 1,191 538 
 3 209 213 422 197 
 4 382 459 841 412 
 5 309 343 652 273 
 6 327 454 781 498 
 7 341 436 777 533 
 8 638 706 1,344 651 
 9 455 593 1,048 435 
 10 248 280 528 285 
 11 677 754 1,431 592 
 14 348 411 759 301 

 รวม 4,934 5,8๔๔ 10,778 5,187 

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

ทรายมูล 1 321 349 670 382 
 2 198 248 446 238 
 3 348 353 701 314 
 4 229 271 500 234 
 5 169 213 382 232 
 6 148 164 312 154 
 7 503 531 1,034 718 
 รวม 1,916 2,129 4,045 2,272 

แช่ช้าง 6 214 238 452 213 
 7 643 718 1,361 692 
 8 469 492 961 364 
 รวม 1,326 1,448 2,774 1,269 

รวมทั้งสิ้น 8,157 9,405 17,562 8,728 
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 4. สภาพทางสังคม 

  4.1  การศึกษา 
   โรงเรียนและสถานศึกษาในเขตเทศบาลตำบลสันกำแพง มีดังนี้ 
 1) โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   1.1)  โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา (มัธยมศึกษาปีที่ 1-6) 1 แห่ง 
    - โรงเรียนสันกำแพง 
   1.2) โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา   1 แห่ง 
     - โรงเรียนสันกำแพงคันธานุสรณ์  
   1.3)  โรงเรียนระดับประถมศึกษา    5 แห่ง 
     - โรงเรียนบ้านสันกำแพง  - โรงเรียนวัดบ้านน้อย 
     - โรงเรียนวัดสันโค้ง   - โรงเรียนวัดทรายมูล 
     - โรงเรียนบ้านแช่ช้าง 
 2) โรงเรียนระดับอนุบาล  
   2.1)  เทศบาลดำเนินการ 3 แห่ง 
     - โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสันกำแพง 
     - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคำซาว 
     - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง   
   2.2)  เอกชนดำเนินการ 4 แห่ง 

 3)  ห้องสมุดประชาชน 1 แห่ง 

  4.2  การสาธารณสุข 

   โรงพยาบาลและสถานพยาบาลในเขตเทศบาลตำบลสันกำแพง มีดังนี้ 
  1) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 2 แห่ง 
  2) ศูนย์ส่งเสริมและบริการสุขภาพผู้สูงอายุ/ชุมชน 1 แห่ง 
     วัดโรงธรรมสามัคคี  
  3) สถานพยาบาลเอกชน (คลินิก) 12 แห่ง 
  4) สถานพยาบาลรักษาสัตว์ (คลินิก) 4 แห่ง 

 5.  ระบบบริการพื้นฐาน 

  5.1  การคมนาคมขนส่ง 

  เทศบาลตำบลสันกำแพงอยู่ห่างจากอำเภอเมืองเชียงใหม่มีระยะทางประมาณ13กิโลเมตร ใช้
เวลาในการเดินทางประมาณ 20 นาทีเส้นทางเป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกตลอดสายมีรถยนต์โดยสารประจำ
ทางโดยใช้เส้นทางหลวงสายเชียงใหม่–สันกำแพง หมายเลข 1006 เป็นเส้นทางคมนาคมหลัก สำหรับเส้นทาง
ติดต่อระหว่างหมู่บ้านและภายในชุมชนใช้รถส่วนบุคคลและมอเตอร์ไซด์รับจ้างในการเดินทางได้อย่างสะดวก 
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  5.2  การไฟฟ้า 

  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ให้บริการแก่ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลสันกำแพงได้อย่างทั่วถึงทุก
ครัวเรือน นอกจากนั้นเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่การสัญจรและความปลอดภัยของประชาชนเทศบาล
ตำบลสันกำแพง ได้ดำเนินการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะบนพ้ืนที่ถนนสายหลักและถนนภายในหมู่บ้านอย่า ง
ครอบคลุมทุกพ้ืนที ่
  5.3  การประปา 

ในเขตเทศบาลตำบลสันกำแพงมีน้ำประปาใช้อย่างครอบคลุมเกือบทุกพ้ืนที่ ส่วนใหญ่ใช้บริการ
จากการประปาส่วนภูมิภาค และจะใช้บริการจากระบบประปาหมู่บ้าน โดยมีบางส่วนที่เจาะน้ำบาดาลและบ่อ
น้ำใช้ในการอุปโภคและบริโภคเอง 
  5.4  โทรศัพท์ 

  ในเขตเทศบาลตำบลสันกำแพงมีการให้บริการโทรศัพท์บ้าน โทรศัพท์สาธารณะและ
โทรศัพท์เคลื่อนทีใ่ห้บริการในเขตพ้ืนที่อย่างทั่วถึงและครอบคลุม 

  5.5  ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 

  ในเขตเทศบาลตำบลสันกำแพง มีที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขที่ให้บริการด้านไปรษณีย์ในพ้ืนที่ 1 
แห่ง ตั้งอยู่บนถนนทางหลวงสายเชียงใหม่–สันกำแพง 

 6.  ระบบเศรษฐกิจ 

  6.1  การเกษตร 
       ประชาชนในเขตพ้ืนที่ประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรม ซึ่งส่วนใหญ่ทำนา ทำไร่ และ
ทำสวน 

  6.2  การปศุสัตว์ 
   ประชาชนในเขตพ้ืนที่หมู่ที่ 8 ต.แช่ช้าง ประกอบอาชีพเลี้ยงวัวนม 

  6.3  การบริการ 
   สถานประกอบการด้านบริการ 
   1) ธนาคาร  จำนวน 8 แห่ง 
   2) สถานที่จำหน่ายและสะสมอาหาร  จำนวน 41 แห่ง 
   3) เสริมสวย/แต่งผม  จำนวน 35 แห่ง 
   4) สหกรณ์ (สหกรณ์การเกษตร)  จำนวน 1 แห่ง 
   5) น้ำดื่มบริโภค (ผลิตน้ำดื่ม)  จำนวน 5  แห่ง 

  6.4  การท่องเที่ยว 
      เทศบาลตำบลสันกำแพงได้จัดกิจกรรมถนนคนเดิน ทุกวันเสาร์ เวลา 15.00 -22.00 น. 
บริเวณถนนสายเชียงใหม่-สันกำแพง ตั้งแต่บริเวณข่วงสันกำแพงถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสันกำแพง 

  6.5  อุตสาหกรรม 
  โรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 13 แห่ง 
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  6.6  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
   1) สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม 
    1.1) สถานีบริการน้ำมัน จำนวน 4 แห่ง 
    1.2)  ตลาดสด จำนวน 6 แห่ง 
    1.3)  โรงฆ่าสัตว์ (เอกชน) จำนวน 1 แห่ง 

 7.  ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

  7.1  การนับถือศาสนา 

  ศาสนสถานในเขตเทศบาลตำบลสันกำแพง 

  1)  วัด15 แห่ง ดังนี้ 
   - วัดศรีบุญเรือง   หมู่ที่ 1 ต.สันกำแพง 
   - วัดจันทรวิโรจน ์  หมู่ที่ 1 ต.สันกำแพง 
   - วัดป่าเหว  หมู่ที่ 2 ต.สันกำแพง 
   - วัดสันติวนาราม (วัดบ้านเหล่า)  หมู่ที่ 3 ต.สันกำแพง 
   - วัดคำซาว  หมู่ที่ 4 ต.สันกำแพง 
   - วัดสันกำแพงหลวง  หมู่ที่ 5 ต.สันกำแพง 
   - วัดโรงธรรมสามัคคี  หมู่ที่ 7 ต.สันกำแพง 
   - วัดสันใต้  หมู่ที่ 9 ต.สันกำแพง 
   - วัดบ้านน้อย  หมู่ที่ 11 ต.สันกำแพง 
   - วัดดอนมูล  หมู่ที่ 1 ต.ทรายมูล 
   - วัดป่าเป้า  หมู่ที่ 3 ต.ทรายมูล 
   - วัดสันโค้ง  หมู่ที่ 4 ต.ทรายมูล 
   - วัดสันก้างปลา  หมู่ที่ 6 ต.ทรายมูล 
   - วัดทรายมูล  หมู่ที่ 7 ต.ทรายมูล 
   - วัดแช่ช้าง  หมู่ที่ 7 ต.แช่ช้าง 

   2)  มัสยิด 1 แห่ง 
  7.2  ประเพณีและงานประจำปี 

   1)  ประเพณีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 
   2) ประเพณีสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง) 
   3)  ประเพณีลอยกระทง 

  7.3  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
   ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   1) การทอผ้าพ้ืนเมือง 
   2) การตีเหล็ก 
   3) การทำร่ม 
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   ภาษาถ่ิน 
   1) ภาษาพ้ืนเมือง (ล้านนา) 
   2) ภาษาไทยกลาง 

  8.4  สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
   1)  ผลิตภัณฑ์จากไม้มะม่วง 
   2)  ผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมือง 

 8.  ทรัพยากรธรรมชาติ 

  8.1  น้ำ 
   ชุมชนพ้ืนที่ในเขตเทศบาล มีแหล่งน้ำที่สำคัญไหลผ่าน คือ ลำน้ำแม่ออนและหนองน้ำ
ภายในหมู่บ้าน 
  8.2  ป่าไม้ 
   พ้ืนที่ส่วนใหญ่ในเขตเทศบาล เป็นพื้นที่ราบและเป็นแหล่งชุมชน ดังนั้นจึงไม่มีป่าไม้ในพื้นที่ 
  8.3  ภูเขา 
   ในพ้ืนที่เขตเทศบาลตำบลสันกำแพง เป็นพื้นที่ราบ ไม่มีภูเขา 
  8.4  คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
   มีแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์ 
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ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 



ส่วนที่ 2 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

1.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

 1.1  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กำหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน
เพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดทำ
ยุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยกำหนดให้มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือรับผิดชอบในการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติกำหนดวิธีการการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติ ในการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้งกำหนด
มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนดำเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือให้เป็นไป
ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติพ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านต่าง ๆ รวม ๖ คณะ เพ่ือรับผิดชอบในการดำเนินการจัดทำร่างยุทธศาสตร์
ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดตลอดจนได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวาง เพ่ือประกอบการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติตามที่กฎหมายกำหนด
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องนำไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือความสุขของคนไทยทุก
คนโดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนใน
ทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการ
ประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วยความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทยขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศความเท่าเทียม
และความเสมอภาคของสังคมความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่ งแวดล้อม และความยั่ งยืนของ
ทรัพยากรธรรมชาติและประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 

การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 



10 
 
 1.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

การพัฒนาภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ เป็น ๕ ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ 
ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) สู่การปฏิบัติ โดยที่ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีเป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศ
ไทยให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยได้กำหนดเป้าหมายอนาคตประเทศไทยในระยะ ๒๐ ปีพร้อมทั้ง
ประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางหลักที่จะขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายระยะยาวของประเทศที่ได้กำหนดไว้ โดยมี
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ เป็นเครื่องมือหรือกลไกสำคัญที่สุดที่ถ่ายทอดยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-
๒๕๗๙) สู่การปฏิบัติในลำดับแรกที่ขับเคลื่อนไปสู่การบรรลุเป้าหมายในระยะยาวได้ในที่สุด โดยมีกลไก
ตามลำดับต่างๆ และกลไกเสริมอ่ืนๆ ในการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลตามเป้าหมาย  

หลักการสำคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จะมุ่งบรรลุ เป้าหมายในระยะ ๕ ปีที่จะ

สามารถต่อยอดในระยะต่อไปเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาระยะยาวตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีโดยมี
หลักการสำคัญของแผนพัฒนาฯ ดังนี้ 

๑. ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”ต่อเนื่องมาตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ เพ่ือให้
เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอย่างสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและการ
บริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีซึ่งเป็นเงื่อนไขจำเป็นสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการพัฒนาคนให้มีความ
เป็นคนที่สมบูรณ์ สังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพ สร้างโอกาสและมีที่ยืนให้กับทุกคนในสังคมได้ดำเนินชีวิตที่ดีมี
ความสุขและอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ ในขณะที่ระบบเศรษฐกิจของประเทศก็เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องมี
คุณภาพ และมีเสถียรภาพ การกระจายความมั่งคั่งอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม เป็นการเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ ชุมชนวีถีชีวิต ค่านิยม ประเพณีและวัฒนธรรม 

๒. ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีสำหรับคนไทย
พัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี
รับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
อย่างมีคุณภาพ รวมถึงการสร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล อนุรักษ์ฟ้ืนฟู ใช้
ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม 

๓. ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ๒๐ ปี”มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทยใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยที่
วิสัยทัศน์ดังกล่าวสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ ได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขต
อำนาจรัฐ การดำรงอยู่อย่างมั่นคงยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การดำรงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและ
ประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคม
ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็น
ธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทาง
พลังงานอาหารและน้ำ ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะ
แวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคม
อาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีประเทศไทยไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูล
ประเทศท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจด้อยกว่า๕ 
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๔. ยึด “เป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี ๒๕๗๙”ที่เป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีมา
เป็นกรอบในการกำหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน ๕ ปีแรกและเป้าหมายในระดับย่อยลงมา โดยที่เป้าหมายและ
ตัวชี้วัดในด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับกรอบเป้าหมายที่ยั่งยืน (SDGs) ทั้งนี้ เป้าหมายประเทศไทยในปี 
๒๕๗๙ ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกันนั้นพิจารณาจากทั้งประเด็นหลักและลักษณะของการพัฒนา ลักษณะฐานการ
ผลิตและบริการสำคัญของประเทศ ลักษณะของคนไทยและสังคมไทยที่พึงปรารถนา และกลุ่ม เป้าหมายใน
สังคมไทย โดยกำหนดไว้ดังนี้ “เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืนบนฐานการพัฒนาที่
ยั่งยืน สังคมไทยเป็นสังคมที่เป็นธรรมมีความเหลื่อมล้ำน้อย คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นพลเมืองที่มีวินัย
ตื่นรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดชีวิต มีความรู้ มีทักษะและทัศนคติที่เป็นค่านิยมที่ดี มีสุขภาพร่างกายและ
จิตใจที่สมบูรณ์ มีความเจริญเติบโตทางจิตวิญญาณ มีจิตสาธารณะและทำประโยชน์ต่อส่วนรวม มีความเป็น
พลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน และพลเมืองโลก ประเทศไทยมีบทบาทที่สำคัญในเวทีนานาชาติ ระบบ
เศรษฐกิจตั้งอยู่บนฐานของการใช้นวัตกรรมดิจิทัล สามารถแข่งขันในการผลิตได้และค้าขายเป็น มีความเป็น
สังคมประกอบการ มีฐานการผลิตและบริการที่มีคุณภาพและรูปแบบที่โดดเด่นเป็นที่ต้องการในตลาดโลกเป็น
ฐานการผลิตและบริการที่สำคัญ เช่น การให้บริการคุณภาพทั้งด้านการเงิน ระบบโลจิสติกส์ บริการด้าน
สุขภาพ และท่องเที่ยวคุณภาพ เป็นครัวโลกของอาหารคุณภาพและปลอดภัย เป็นฐานอุตสาหกรรมและบริการ
อัจฉริยะที่เป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่ใช้นวัตกรรม ทุนมนุษย์ทักษะสูงและเทคโนโลยีอัจฉริยะ มาต่อยอด
ฐานการผลิตและบริการที่มีศักยภาพในปัจจุบันและพัฒนาฐานการผลิตและบริการใหม่ๆ เพ่ือน าประเทศไทย
ไปสู่การมีระบบเศรษฐกิจ สังคม และประชาชนที่มีความเป็นอัจฉริยะ”  

๕. ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ ลดความเหลื่อมล้ำและขับเคลื่อนการ
เจริญเติบโตจากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม”แผนพัฒนาฯ ฉบับ
ที่ ๑๒ มุ่งเน้นการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีความครอบคลุมทั่วถึงเพ่ือเพ่ิมขยายฐานกลุ่ม
ประชากรชั้นกลางให้กว้างขึ้น โดยกำหนดเป้าหมายในการเพ่ิมโอกาสทางเศรษฐกิจ โอกาสทางสังคม และ
รายได้ของกลุ่มประชากรรายได้ต่ำสุดร้อยละ ๔๐ ให้สูงขึ้น นอกจากนี้การเพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานของ
การใช้ภูมิปัญญาและพัฒนานวัตกรรมนับเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาในระยะต่อไปสำหรับทุก
ภาคส่วนในสังคมไทยโดยที่เส้นทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วนั้นกำหนดเป้าหมายทั้งใน
ด้านรายได้ ความเป็นธรรม การลดความเหลื่อมล้ำและขยายฐานคนชั้นกลาง การสร้างสังคมที่มีคุณภาพและมี
ธรรมาภิบาล และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

๖. ยึด “หลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว”จากการที่แผนพัฒนาฯ เป็นกลไกเชื่อมต่อในลำดับแรกท่ีจะกำกับและส่ง
ต่อแนวทางการพัฒนาและเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีให้เกิดการปฏิบัติในทุกระดับและในแต่ละด้าน
อย่างสอดคล้องกัน แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงให้ความสำคัญกับการใช้กลไกประชารัฐที่เป็นการรวมพลัง
ขับเคลื่อนจากทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน และการกำหนดประเด็นบูรณาการของการพัฒนาที่มีลำดับ
ความสำคัญสูง และได้กำหนดในระดับแผนงาน/โครงการสำคัญที่จะตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาได้อย่าง
แท้จริง รวมทั้งการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่มีความครอบคลุมหลากหลายมิติมากกว่าในแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ผ่านๆ มา ในการกำหนดเป้าหมายได้คำนึงถงึความสอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาวของยุทธศาสตร์ชาติ
และการเป็นกรอบกำกับเป้าหมายและตัวชี้วัดในระดับย่อยลงมาที่จะต้องถูกส่งต่อและกำกับให้สามารถ
ดำเนินการให้เกิดขึ้นอย่างมีผลสัมฤทธิ์ภายใต้กรอบการจัดสรรงบประมาณ การติดตามและประเมินผลการใช้
จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการรวมทั้งการพัฒนาระบบราชการที่ ๖
สอดคล้องเป็นสาระเดียวกันหรือเสริมหนุนซึ่งกันและกัน แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงกำหนดประเด็น     
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บูรณาการเพ่ือการพัฒนาเพ่ือเป็นแนวทางสำคัญประกอบการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน รวบรวมและกำหนด
แผนงาน/โครงการสำคัญในระดับปฏิบัติและกำหนดจุดเน้นในการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในระดับสาขาการผลิตและ
บริการและจังหวัดที่เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในด้านต่างๆ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ได้แก่  

(๑) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
(๒) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดและความเหลื่อมล้ำในสังคม  
(๓) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
(๔) ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(๕) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่งและยั่งยืน และ 
(๖) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล 

ในสังคมไทย  
(๗) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
(๘) ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
(๙) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ และ  
(๑๐) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
 

 1.3  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

แผนพัฒนาภาคเหนือ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มีคุณภาพ สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิม
อย่างยั่งยืน และกระจายประโยชน์อย่างท่ัวถึง รวมทั้งต่อยอดการผลิตสินค้าและ
บริการ ที่มีศักยภาพสูงด้วยภูมิปัญญาและนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค GMS BIMSTEC 
และ AEC เพ่ือขยายฐานเศรษฐกิจของภาค 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย เชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพ่ิมสูง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุอย่างมี
ส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานภาคบริกา 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ อนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าต้นน้ำให้คงความสมบูรณ์ จัดระบบบริหารจัดการน้ำอย่าง
เหมาะสมและเชื่อมโยงพ้ืนที่เกษตรให้ทั่วถึง ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอก
ควัน อย่างยั่งยืน 

 ๑.๔  แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

  วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 

   “นครแห่งชีวิตและความม่ันคั่ง” (City of Life Prosperity) 

เมืองที่ให้ความสุขและชีวิตที่มีคุณค่าแก่ผู้อยู่อาศัยและผู้มาเยือนในฐานะเมืองที่น่าอยู่และน่า
ท่องเที่ยวในระดับโลก 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุนสู่สากล 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยใช้เทคโนโลยี                                    

            และนวัตกรรม 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ เสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย และสงบสุขของประชาชน 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 
 
 1.๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2561-2564) 

  วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ 

   “ เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาท้องถิ่น บนพื้นฐานของความเข้าใจในปัญหาและศักยภาพของ
ท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ” 

   พันธกิจ 
1. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. พัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความทันสมัยมีคุณธรรมจริยธรรมตาม

กฎหมายบัญญัติ 
3. ส่งเสริมบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
4. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 

   ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตรเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
6. ยุทธศาสตร์การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 
7. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

2.  ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลสันกำแพง 

  2.1  วิสัยทัศน์ 

 “พัฒนาเทศบาลตำบลสันกำแพงให้มีความน่าอยู่อย่างย่ังยืน เมืองอยู่ดี คนมีความสุข สิ่งแวดล้อมสดใส" 

 หมายถึง  การพัฒนาเทศบาลตำบลสันกำแพง ให้เป็นสังคมและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน  โดยเป็นพ้ืนที่
ที่มีบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่สะดวกสบายและเพียงพอ  สิ่งแวดล้อมดี  มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน  ประชาชนอยู่อย่างมีความสุข  มีสุขภาพดีทั้งกายและใจ มีความพร้อมที่จะรับต่อการ
เปลี่ยนแปลงและการพัฒนาความเจริญด้านต่างๆ  โดยยังคงรักษาประเพณีวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของความ
เป็น“สันกำแพง” ควบคู่ไปกับการพัฒนาอย่างเหมาะสม 
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  2.2  ยุทธศาสตร์ 

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลสันกำแพงมี 5 ยุทธศาสตร์ 
   1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารงานและการบริการประชาชน 

   2)ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม 
  3)ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 4)ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
 5)ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  2.3  เป้าประสงค์ 
1)  เทศบาลตำบลสันกำแพงเป็นเทศบาลที่มีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริม

การมีส่วนร่วมของประชาชน บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้จัดให้มีบริการสาธารณะ
ที่เหมาะสม เพียงพอและท่ัวถึง เกิดประโยชน์สูงสุดและประชาชนมีความพึงพอใจ 

2)  บุคลากรได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในการ
เขา้สู่ประชาคมอาเซียน โดยพัฒนาคุณภาพของบุคลากรและเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานพัฒนาคุณภาพ
การให้บริการประชาชน โดยปรับเปลี่ยนให้เป็นการบริการเชิงรุกที่เป็นธรรมและเสมอภาค ส่งเสริมคุณธรรม
และพัฒนาจิตสำนึกการให้บริการประชาชน  

3) พัฒนาสังคมให้เป็น “ชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน”โดยเป็นสังคมที่มีความพร้อมด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่เพียงพอและทั่วถึง มีสภาพสิ่งแวดล้อมดี มีความเป็นระเบียบ ปลอดจากยาเสพติดและมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ส่งเสริมเศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยวที่สร้างรายได้แก่ชุมชน 

4)  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพดีทั้งกายและใจ มีวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ได้รับ
โอกาสและการบริการทางด้านการศึกษา ได้รับข้อมูลข่าวสาร การส่งเสริมการเรียนรู้ การบริการสาธารณสุข
และสวัสดิการสังคมที่ดีและทั่วถึง มีรายได้เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการสงเคราะห์ที่เป็นธรรม
และเสมอภาค  

5)  เทศบาลตำบลสันกำแพงมีการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์รักษาศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ให้ดำรงไว้ควบคู่กับการพัฒนาในด้านต่างๆ โดยธำรงคุณค่าของวัฒนธรรมประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเชื่อมโยงกับการสร้างรายได้และการส่งเสริมท่องเที่ยวให้กับชุมชน  โดยมุ่งเน้นให้เกิดการ
รวมกลุ่มเพื่อสร้างภาคีและเครือข่าย 

 
 



 
 

 

 

2.4  ยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด  ค่าเป้าหมาย  กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
บริหารงานและการบริการประชาชน 

1. ร้อยละ 100 ของการปฏิบัติราชการแต่ละส่วน
ราชการเป็นไปตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
2. ค่าเฉลี่ยของการประเมินผลความพึงพอใจของ
ประชาชนในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลไม่ต่ำกว่า 3 จากคะแนนเต็ม 5 

1. ร้อยละ 100 ของทุกส่วนราชการ 
 
2. ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3 จากคะแนน
เต็ม5 ในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาล 

- แนวทางการพัฒนาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
- แนวทางการพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานและ
พัฒนาคุณภาพการบริการประชาชน 

- แนวทางการพัฒนาดา้นการส่งเสริมการรวมกลุ่ม สร้าง
เครือข่ายและภาคีร่วม 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและสิ่งแวดล้อม 

1. ร้อยละ 95 ของความยาวถนนทุกประเภทได้รับ
การพัฒนาปรับปรุงให้เป็นถนนที่มีความปลอดภัยใน
การเดินทาง 
2.ร้อยละ 100 ของครัวเรือนมีระบบสาธารณูปโภค
ใช้ในชีวิตประจำวัน 
3. ร้อยละ 80 ของถนนทุกสายมีระบบการระบายน้ำ
ที่ได้มาตรฐาน 
4. ร้อยละ 20 ของพื้นที่สาธารณะในเขตเทศบาล
ได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์และจัดทำเป็นพื้นที่สีเขียว 
5. จำนวนวันที่ขยะตกค้างในชุมชนไม่ได้ดำเนินการ
จัดเก็บ ต้องตกค้างไม่น้อยกว่า 2 วัน/สัปดาห์ 
6. สัดส่วนของเรื่องร้องเรียนเรื่องมลพิษสิ่งแวดล้อมมี
จำนวนลดลง 2 ใน 3 ของจำนวนเรื่องร้องเรียน 3 
ปีงบประมาณที่ผ่านมา 

1. ร้อยละ 95 ของความยาวถนนทุก
ประเภท 
 
2. ร้อยละ 100 ของครัวเรือน 
 
3. ร้อยละ 80 ของถนนทุกสาย 
 
4. ร้อยละ 20 ของพื้นที่สาธารณะใน
เขตเทศบาล 
5. จำนวน 2 วัน/สัปดาห์ที่ขยะตกค้าง
ในชุมชน 
6. สัดส่วนลดลง 2 ใน 3 

- แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบ
สาธารณปูโภค 

- แนวทางการพัฒนาระบบป้องกันน้ำทว่มและเหมืองฝาย 
- แนวทางการพัฒนาดา้นการปรับปรุงภูมิทัศน์และเพิ่มพื้นทีส่ี

เขียว 
- แนวทางการพัฒนาดา้นการรกัษาความสะอาด ระบบ

สุขาภิบาลและควบคุมมลพษิสิ่งแวดล้อม 

 
 
 

 
15 

 
 



 
 

 
 

ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต 
 

1. ร้อยละ 95 ของประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน ไม่ยุ่ง
เก่ียวกับยาเสพติด 
2. ร้อยละ 100 ของหมู่บ้านในเขตเทศบาลเป็น
ชุมชนที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
3. ร้อยละ 100 ของผู้ประสบสาธารณภัยได้รับความ
ช่วยเหลือจากเทศบาล 
4. สัดส่วนของผู้ออกกำลังกายในแต่ละชุมชน มี
จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนประชากร
ทั้งหมด 
5. มีอัตราของผู้ป่วยด้วยโรคติดต่อทุกประเภทลดลง
จากปีงบประมาณ 3 ปีย้อนหลัง 
6 . ร้อยละ  1 00  ของผู้ ด้ อย โอกาสได้ รับ การ
สงเคราะห์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
7. ร้อยละ 100 ของผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเบี้ย    ยัง
ชีพได้รับการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ 

1. ร้อยละ 95 ของประชาชนใน   แต่
ละหมู่บ้าน 
2. ร้อยละ 100 ของหมู่บ้านในเขต
เทศบาล 
3 .ร้ อ ย ล ะ  1 0 0  ข อ งผู้ ป ร ะ ส บ        
สาธารณภัย 
4. สัดส่วนไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของ
จำนวนประชากรทั้งหมด 
 
5. อัตราของผู้ป่วยลดลง 
 
6. ร้อยละ 100 ของผู้ด้อยโอกาส 
 
7. ร้อยละ 100 ของผู้สูงอายุที่มีอายุ 
60 ปีบริบูรณ์ 

- แนวทางการพัฒนาดา้นการปอ้งกันและเฝ้าระวงัปัญหายา
เสพติด 

- แนวทางการพัฒนาดา้นการรกัษาความสงบเรียบร้อยและความ
ปลอดภัยในชุมชน 

- แนวทางการพัฒนาดา้นการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย
และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพบิัติ 

- แนวทางการพัฒนาดา้นกีฬาและนนัทนาการ 
- แนวทางการพัฒนาดา้นการสาธารณสุข 
- แนวทางการการพัฒนาดา้นสวัสดิการสังคมและการ

สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส 
- แนวทางการพัฒนาดา้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบนั

ครอบครัวและกลุ่มในชุมชน 
- แนวทางการพัฒนาดา้นการส่งเสริมความรู้และการให้ข้อมูล

ข่าวสารแก่ประชาชน 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว 
 

1. ร้อยละ 20 ของจำนวนครัวเรือนในแต่ละชุมชน มี
วิถีการดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
2. สัดสวน 2 ใน 3 ของผู้มีรายได้น้อยมีอาชีพในการ
หาเลี้ยงครอบครัว 
3. เพิ่มจำนวนช่องทางการจำหน่ายสินค้าอย่างน้อย 
1 ช่องทาง ที่เทศบาลให้การสนับสนุนและช่วยเหลือ 
4. ร้อยละ 20 ของผู้ประกอบการที่ ยังไม่ ได้ขึ้น
ทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ได้รับการขึ้น
ทะเบียน 
5. ร้อยละ 50 ของแหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา
ส่งเสริมให้มีความน่าท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

1. ร้อยละ 20 ของจำนวนครัวเรือน 
 
2. สัดสวน 2 ใน 3 ของผู้มีรายได้น้อย 
3. จำนวนช่องทางการจำหน่ายสินค้า
ที่เทศบาลสนับสนุน 1 ช่องทาง 
4. ร้อยละ 20 ของผู้ประกอบการที่ยัง
ไม่ได้รับการขึ้นทะเบียน 
 
5. ร้อยละ 50 ของแหล่งท่องเที่ยว 

- แนวทางการพัฒนาดา้นการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 
- แนวทางการพัฒนาดา้นการสร้างรายได้และการสง่เสริม
อาชีพ 
- แนวทางการพัฒนาดา้นการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
และสินคา้ โอท็อป (OTOP) 
- แนวทางการพัฒนาดา้นการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
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ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 
ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมและ  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1. ร้อยละ 100 ของเด็กท่ีมีอายุไม่ต่ำกว่า 3 ปี 
ได้รับการศึกษาตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 
2. ร้อยละ 100 ของหมู่บ้านท่ีได้รับการส่งเสริมการ
เรียนรู้ตามอัธยาศัย 
3. สัดส่วนของกิจกรรมส่งเสริมด้านศาสนา อนุรักษ์
ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมประเพณี ท้องถิ่น มีจำนวน
เพิ่มขึ้น 1 ใน 3 ของจำนวนท่ีได้ดำเนินการในช่วง 
3 ปีงบประมาณที่ผ่านมา 
 

1. ร้อยละ 100 ของเด็กท่ีมีอายุไม่
ต่ำกว่า 3 ปี 
2. ร้อยละ 100 ของหมู่บ้าน 
 
3. สัดส่วนเพิ่มขึ้น 1 ใน 3 ของของ
กิจกรรม 3 ปี ที่ผ่านมา 

- แนวทางการพัฒนาด้านการศึกษา ตามระบบการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
- แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ตาม
อัธยาศัย 

- แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมศาสนา อนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  

 

 

2.5 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 

  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 การวิเคราะห์ศักยภาพ 
 เทศบาลตำบลสันกำแพง มีจุดเด่นในเขตพ้ืนที่ ดังนี้ 
 1) มีพื้นท่ีเป็นแหล่งพาณิชยกรรมในเขตอำเภอสันกำแพง 
 2) มีศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น 
 3) มีผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเป็นเอกลักษณ์ของพ้ืนที่ 
 4) มีการคมนาคมขนส่ง สามารถเชื่อมต่อในพ้ืนที่และเขตนอกพื้นที่ 
 
 จากการวิเคราะห์ศักยภาพท่ีเป็นจุดเด่นของเทศบาลตำบลสันกำแพง จึงกำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ดังนี้ 
  
 “ แหล่งผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ” 
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2.6 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
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พันธกิจ 
พัฒนาให้เป็นเทศบาลที่มีการบริหาร

จัดการที่ดตีามหลักธรรมาภิบาล 

 

พัฒนาสังคมให้เป็น  

“ชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยนื” 
พัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน 

ฟื้นฟูและอนรุักษ์รักษาศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ให้ดำรงไว้ควบคู่กับการ

พัฒนาในด้านต่างๆ 

พัฒนาประสทิธิภาพการปฏิบัติงาน
และพัฒนาบุคลากรให้พร้อมรับต่อ

การเปลี่ยนแปลงในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

เป้าประสงค ์ เทศบาลตำบลสันกำแพงมกีารบริหาร
จัดการที่ดตีามหลักธรรมาภิบาล 

สังคมเป็น 

“ชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยนื” 
ประชาชนมีคุณภาพชีวติที่ด ี

เทศบาลมกีารฟืน้ฟูและอนุรกัษ์รกัษา
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิ
ปัญญาทอ้งถิน่ให้ดำรงไว้ควบคู่กับ

การพัฒนาในด้านต่างๆ 

บุคลากรได้รับการพัฒนา
ประสิทธภิาพการปฏิบัติ งานให้

พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตรก์ารพฒันาการ

บริหารงานและการบรกิารประชาชน 

 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาโครงสร้าง
พื้นฐานและสิง่แวดลอ้ม 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาเศรษฐกิจและ
การท่องเทีย่ว 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาการศกึษา 
ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมและภมูิ

ปัญญาทอ้งถิน่ 

วิสัยทัศน ์ “พัฒนาเทศบาลตำบลสันกำแพงให้มีความน่าอยู่อย่างย่ังยืน เมืองอยู่ดี คนมีความสุข สิ่งแวดล้อมสดใส" 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลสันกำแพง Strategy Map 



 
 

 
 

 

3.  การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

 3.1  การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกของเทศบาลตำบลสันกำแพง (SWOT) 

  - ปัจจัยภายใน 

ด้าน จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

ด้านการเมืองการปกครองและ
การบริหาร 

 

1. เป็นเทศบาลท่ีมีความพร้อมทางด้านการบริการและมี ขีด
ความสามารถในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน 
2. มีทำเลท่ีต้ังทางภูมิศาสตร์การคมนาคมขนส่ง การโทรคมนาคม
และการขนส่งสะดวกสบายอยู่ในเขตปริมณฑลของจังหวัดศูนย์กลาง
ของภาคเหนือ (เชียงใหม่) 
3. การบริหารงานภายในองค์กรมีโครงสร้างอำนาจหน้าท่ีท่ีชัดเจน 
4. ประชาชนในชุมชนให้ความร่วมมือในการตรวจสอบและติดตาม
การดำเนินงานของเทศบาล 
5. มีฝ่ายบริหารท่ีมีประสิทธิภาพและมีฝ่ายนิติบัญญัติคอยทำหน้าท่ี
ตรวจสอบการบริหารงานให้เป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใสและมี
ประสิทธิภาพ 
6. มีวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน  
7. มีอาคารสำนักงานท่ีมีความพร้อมสำหรับการบริหารงานและการ
ให้บริการประชาชน 

1. การกำหนดแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติงานบางอย่างยังไม่
ชัดเจน ทำให้เกิดการปฏิบัติงานท่ีซ้ำซ้อนหรือล่าช้า 
2. เนื่องจากเทศบาลมีงบประมาณด้านการพัฒนาท่ีจำกัด แต่มีพื้นท่ี
ในความรับผิดชอบจำนวนหลายหมู่บ้าน ทำให้ไม่สามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างท่ัวถึง ดังนั้นจึงทำให้ประชาชน
บางส่วนไม่ใหค้วามสนใจต่อการพัฒนาท้องถิ่นเท่าที่ควร 
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ด้าน จุดแข็ง(Strength) จุดอ่อน(Weakness) 

ด้านเศรษฐกิจ 1) มีการประกอบอาชีพและการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ี
หลากหลายในชุมชน 
2) มีทำเลท่ีต้ังท่ีมีความเหมาะสมในการพัฒนาด้านการค้าการลงทุน
และการท่องเท่ียว 
3) มีแหล่งเงินทุนสำหรับผู้ประกอบการท้ังธุรกิจขนาดกลางและ
ธุรกิจขนาดย่อม 
4) การค้าขายมีแหล่งกระจายสินค้าและบริการหลายแห่งในพื้นที่ 

1) รูปแบบของการประกอบอาชีพและการดำเนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจยังไม่สามารถพัฒนาและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อย่าง
เต็มท่ี 
2) ขาดแคลนแรงงานท่ีมีความรู้และทักษะในการรวมกลุ่มอาชีพ 
และแรงงานในชุมชนส่วนใหญ่ออกไปทำงานนอกพื้นท่ี 

 

ด้านการท่องเที่ยว 1) มีทำเลท่ีต้ังท่ีมีความเหมาะสมในการพัฒนาด้านการท่องเท่ียว 
2) มีแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีน่าสนใจหลายแห่ง 
3) อำเภอสันกำแพงเป็นอำเภอที่มีชื่อเสียงเป็นท่ีรู้จักของ
นักท่องเท่ียว 
4) มีแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่หลากหลาย 

1) ขาดการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเท่ียวท่ี ต่อเนื่องและเป็น
รูปธรรม 
2) ขาดการส่งเสริมการประกอบการด้านธุรกิจการท่องเท่ียวและ
ขาดการบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการ
ท่องเท่ียว 

ด้านการศึกษานันทนาการ
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

 

1) มีภาพลักษณ์ท่ีดีในด้านวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2) ชุมชนมีวัฒนธรรมประเพณีวิถชีีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเป็น
เอกลักษณ์ของตนเอง 
3) อำเภอสันกำแพงมีประวัติศาสตร์ท่ีมีโบราณสถานที่สำคัญหลาย
แห่ง 
4) มีสถานศึกษาที่มีความพร้อมสามารถรองรับการพัฒนาทางด้าน
การศึกษาได้อย่างเต็มท่ี 

1) บทบาทหน้าท่ีของเทศบาลและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องยังไม่มีความ
ชัดเจนโดยเฉพาะเรื่องถ่ายโอนภารกิจต่างๆในด้านการศึกษา 
2) ขาดการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นไปสู่
เยาวชน ซึ่งเป็นผู้สืบทอดรุ่นต่อๆไป 
3) ไม่มีการประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีมีให้
เกิดมูลค่าเพิ่มทางด้านเศรษฐกิจของชุมชน 
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ด้าน จุดแข็ง(Strength) จุดอ่อน(Weakness) 

ด้านการศึกษานันทนาการ
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น(ต่อ) 

5) มีบุคลาการในท้องถิ่นท่ีมีความรู้ความสามารถทั้งทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

 

ด้านการคมนาคมและโครงสร้าง
พื้นฐาน 

 

1) ระบบการให้บริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานสามารถให้บริการ
ประชาชนได้อย่างท่ัวถึงและครอบคลุมพื้นที่ 
2) เป็นท่ีต้ังของศูนย์ให้บริการสาธารณูปโภคต่างๆ ท้ังไฟฟ้า ประปา 
โทรศัพท์ไปรษณีย์มีการคมนาคมท่ีสะดวกสบาย การจราจรคล่องตัว
และมีรถโดยสารประจำทางให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง 

1) การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเกิดจากความต้องการของชุมชน
เป็นจำนวนมาก แต่เทศบาลไม่สามารถตอบสนองความต้องการของ
ชุมชนได้ท้ังหมดเนื่องจากมีงบประมาณจำกัด 

 

ด้านท รัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

 

1) อำเภอสันกำแพงเป็นเมืองท่ีมีสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมท่ีจะเป็น
เมืองน่าอยู่น่าอาศัยและเป็นเมืองท่องเท่ียว 
2) มีทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นท่ีสามารถนำมาแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์ของชุมชนได้ 
3) ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1) ปัญหาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการทำลายสิ่งแวดล้อมใน
เขตเทศบาลเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้ปริมาณขยะปัญหาน้ำเน่าเสียและ
ปัญหามลพิษทางอากาศมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น 
2) บุคลากรไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
3) ขาดอุปกรณ์ท่ีทันสมัยในการดำเนินงานด้านการกำจัดขยะ ไม่มีท่ี
กำจัดขยะท่ีถูกหลักสุขาภิบาล 
4) ขาดการดำเนินงานด้านการคัดแยกขยะให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
และเป็นรูปธรรม 



 
 

  

 

 - ปัจจัยภายนอก 

โอกาส  (Opportunity) อุปสรรค (Threats) 

1. การถ่ายโอนภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดระบบบริการสาธารณะ
ตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2542  
2. รัฐบาลมีนโยบายและให้ความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 
3. ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐและรัฐบาลอย่างเต็มที่ในการนำ
โครงการพัฒนา/งบประมาณมาดำเนินการในพ้ืนที่ 
 

 

1. ปัญหาทางการเมืองในระดับชาติ ส่งผลต่อการบริหารงานและการดำเนิน
โครงการต่างๆ ที่ไม่ต่อเนื่อง 
2. การจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลมีแนวโน้มลดลง 
3. การเพ่ิมข้ึนของประชากรผู้สูงอายุทำให้ขาดแคลนประชากรวัยทำงาน 
4. กระแสทุนนิยมที่รุนแรงส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรมภายในชุมชน 
5. ภาวะวิกฤตโลกร้อน ทำให้อากาศร้อนเพ่ิมขึ้นเกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำเพ่ือ
ใช้อุปโภคบริโภค 
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ด้าน จุดแข็ง(Strength) จุดอ่อน(Weakness) 

ด้านการสาธารณสุข 

 

1) เทศบาลมีกองงานท่ีรับผิดชอบด้านการสาธารณสุขโดยตรง 
2) มีกลุ่ม อสม.ในชุมชนที่มีความเข้มแข็งและมศีักยภาพ 
3) มีการสนับสนุนพัฒนาด้านการสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง 
4) มีสถานบริการทางด้านสาธารณสุขให้บริการประชาชนได้อย่าง
ท่ัวถึงทั้งของภาครัฐและเอกชน 
5) ประชาชนให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพอนามัยมากขึ้น 

1) บทบาทหน้าที่ของเทศบาลและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องยังไม่มีความ
ชัดเจนโดยเฉพาะเรื่องถ่ายโอนภารกิจต่างๆในงานสาธารณสุข 
2) ขาดบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านสาธารณสุข 

 



 
 

 
 

3.2  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

 ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชน 

ปัญหา ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา พ้ืนที่เป้าหมาย การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 
 
 
 

1.1) สภาพถนน ผิวจราจรเสียหายเนื่องจากไม่มี
รางระบายน้ำบริเวณ 2 ข้างทาง ทำให้เกิดน้ำ
ท่วมขัง 

ถนนภายในเขต
เทศบาล 

 

การขยายตัวของชุมชนในเขตเทศบาลและปริมาณการจราจรที่มากขึ้น ทำให้ต้องมี
การปรับปรุงสภาพผิวจราจรให้มีสภาพพร้อมใช้งาน และการสร้างระบบการ
ระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพ 

1.2) การระบายน้ำไม่สะดวก ทำให้เกิดน้ำ
ท่วมขังบริเวณถนนและน้ำท่วมบ้านเรือน
ประชาชนในฤดูน้ำหลาก 

ถนนภายในเขต
เทศบาล 

การขยายตัวทางเศรษฐกิจของชุมชนในเขตเทศบาล ทำให้ต้องมีการจัดระบบการ
ระบายน้ำให้พร้อมรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต 

 1.3) ที่ดินส่วนบุคคลที่ไม่ได้โอนเป็นที่สาธารณะ 
หน่วยงานภาครัฐไม่สามารถเข้าไปดำเนินการ
พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ดังกล่าวได้ 
จึงทำให้การพัฒนาขาดความเชื่อมโยงหรือ
ต่อเนื่อง 

ที่ส่วนบุคคลในเขต
เทศบาลตำบลสัน
กำแพง 

การขยายตัวของชุมชนในอนาคตทำให้ต้องมีการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ให้
ครอบคลุมและทั่วถึง เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน แต่มีข้อจำกัด
เรื่องการดำเนินการในพื้นที่ส่วนบุคคล หน่วยงานภาครัฐไม่สามารถเข้าไป
ดำเนินการได้ 

 1.4) การขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคและ
บริโภคในฤดูแล้ง 

ชุมชนในเขตเทศบาล
ตำบลสันกำแพง 

การเพิ่มขึ้นของประชากรและการขยายตัวทางเศรษฐกิจภายในเขตเทศบาล ทำให้
มีปริมาณการใช้น้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคมากขึ้น จึงควรมีการพัฒนาแหล่งเก็บกัก
น้ำในพ้ืนท่ีที่ประสบปัญหาภัยแล้ง 

 1.5) การบุกรุกลำน้ำแม่ออน เพื่ อก่อสร้าง
สะพานเป็นทางเข้าบ้านพักอาศัย และการถมดิน
ลงลำเหมืองสาธารณะเพื่อสร้างถนนเข้าบ้านพัก
อาศัย ทำให้การระบายน้ำไม่สะดวก ส่งผลให้เกิด
น้ำท่วมบ้านเรือน สร้างความเสียหายต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน  

ชุมชนที่อยู่ใกล้ลำน้ำ
ออน 

การแก้ไขปัญหาโดยการสร้างประตูน้ำและระบบสูบน้ำออก และการก่อสร้างพนัง
กันตลิ่งพังและป้องกันน้ำท่วมจากกรมโยธาธิการและผังเมือง งบประมาณป้องกัน
น้ำท่วมในเขตชุมชนหลักของเทศบาลตำบลสันกำแพง 
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ปัญหา ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

2. ด้านเศรษฐกิจ 
 
 
 

2.1) ประชาชนมีรายได้ไม่แน่นอนและไม่
เพียงพอและมีบางส่วนท่ีไม่มีงานทำ 

ชุมชนภายในเขต
เทศบาล 

สภาวะเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศมีแนวโน้มขยายตัวช้าในระยะยาว ส่งผล
ให้เกิดผลกระทบต่อการจ้างงาน ค่าครองชีพ และการประกอบธุรกิจ ดังนั้นการ
ส่งเสริมและการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ จึงเป็นแนวทางที่ช่วยแก้ไข
ปัญหาการถูกเลิกจ้าง และเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน 

 2.2) ขาดการรวมกลุ่มอาชีพ เพื่อผลิตสินค้าที่
มีลักษณะเฉพาะหรือมีความโดดเด่นที่จะ
สามารถสร้างการต่อรองด้านราคา 

ชุมชนภายในเขต
เทศบาล 

การรวมกลุ่มอาชีพเพื่อสร้างงานสร้างรายได้ และสร้างอำนาจต่อรองด้านราคา 

3. ด้านสาธารณสุข 3.1) ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ควบคุมป้องกันโรคในชุมชน 

ชุมชนในเขตเทศบาล
ตำบลสันกำแพง 

มีโรคติดต่อแพร่ระบาดในวงกว้างขึ้น ทำให้อัตราการป่วย อัตราการตายเพิ่มขึ้น 

 3.2) ประชาชนไม่ใส่ใจในการปรบัเปลี่ยน
พฤติกรรมของตนเอง 

ชุมชนในเขตเทศบาล
ตำบลสันกำแพง 

มีการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้พิการเพิ่มขึ้นอยา่งต่อเนื่อง 

 3.3) การเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขไม่
ทั่วถึง เนื่องจากสถานพยาบาลในพื้นที่ ขาด
บุ คลากรทางการแพทย์  อุ ปกรณ์  แล ะ
เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ จำเป็นต่อการ
รักษาพยาบาล 

ชุมชนในเขตเทศบาล
ตำบลสันกำแพง 

การเพิ่มขึ้นของประชากรในพื้นที่ ทำให้ต้องมีสถานพยาบาล ในพื้นที่ที่มีความ
พร้อมด้านบุคลากรและวัสดุ อุปกรณ์ เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ที่เพียงพอ 

4. ด้านสิ่งแวดล้อม 4.1) ขาดความร่วมมือจากประชาชนในการ
คัดแยกขยะและนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 

ชุมชนในเขตเทศบาล
ตำบลสันกำแพง 

การเพิ่ม/การเคลื่อนย้ายของประชากร/การขยายตัวทางเศรษฐกิจ การจัดกิจกรรม
ภายในเขตเทศบาล ทำให้ขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้น 

 4.2) ประชาชนไม่ใส่ใจในการทิ้งขยะลงในที่
รองรับให้ถูกต้องเหมาะสม เช่น ท้ิงขยะข้าง
ทาง ขยะนอกพ้ืนท่ี ฯลฯ 

ชุมชนในเขตเทศบาล
ตำบลสันกำแพง 

การเพิ่ม/การเคลื่อนย้ายของประชากร/การขยายตัวทางเศรษฐกิจ การจัดกิจกรรม
ภายในเขตเทศบาล ทำให้ขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้น 

 4.3) ประชาชนขาดความต่อเนื่องในการ
จัดการดา้นสิ่งแวดล้อมในชุมชน 

ชุมชนในเขตเทศบาล
ตำบล สันกำแพง 

ภาวะโลกร้อนส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน
มากขึ้น 
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ปัญหา ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

5. ด้านการเมืองการบริหาร 5.1) ขาดความร่วมมือจากประชาชนในการ
พัฒ นาท้ องถิ่ น  ยกตั วอย่ างเช่น  การจั ด
ป ระชาคม ห มู่ บ้ าน  ป ระชาชน เข้ า ร่ วม
ประชาคมน้อย 

ชุมชนภายในเขต
เทศบาลตำบล       
สันกำแพง 

การเพิ่มขึ้นของประชากรโดยเฉพาะที่เป็นคนท้องถิ่นอื่น ไม่ได้เป็นคนในพื้นที่ ทำ
ให้ขาดการมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง 

 5.2) ปัญหาทางด้านสังคมของประชาชนมี
หลากหลายด้าน ยกตัวอย่างเช่น ด้านสังคม 
ด้ านเศรษฐกิ จ ด้ านการศึ กษา ฯลฯ แต่
หน่วยงานภาครัฐไม่สามารถสนองตอบต่อความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง 

ชุมชนภายในเขต
เทศบาลตำบล      
สันกำแพง 

การเพิ่มขึ้นของประชากรและการขยายตวัทางเศรษฐกิจ หน่วยงานภาครัฐจึงต้องมี
การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนให้ครอบคลุมและทั่วถึง 

 5.3) ประชาชนมี การพึ่ งพาตนเองน้ อยลง 
เนื่องจากเห็นว่าเป็นหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ
ที่จะต้องดำเนินการช่วยเหลือประชาชน 

ชุมชนภายในเขต
เทศบาลตำบล      
สันกำแพง 

ประชาชนมีแนวโน้มการขอรับการช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐเพิม่ขึ้น 

6. ด้านการศึกษา 6.1) สถานศึกษาในพื้นที่ใช้หลักเกณฑ์ในการ
กำหนดหลักสูตร ที่มีความแตกต่างกัน ทำให้
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนในแต่ละ
สถานศึกษาไม่เท่าเทียมกัน 

ชุมชนภายในเขต
เทศบาลตำบล       
สันกำแพง 

เด็กในวัยเรียนมีแนวโน้มเข้ารับการศึกษาในสถานศึกษานอกเขตพื้นที่ โดยเฉพาะ
สถานศึกษาของรัฐหรือเอกชนท่ีมีคุณภาพ 
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ส่วนที่ 3 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบตั ิ
 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที่ ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนนุ 

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
บริหารงานและการบริการ
ประชาชน 

ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด 
กองคลัง 

ทุกกองงาน 

  ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสรา้งความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

ฝ่ายสวสัดิการ
สังคม  
สำนักปลัด 

ทุกกองงาน 

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและ
สิ่งแวดล้อม 

ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง 
กองสาธารณสุข 

ทุกกองงาน 

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สังคมและคุณภาพชีวิต 

ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสรา้งความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

ฝ่ายสวสัดิการ
สังคม  
สำนักปลัด 

ทุกกองงาน 

  ด้านการดำเนินงานอื่น แผนงานงบกลาง ฝ่ายสวสัดิการ
สังคม  
สำนักปลัด 

ทุกกองงาน 

  ด้านบริหารทั่วไป แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

งานป้องกันฯ 
สำนักปลัด 

ทุกกองงาน 

  ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

กองการศึกษา ทุกกองงาน 

  ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

ทุกกองงาน 

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสรา้งความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

ฝ่ายสวสัดิการ
สังคม  
สำนักปลัด 

ทุกกองงาน 

  ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด ทุกกองงาน 

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษา ศาสนา 
ประเพณีวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญา 

ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา กองการศึกษา ทุกกองงาน 

  ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

กองการศึกษา ทุกกองงาน 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

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

1) ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารงาน

    และการบริการประชาชน

    1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป - - - - 16 2,660,000       14 510,000        14 510,000       44 3,680,000        

    1.2  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน - - - - 3 586,000          3 586,000        3 586,000       9 1,758,000        

    1.3  แผนงานงบกลาง - - - - 1 330,000          1 330,000        1 330,000       3 990,000           

รวม - - - - 20 3,576,000 18 1,426,000 18 1,426,000 56 6,428,000

2) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    และสิ่งแวดลอม

    2.1  แผนงานเคหะและชุมชน - - 12 9,675,000        60 57,663,600 26 23,395,000 25 23,498,000 123 114,231,600

รวม - - 12 9,675,000    60 57,663,600 26 23,395,000 25 23,498,000 123 114,231,600

3) ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและ

    คุณภาพชีวิต

    3.1  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน - - - - 9 420,000          9 420,000        9 420,000       27 1,260,000        

    3.2  แผนงานงบกลาง - - - - 4 41,422,000     4 41,422,000   4 41,422,000  12 124,266,000     

    3.3  แผนงานการรักษาความสงบภายใน - - - - 8 670,000          9 720,000        8 670,000       25 2,060,000        

    3.4  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม - - - - 8 660,000          8 660,000        8 660,000       24 1,980,000        

           และนันทนาการ

    3.5  แผนงานสาธารณสุข - - - - 14 845,000          14 845,000        14 845,000       42 2,535,000        

รวม - - - - 43 44,017,000    44 44,067,000  43 44,017,000 130 132,101,000   
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลตําบลสันกําแพง

ยุทธศาสตร

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 รวม 5 ปป 2565

แบบ ผ.01



จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

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

4) ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและ

    การทองเที่ยว

    4.1  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน - - - - 3 720,000          3 720,000        3 720,000       9 2,160,000        

รวม - - - - 3 720,000 3 720,000 3 720,000 9 2,160,000

5) ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา ศาสนา

     ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปญญา

    5.1  แผนงานการศกึษา - - - - 15 23,482,910 13 17,132,910 14 20,132,910 42 60,748,730

    5.2  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ - - - - 14 860,000 14 860,000 14 860,000 42 2,580,000

           นันทนาการ

รวม - - - - 29 24,342,910    27 17,992,910  28 20,992,910 84 63,328,730     

รวมทั้งสิ้น - - 12 9,675,012    155 130,319,510  118 87,600,910  117    90,653,910 402 318,249,330   

28

ป 2565 รวม 5 ป

ยุทธศาสตร

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลตำบลสันกำแพง 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ที ่7) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารงานและการบริการประชาชน 
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 กิจกรรมวันเทศบาล 
(24 เมษายน) 

เพื่อให้บุคลากรของ
เทศบาลตระหนักถึงคณุค่า
ของหน่วยงาน 

จัดให้มีกิจกรรมเนื่องใน
วันเทศบาลในวันที่ 24 
เมษายนของทุกปี 

  20,000 20,000 20,000 จำนวนครั้งที่
จัดกิจกรรมปี
ละ 1 ครั้ง 

บุ ค ล ากรของเทศ บ าล
ตระหนักถึ งคุณ ค่ าของ
หน่วยงาน  

สำนักปลดั 

2 โครงการรณรงค์ให้ความรู้
เกี่ยวกับประชาธิปไตยและ
การเลือกตั้ง 

เพื่ อ ร ณ ร งค์ ให้ ข้ อ มู ล
ข่าวสารแก่ประชาชนให้
ทราบถึงสิทธิหน้าที่และ
การมีส่วนร่วมทางการเมือง 

การจัดทำป้าย แผ่นพับใน
การประชาสัมพันธ์ การ
รณรงค์ให้ข้อมูลข่าวสาร
แก่ประชาชนให้ทราบถึง
สิทธิหน้าที่และการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองในการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษ ฎ รห รื อ ส ม า ชิ ก
วุฒิสภา 

  20,000 20,000 20,000 จัดกิจกรรม
รณรงค์ประชา 
สัมพันธ์ 
จำนวน 1 ครั้ง 

ป ระชาชน ได้ รั บ ท ราบ
ข้อมูลข่าวสารและสิทธิ
ห น้ า ที่ ก า รมี ส่ ว น ร่ ว ม
ทางการเมือง 

สำนักปลดั 

แบบ ผ.02 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการจดัการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาล/
นายกเทศมนตรีตำบล 
สันกำแพง 

เพื่ อเตรียมความพร้อมใน
การจัดการเลือกตั้งสมาชิก
สภาเทศบาล/นายกเทศมนตรี
ตำบลสันกำแพง ในกรณีที่มี
การจัดการเลือกตั้งใหม่หรือ
เลือกตั้งซ่อม 

เตรียมความพร้อมของ
การจัดการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาล/
นายกเทศมนตรีตำบลสัน
กำแพง 

  2,000,000 - - จัดการเลือกตั้ง
สมาชิกสภา
เทศบาล/นายก 
เทศมนตรตีำบล 
สันกำแพง 
จำนวน 1 ครั้ง 

เทศบาลมีความพร้อมใน
การจัดการเลือกตั้งสมาชิก
ส ภ า เ ท ศ บ า ล /
นายกเทศมนตรีตำบลสัน
กำแพง 

สำนักปลดั 

4 กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย  เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระ
มหากรณุาธิคณุแห่ง
พระบาทสมเด็จพระจลุ 
จอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรง
พระกรณุาโปรดเกล้าฯ ให้
ประกาศจดัตั้งสุขาภิบาล
ตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็น
สุขาภิบาลหัวเมืองนอก
มณฑลกรุงเทพฯ แห่งแรก
ของประเทศไทย เมื่อวันที่ 
18 มีนาคม 2548 (ร.ศ.
124) 

จัดกิจกรรมวันท้องถิ่น
ไทย ในวันที่  18 มี .ค.
ของทุกปี โดยมีผู้บริหาร 
สมาชิกสภา เทศบาล 
พ นั ก ง า น เท ศ บ า ล 
พนักงานจ้างและลูกจ้าง
เทศบาลตำบลสันกำแพง 
รวมทั้งประชาชนท่ีสนใจ
เข้าร่วมพิธี 

  5,000 5,000 5,000 จำนวนครั้งใน
การจัดกิจกรรม
วันท้องถิ่นไทย 
ในวันที่ 18 
มีนาคม 
จำนวน 1 ครั้ง 

ผู้ บ ริ ห าร  ส ม า ชิ กส ภ า
เทศบาล พนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้างและลูกจ้าง
เทศบาลตำบลสันกำแพง
ตระหนักถึ งความสำคัญ
ของวันท้องถิ่นไทย โดย
เข้าร่วมการจัดกิจกรรมวัน
ท้องถิ่นไทยข้ึน 

สำนักปลดั 
 

5 โครงการอบรมเสริมสรา้ง 
คุณธรรมจริยธรรมและ
ต่อต้านทุจรติคอรัปชันภาครัฐ 
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ ในการ
ปฏิบัติงานและประโยชน์สุข
ของประชาชน 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานให้แก่
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง 

จัดฝึกอบรมเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมและ
ต่อต้านทุจรติคอร์รัปชัน
ภาครัฐให้แก่พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง เทศบาล
ตำบลสันกำแพง 

  ๑0,000 ๑0,000 ๑0,000 จำนวนผู้เข้ารับ
การอบรม       
ไม่น้อยกว่า   
ร้อยละ 80 
ของพนักงาน 
ลูกจ้างเทศบาล 

พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลมี
ค ว าม รู้ ด้ าน คุ ณ ธรรม
จริยธรรมและต่อต้านทุจริต
คอร์รัปชันภาครัฐ สามารถ
นำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธภิาพ 

งานการ
เจ้าหน้าท่ี 
สำนักปลดั 



31 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการอบรมส่งเสรมิการ
จัดการความรู้ภายใน
หน่วยงานและการบริหาร 
กิจการบ้านเมืองที่ดี 

เพื่อส่งเสริมการจัดการองค์
ความรู้ภายในหน่วยงาน
และการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

จัดอบรมส่งเสริมการ
จัดการความรู้ภายใน
หน่วยงานและการบริหาร
กิจการบ้านเมือง ท่ีดี ตาม
แนวคิดหลักการทรงงาน
ในพระบาท สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 

  ๑๐,000 ๑๐,000 ๑๐,000 จัดอบรม       
1 ครั้ง 

พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
สามารถนำความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ 

งานการ
เจ้าหน้าท่ี 
สำนักปลดั 

7 โครงการดำเนินการบริหาร
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน เทศบาล
ตำบลสันกำแพง 

เพื่อลดปัญหาข้อพิพาท
และปัญหาอาชญากรรมใน
ชุมชน รวมทั้งเสริมสร้าง
ความสมานฉันท์ตาม
แนวทางกระบวนการ
ยุติธรรมชุมชน  ตามกรอบ
ภารกิจ 5 ด้าน 

ดำเนินการบริหาร   
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน ตาม
กรอบภารกิจ 5 ด้าน 
ดังนี ้
1) การป้องกันและ
ควบคุมอาชญากรรมใน
ชุมชน 
2) การรับเรื่องราวร้อง
ทุกข์ แจ้งเบาะแสการ
ทุจริตคอรัปช่ัน 
3) การไกล่เกลี่ย
ประนอมข้อพิพาท 
4) การเยยีวยาเสรมิพลัง
แก่เหยื่ออาชญากรรม
และความรู้สึกของชุมชน 
5) การรับผู้พ้นโทษหรือ
ผู้ถูกคุมประพฤติกลับสู่
ชุมชน 

  10,000 10,000 10,000 ดำเนินการ
บริหารจดัการ
ศูนย์ยุติธรรม
ชุมชน เป็นไป
ตามกรอบ
ภารกิจ 5 ด้าน 
คิดเป็นร้อยละ 
80 

ลดปัญหาข้อพิพาทและ
ปัญหาอาชญากรรมใน
ชุมชน และเสริมสร้าง
ความสมานฉันท์ตาม
แนวทางกระบวนการ
ยุติธรรมชุมชน   

งานนิติการ 
สำนักปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการอบรมให้ความรู้
และศึกษาดูงานด้าน
กฎหมายและพระราช 
บัญญัติข้อมลูข่าวสารแก่
ประชาชนและเยาวชน 

- เพื่อให้ประชาชนและ
เยาวชนในเขตเทศบาลตำบล
สันกำแพงมีความรู้ด้าน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
- เพื่อให้ความช่วยเหลือ
ทางด้านกฎหมายแก่
ประชาชน 
- เพื่อสนับสนุนการ
ดำเนินการศูนย์พ.ร.บ.
ข้อมูลข่าวสาร ข้อมูล
สารสนเทศ 

1. จัดกิจกรรมอบรมให้
ความรู้ด้านกฎหมาย
และพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารแก่
ประชาชน เยาวชนและ
พนักงาน ลูกจ้าง 
พนักงานจ้างเทศบาล
ตำบลสันกำแพง 
2. ใหค้ำปรึกษาปญัหา
ข้อกฎหมายแก่
ประชาชน 
3. การบริหารจั ดการ
ศูนย์พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลสารสนเทศ 

  25,000 25,000 25,000 จำนวนชุมชนที่
เข้ารับการ
อบรม จำนวน 
23 ชุมชน 

ประชาชนในพ้ืนท่ีได้รับ
ความรู้ด้านกฎหมายและ
ความเข้าใจพื้นฐานแห่ง
สิทธิของประชาชนและ 
ประชาชนสามารถเข้าถึง
ข้อมู ลข่ าวสารของทาง
ราชการได้อย่างท่ัวถึง 

งานนิติการ 
สำนักปลดั 

9 โครงการปรับปรุงเว็บไซต์
เทศบาลตำบลสันกำแพง 

เพื่อพัฒนาระบบข้อมูล
เผยแพร่
เว็บไซต์www.Sankampha
eng. comใหม้ีการ
ปรับเปลีย่นเพิ่มรูปแบบที่
เหมาะสมกับการใช้งาน 

พัฒนาระบบข้อมูล
เผยแพรเ่ว็บไซต์ www. 
Sankamphaeng. com 
ให้มีการปรับเปลีย่นเพิ่ม
รูปแบบที่เหมาะสมกับ
การใช้งานในด้านพื้นที่
ใช้สอยของเว็บไซต์ เพิ่ม
เนื้อท่ีในการจัดเก็บ
ข้อมูลและอื่นๆ อัน
เกี่ยวข้องกับการจัดทำ
เว็บไซต์ของเทศบาล 

  10,000 10,000 10,000 จำนวนครั้งใน
การพัฒนาและ
ปรับปรุงอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 

เว็บไซต์เทศบาลตำบล 
สันกำแพง
www.Sankamphaeng.com
ได้รับการพัฒนาออกแบบให้
เหมาะสมกับการใช้งาน 

งานประชา 
สัมพันธ์ 

สำนักปลดั 

http://www.sankamphaeng.com/
http://www.sankamphaeng.com/
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 โครงการผลติสื่อสิ่งพิมพ์และ
สร้างการรับรูสู้่ชุมชนผ่านสื่อ
ออนไลน ์

1. เพื่อเผยแพร่ผลการ
ดำเนินงานของเทศบาล
ประจำป ี
2. เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร/
ประกาศ สาระน่ารู้ ผลการ
ดำเนินงานผ่านทาง Line 
Group เทศบาลตำบล   
สันกำแพง 

เ ผ ย แ พ ร่ ผ ล ก า ร
ด ำเนิ น งาน  ข่ าวส าร 
ประกาศ สาระน่ารู้  ผล
ก ารด ำ เนิ น งาน ข อ ง
เทศบาล ให้กับหน่วยงาน
ที่ เกี่ ยวข้อง ประชาชน
ภ าย ใน เข ต เท ศ บ าล 
สถานศึกษาในพื้นที่ และ
ผู้นำชุมชนในเขตเทศบาล  

  ๔๐,000 ๔๐,000 ๔๐,000 เผยแพร่ข้อมูล
ผลการดำเนิน 
งานของ
เทศบาล อย่าง
น้อยปีละ 1 
ครั้ง 

ประชาชน ได้ รั บ ข้ อมู ล
ข่าวสาร ผลการดำเนิน 
งานของเทศบาลตำบลสัน
กำแพง ได้อย่างถูกต้อง 
รวดเร็ว  

งานประชา 
สัมพันธ์ 

สำนักปลดั 

11 โครงการจดัทำแผนพัฒนา
การท่องเที่ยวเทศบาลตำบล
สันกำแพง 

เพื่อจัดทำแผนพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเทศบาลตำบลสัน
กำแพง 

1. จัดตั้งคณะกรรมการ
จัดทำแผนพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเทศบาล 
2. จัดทำแผนแม่บทเพื่อ
พัฒ นาการท่ องเที่ ย ว
ชุมชนอย่างยั่งยืน 

  10,000 10,000 10,000 จัดทำ
แผนพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่าง 
ปีละ 1 ครั้ง 

- มีการจัดคณะกรรมการ
จั ด ท ำแผน พั ฒ น าการ
ท่องเที่ยว 
- เท ศ บ า ล ไ ด้ รั บ ก า ร
พัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน 

งานประชา 
สัมพันธ์ 

สำนักปลดั 

12 โครงการบริหารงานศูนย์
ช่วยเหลือประชาชนเทศบาล
ตำบลสันกำแพง 

เพื่อเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูล
ป ระชาชน ที่ ข อ รับ ก าร
ช่วยเหลือ กรณีเกิดสาธารณ
ภัยในพื้นที่  และเผยแพร่
ข้อมูลกิจกรรมของศูนย์ฯ 

บริหารงานศูนย์ช่วยเหลือ
ประชาชนเทศบาลตำบล
สันกำแพง โดยเป็นศูนย์
รวบรวมข้อมูลประชาชน
ที่ ขอรับการช่ วยเหลื อ 
กรณี เกิดสาธารณภัยใน
พื้นที่และเผยแพร่ข้อมูล
กิจกรรมของศูนย์ฯ ให้
ประชาชนทราบ 

  10,000 10,000 10,000 เผยแพร่ความรู้
ที่ เกี่ ยวข้อง 6 
เดือน/ครั้ง 
 

เทศบาลมีความพร้อมใน
การเผยแพร่ข้อมูลความรู้
ศูนย์บริการประชาชนและ
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน 

งานประชา 
สัมพันธ์ 

สำนักปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 โครงการฝึกอบรมสัมมนา
พร้อมศึกษาดูงาน เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาลและ
พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจำ และพนักงาน
จ้างเทศบาลตำบลสันกำแพง 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ     
การบริหารงานและการ
ปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจำและพนักงาน
จ้างเทศบาลตำบลสันกำแพง 

จัดกิจกรรมอบรม
สัมมนาพร้อมศึกษาดู
งานของคณะผู้บรหิาร 
สมาชิกสภาเทศบาลและ
พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจำ พนักงาน
จ้างเทศบาลตำบลสัน
กำแพง 
 

  150,000 - - ร้อยละ 80 
ของบุคลากร
เทศบาลเข้า
ร่วมโครงการ 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาลและพนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง
เทศบาลตำบลสันกำแพง
ได้รับความรู้ทีเ่กี่ยวข้องกับ
การบริหารงานและการ
ปฏิบัติงาน สามารถนำ
ความรู้ที่ได้รับนำมา
พัฒนาการบริหารงานและ
การปฏิบัติงานใหม้ี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน 

สำนักปลดั 

14 โครงการปรับปรุงข้อมลูแผน
ที่ภาษีและทะเบียนทรัพยส์ิน 

- เพื่อให้เทศบาลมีข้อมลู
แปลงท่ีดิน อาคารและสิ่ง
ปลูกสร้างที่ครบถ้วน 
ถูกต้องและเป็นปัจจบุัน  
มีข้อมูลในการวางแผนการ
จัดเก็บภาษไีด้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
- เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การให้บริการประชาชนให้
เกิดความพึงพอใจ มีรายได้
จากการจัดเก็บภาษีเพิม่ขึ้น 
โดยสามารถจัดเก็บภาษี
ต่างๆ ได้อยา่งถูกต้อง 
ครบถ้วนและเป็นธรรมเป็น
ประโยชน์ในการบริหารงาน
ของเทศบาล 

- บันทึกและจัดเก็บ
ข้อมูลระวางที่ดินและ
แปลงท่ีดิน สิ่งปลูกสร้าง
ต่างๆ ให้มีความถูกต้อง 
ครบถ้วน และเป็น
ปัจจุบัน 
 -รวบรวมจัดเก็บ 
ปรับปรุงข้อมูลทีด่ิน 
สิ่งก่อสร้างป้ายและ
ข้อมูลประกอบการค้า
ทุกรายการที่มีอยู่ในเขต
เทศบาลให้ถูกต้อง
ครบถ้วนและเป็น
ปัจจุบัน  

  300,000 300,000 300,000 จำนวนครั้งใน
การปรับปรุง
ข้อมูลแผนที่
ภาษีและ
ทะเบียน
ทรัพย์สิน 
อย่างน้อย ปี
ละ 1 ครั้ง 

เทศบาลมรีะบบแผนท่ี
ภาษีเป็นฐานข้อมลู
สามารถนำข้อมูลแผนท่ี
ภาษีไปใช้กับงานด้านอื่นๆ
ได้เป็นอยา่งดีรวมถึงการ
บริการข้อมลูแก่หน่วยงาน
ต่างๆได้อย่างมี
ประสิทธิภาพนำไปใช้เป็น
ฐานข้อมูลในการวางแผน
พัฒนาองค์กรในด้านต่างๆ 
ทั้งในระยะสั้นและระยะ
ยาวได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองคลัง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพ
ในการจัดเก็บภาษีเพื่อเป็น
การจูงใจแก่ผู้เสียภาษี 

-เพื่ อเป็นแรงจูงใจให้กับ
ประชาชนผู้มีหน้ าที่ เสี ย
ภาษีมาชำระภาษีตรงตาม
กำหนดระยะเวลา  
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การจั ด เก็ บ ร าย ได้ ข อ ง
เทศบาลให้ครอบคลุมและ
ครบถ้วน 
- เพื่อสร้างความสัมพันธ์
อันดี ระหว่ างเจ้ าหน้ าที่
ผู้ปฏิบัติงานกับประชาชนผู้
เสียภาษี 
- เพื่อให้ประชาชนผู้มี
หน้าท่ีเสียภาษีรับความพึง
พอใจสูงสุดในการบริการ
ของเทศบาล 

ผู้ชำระภาษีที่ดินและสิ่ง
ป ลู ก ส ร้ า ง  ภ าษี ป้ าย 
ภายในกำหนดระยะการ
ช ำ ร ะ ภ า ษี ใ น เ ข ต
เทศบาลตำบล 
สันกำแพง จำนวน 23 
ชุมชนจำนวน 
โดยประมาณ 2,600 ราย 

  20,000 20,000 20,000 ผู้ชำระภาษี 
จำนวน 
2,600  ราย 
ชำระภาษี
ภายในกำหนด
ระยะ การ
ชำระภาษีท่ี
กำหนดไว ้

- ประชาชนเกิดความพึง
พอใจในการชำระภาษ ี
- เป็นการปรับกระบวน
ทัศน์ในการทำงานเพื่อสู่
ความเป็นเลิศในการ
บริการ 
- เพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บรายได้และเป็นการ
เพิ่มรายได้ให้เทศบาล
ตำบลสันกำแพง 
- ผู้เสียภาษีเห็น
ความสำคญัในการเสีย
ภาษีเพิ่มมากข้ึน 
- ผู้มีหน้าที่เสยีภาษีมา
ชำระภาษีตรงตามกำหนด
ระยะเวลาที่กำหนด 

ฝ่ายพัฒนา 
รายได ้

กองคลัง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16 อุดหนุนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตอำเภอสันกำแพง
ตามโครงการบริหารจัดการ
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อำเภอสันกำแพง จังหวัด
เชียงใหม่  

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอสัน
กำแพง ในการช่วยเหลือ
ประชาชน ในด้านต่างๆ 
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
หลักเกณฑ์ และวิธีการในการ
ช่วยเหลือประชาชน ให้
คำปรึกษาหรือแนะนำ
หลักเกณฑ์และวิธีการในการ
ขอรับความช่วยเหลือในด้าน
ต่างๆให้กับประชาชน รวบรวม
ข้อมลูปัญหาความต้องการของ
ประชาชน ประชาสัมพันธ์   
ผลการดำเนินการช่วยเหลือ
ประชาชนของอปท.ใน
ภาพรวมฯลฯ 

สนับสนุนงบประมาณ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตอำเภอสัน
กำแพงตามโครงการ
บริหารจัดการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อำเภอสันกำแพง 
จังหวัดเชียงใหม่  

  20,000 20,000 20,000 จำนวน
งบประมาณท่ี
อุดหนุน จำนวน 
20,000 บาท 

เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครอง
ส่ ว น ท้ อ งถิ่ น อ ำ เภ อ สั น
กำแพง ในการช่วย เหลือ
ประชาชน 

สำนักปลัด 
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1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการสำรวจข้อมลูที่
จำเป็นของเทศบาล 

เพื่อสำรวจข้อมลูที่จำเป็น
ของเทศบาล ใช้สำหรับการ
วางแผนและจดัทำ
โครงการต่างๆ 

การมีข้อมูลที่จำเป็นของ
เทศบ าลสำห รับ ก าร
ว า ง แ ผ น แ ล ะ จั ด ท ำ
โครงการ โดยจั ด เก็ บ
ข้อมู ลจากประชาชน
ภ าย ใน เข ต เท ศ บ าล
ตำบลสันกำแพง จำนวน 
23 ชุมชน 

  60,000 60,000 60,000 จำนวนชุมชนที่
เทศบาลจัดเก็บ
ข้อมูล จำนวน 
23 ชุมชน 

เทศบาลมีข้อมูลที่จำเป็น
ไว้ใช้ในการวางแผนและ
พัฒนาท้องถิ่น 

ฝ่าย
สวัสดิการฯ 
สำนักปลดั 

2 การจัดเวทีประชาคมเพื่อ
การจัดทำแผนชุมชนและ
แผนพัฒนาเทศบาล 

เพื่อดำเนินการจัดเวที
ประชาคมเพื่อสนับสนุน
การจัดทำแผนชุมชนและ
แผนพัฒนาเทศบาล 

ด ำ เนิ น ก า ร จั ด เว ที
ประชาคมภายในเขต
เทศบาลทั้ง 23 ชุมชน 
เพื่ อส่งเสริมสนับสนุน
การจัดทำแผนชุมชนโดย
น ำ ข้ อ มู ล ม า จั ด ท ำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

  20,000 20,000 20,000 จำนวนชุมชนที่
จัดเวที
ประชาคม 
จำนวน 23 
ชุมชน 

ประชาชนในชุมชนมีส่วน
ร่วมในการแก้ ไขปัญหา
ของชุมชนด้วยการร่วมคิด
ร่วมทำ 

ฝ่าย
สวัสดิการฯ 

งาน
วิเคราะห์ฯ 
สำนักปลดั 

3 อุดหนุนคณะกรรมการ
ชุมชน 

เพื่อสนับสนุนส่งเสริม 
กิจกรรมการบริหารงาน
ของคณะกรรมการชุมชน 

อุ ดห นุ น งบ ประมาณ
ส นั บ ส นุ น กิ จ ก ร ร ม               
การบริหารงานของผู้นำ
ชุมชนและคณะกรรมการ
ชุมชน จำนวน 23 ชุมชน 

  506,000 506,000 506,000 จำนวนชุมชนที่
ไดร้ับการ
สนับสนุน
งบประมาณ 
จำนวน 23 
ชุมชน 

ผู้นำชุมชนและคณะกรรมการ
ชุมชนมีการบริหารงานที่
เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 

ฝ่าย
สวัสดิการฯ  
สำนักปลดั 
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1.3 แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน 

เพื่อเสรมิสร้างความเขม้แข็ง
ให้แก่กองทุนในการจัด
สวัสดิการให้แก่สมาชิก
กองทุนตั้งแต่เกิดจนตาย
และเสรมิสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่คณะกรรมการกองทุน
ในด้านการบริหารจดัการ
กองทุนฯ 

สมทบงบประมาณให้แก่
กองทุนสวัสดิการชุมชน
เทศบาลตำบลสันกำแพง  

  330,000 330,000 330,000 สมทบ
งบประมาณ
ให้แก่กองทุน 
จำนวน 
330,000 
บาท 

กองทุนสวัสดิการชุมชน
สามารถบริหารงานได้
อ ย่ า ง ต่ อ เนื่ อ ง แ ล ะ มี
ประสิทธิภาพ 

ฝ่าย
สวัสดิการฯ 
สำนักปลดั 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม 

2.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ซอย 7 ถึงสถานีวิทยุ  
หมู่ที่ 1 ต.สันกำแพง 

เพื่อความสะดวกสบาย
ในการสัญจรและลดการ
เกิดอุบัติเหต ุ

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก หนา 0.15 
เมตร ขนาดกว้าง 5 
เมตร ความยาวรวม 
192เมตร โดยมีพื้นท่ี
ถนน ค.ส.ล.รวมไม่น้อย
กว่า 960 ตร.เมตร ไหล่
ทางหินคลุกบดอัดแน่น 
กว้างข้างละ 0.50 
เมตร ท้ัง 2 ข้าง 

  627,000 - - ความยาวของถนน
192เมตร 

การคมนาคมสัญจร
สะดวกสบ ายและ
รวดเร็ว 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ซอย 10 หมู่ที่ 1 ต.สันกำแพง 

เพื่อความสะดวกสบาย
ในการสัญจรและลดการ
เกิดอุบัติเหต ุ

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 
175 เมตร หนา 0.15 
เมตร พื้นที่ถนนไม่น้อย
กว่า 525  ตารางเมตร 

  324,000 - - ความยาวของถนน
175เมตร 

การคมนาคมสัญจร
สะดวกสบ ายและ
รวดเร็ว 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ำคสล.รูปตัวยู มีฝาปดิ 
บริเวณสามแยกป่าเห็ว– สุด
เขตเทศบาลฯ(แยกกองหลิ่ง-
ซอย 3) หมู่ที่ 1 ต.สันกำแพง 

เพื่ อ ให้ การระบายน้ ำ
สะดวกรวด เร็ ว  แล ะ
แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายน้ำ 
คสล.ความลึกเฉลี่ย 
0.50 เมตร ขนาดความ
กว้าง 0.30 เมตร ความ
ยาวรวม651 เมตร  

 2,150,000 - - - ความยาวของราง
ระบายน้ำ 651 เมตร 

การระบายน้ำสะดวก
รวด เร็ วแล ะแก้ ไข
ปัญหาน้ำท่วมขัง 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ  
กองหลิ่งฝั่งขวาจากบ้าน ยายสี
ถึงบ้านนางบัวคลี่ ขัติยะ 
หมู่ที่ 1 ต.สันกำแพง 

เพื่ อ ให้ การระบายน้ ำ
สะดวกรวด เร็ ว  แล ะ
แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายน้ำ 
คสล.ขนาดความกว้าง 
0.30เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.50 เมตร ความยาว 
208 เมตร  

  680,000 - - ความยาวของราง
ระบายน้ำ 208เมตร 

การระบายน้ำสะดวก
รวด เร็ วแล ะแก้ ไข
ปัญหาน้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยหน้าบ้านนางสุนีธิป๋ันหมู่ที่ 
2 ต.สันกำแพง 

เพื่อความสะดวกสบาย
ในการสัญจรและลดการ
เกิดอุบัติเหต ุ

ก่อสร้างถนน คสล. หนา 
0.15 เมตร กว้าง 
3.00 เมตร ยาว 
99.00 เมตร พื้นที่ถนน
ไม่น้อยกว่า 297  
ตารางเมตร 

  214,000 - - ความยาวของถนน99
เมตร 

การคมนาคมสัญจร
สะดวกสบ ายและ
รวดเร็ว 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ
มีฝาปิด คสล.  ซอย 2 
(63/1-63/9)หมู่ที่ 2 ต.สัน
กำแพง 

เพื่ อ ให้ การระบายน้ ำ
สะดวกรวด เร็ ว  แล ะ
แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายน้ำค
สล. ขนาดความกว้าง 
0.30 เมตร ลึกเฉลีย่ 
0.65 เมตร ความยาว 
162.00 เมตร  

 606,000 - - - ความยาวของราง
ระบายน้ำ 651 เมตร 

การระบายน้ำสะดวก
รวด เร็ วแล ะแก้ ไข
ปัญหาน้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

7 โครงการซ่อมสร้างปรับปรุงผิว
ถนน โดยการปูแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตทับผิวถนนเดิม 
(Over lay) ซอย 4 หมู่ที่ 2 
ตำบลสันกำแพง 

เพื่อความสะดวกสบาย
ในการสัญจรและลดการ
เกิดอุบัติเหต ุ

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ความหนาเฉลี่ย 0.05 
เมตร ยาว 170.00 
เมตร พ้ืนท่ีถนนไม่น้อย
กว่า 510 ตารางเมตร 
พร้อมลงไหล่ทางหิน
คลุกบดอัดแน่น ความ
กว้าง 0.50 เมตร  

  242,700 - - ความยาวของถนน
170เมตร 

การคมนาคมสัญจร
สะดวกสบ ายและ
รวดเร็ว 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการซ่อมสร้างปรับปรุง   
ผิวถนนโดยการปูแอสฟลัท์ติก 
คอนกรีตทับผิวถนนเดิม   
(Over lay) บริเวณ ซอย 1 หมู่
ที่ 2 ตำบลสันกำแพง 

เพื่อความสะดวกสบาย
ในการสัญจรและลดการ
เกิดอุบัติเหต ุ

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ความหนาเฉลี่ย 0.05 
เมตร ยาว 227 เมตร 
พื้นที่ถนนไม่น้อยกว่า 
681  ตารางเมตร 

  322,800 - - ความยาวของถนน
227เมตร 

การคมนาคมสัญจร
สะดวกสบ ายและ
รวดเร็ว 

กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ
มีฝาปิดจากตลาดป่าเหว-ปาก
ซอย 1 หมู่ที่ 2 ตำบลสัน
กำแพง 

เพื่ อ ให้ การระบายน้ ำ
สะดวกรวด เร็ ว  แล ะ
แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายน้ำ 
คสล.ขนาดความกว้าง 
0.30 เมตร ลึกเฉลีย่ 
0.50 เมตรความยาว 
232.00 เมตร  

  - - 755,000 ความยาวของราง
ระบายน้ำ 232 เมตร 

การระบายน้ำสะดวก
รวด เร็ วแล ะแก้ ไข
ปัญหาน้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ 
คสล.แบบมีฝาปิด บรเิวณ   
สันกำแพง – บ้านห้วยทราย 
ตั้งแต่วัดป่าเหว ไปจนสดุเขต
เทศบาล หมู่ที่ 2 ตำบลสัน
กำแพง 

เพื่อความสะดวกสบาย
ในการสัญจรและลดการ
เกิดอุบัติเหต ุ

- ก่อสร้างถนน คสล. 
หนา 0.15 เมตร กว้าง 
5.00-6.00 เมตร ยาว 
545 เมตร พ้ืนท่ีถนน
รวมไม่น้อยกว่า 2,960  
ตารางเมตร 
- ก่อสร้างรางระบายน้ำ 
คสล.พร้อมฝาปิด คสล.
จำนวน 2 ช่วง ความ
กว้าง 0.30 เมตร ความ
ยาวรวม 528 เมตรช่วง
ที่ 1ความกว้าง 0.30 
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.55 
เมตร ยาว 44 เมตรช่วง
ที่ 2 ความกว้าง 0.30 
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 
เมตร ยาว 484 เมตร 

  3,313,000 - - ความยาวของถนน
545เมตร 

การคมนาคมสัญจร
สะดวกสบ ายและ
รวดเร็ว 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ 
บ้านแม่ขันแก้ว ถึง บ้าน ผ.อ.
จุมพลหมู่ที่ 3 ต.สันกำแพง 

เพื่ อ ให้ การระบายน้ ำ
สะดวกรวด เร็ ว  แล ะ
แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายน้ำค
สล. ขนาดความกว้าง 
0.30 เมตร ลึกเฉลีย่ 
0.50 เมตร ความยาว 
245.00 เมตร  

  800,000 - - ความยาวของราง
ระบายน้ำ 245เมตร 

การระบายน้ำสะดวก
รวด เร็ วแล ะแก้ ไข
ปัญหาน้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

12 โครงการขยายเขตไฟฟ้าซอย
บ้านนางเพชรรา – ซอยถนอม 
คำลือ - ซอยสวัสดิ์ อุประคำ – 
นายทนงศักดิ์  หมู่ที่ 3       
ต.สันกำแพง 

เพื่อให้ทางสาธารณะมี
ไฟฟ้า เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกสบาย
ในการสัญจรในเวลา
กลางคืน 

ช่วงที่ 1 ยาว 39 เมตร 
ช่วงที่ 2 ยาว 45 เมตร 

  80,000 - - ขยายเขตไฟฟ้า ยาว 
84 เมตร 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรในเวลา
กลางคืน 

กองช่าง 

13 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ
ตัวยู ข้างบ้าน ผ.อ.จุมพล   
หมู่ที่ 3 ต.สันกำแพง 

เพื่ อ ให้ การระบายน้ ำ
สะดวกรวด เร็ ว  แล ะ
แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายน้ำ 
คสล.ขนาดความกว้าง 
2.50 เมตร ความยาว 
30.00 เมตร  

  - 350,000 - ความยาวของราง
ระบายน้ำ 30 เมตร 

การระบายน้ำสะดวก
รวด เร็ วแล ะแก้ ไข
ปัญหาน้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

14 โครงการก่อสร้างยกระดับถนน
และก่อสร้างรางระบายน้ำ 
ซอย 3 (บ้านอ.บุญเลิศ บุญชู)   
หมู่ที่ 4 ตำบลสันกำแพง 

เพื่ อ ให้ การระบายน้ ำ
สะดวกรวด เร็ ว  แล ะ
แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง 

- ก่อสร้างรางระบาย
น้ำคสล. ขนาดความ
กว้าง 0.30 เมตร ความ
ลึกเฉลีย่ 0.40 เมตร  
ยาว 124.50 เมตร  
- ก่อสร้างถนน คสล. 
หนา 0.15 เมตร ขนาด
ความกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 124.50 เมตร 
พื้นที่ถนนไม่น้อยกว่า 
498.00  ตารางเมตร 

  805,000 - - ความยาวของราง
ระบายน้ำ และถนน
124.50เมตร 

การระบายน้ำสะดวก
รวด เร็ วแล ะแก้ ไข
ปัญหาน้ำท่วมขัง 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ 
ตั้งแต่บ้าน เลขท่ี 47/3 ไปถึง
บ้านลุงวิชัย ซอย 5 หมู่ที่ 4 
ตำบลสันกำแพง 

เพื่ อ ให้ การระบายน้ ำ
สะดวกรวด เร็ ว  แล ะ
แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายน้ำ 
คสล.ขนาดความกว้าง 
0.30 เมตร ลึกเฉลีย่ 
0.50 เมตรความยาว 
300.00 เมตร 

  - 975,000 - ความยาวของราง
ระบายน้ำ 300เมตร 

การระบายน้ำสะดวก
รวด เร็ วแล ะแก้ ไข
ปัญหาน้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

16 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ    
ตั้งแต่บ้านปลดัวรศักดิ์ ถึง
บ้านอ.บรรเจิด กัญจินะ     
หมู่ที่ 4 ตำบลสันกำแพง 

เพื่ อ ให้ การระบายน้ ำ
สะดวกรวด เร็ ว  แล ะ
แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายน้ำค
สล. ขนาดความกว้าง 
0.30 เมตร ลึกเฉลีย่ 
0.50 เมตรความยาว 
281.00 เมตร 

  915,000 - - ความยาวของราง
ระบายน้ำ 281 เมตร 

การระบายน้ำสะดวก
รวด เร็ วแล ะแก้ ไข
ปัญหาน้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

17 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ   
ตั้งแต่บ้านป้าสณุี อยู่ดี ถึงร้าน
ฝ้ายสันกำแพง ซอย 1 หมู่ที่ 
4 ตำบลสันกำแพง 

เพื่ อ ให้ การระบายน้ ำ
สะดวกรวด เร็ ว  แล ะ
แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายน้ำค
สล. ขนาดความกว้าง 
0.30 เมตร ลึกเฉลีย่ 
0.50 เมตรความยาว 
290.00 เมตร 

  - 945,000 - ความยาวของราง
ระบายน้ำ 290เมตร 

การระบายน้ำสะดวก
รวด เร็ วแล ะแก้ ไข
ปัญหาน้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

18 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ 
คสล. ตั้งแต่บ้าน อ.บรรเจิดถึง
บ้านนายคำ นันตา หมู่ที่ 4 
ตำบลสันกำแพง 

เพื่ อ ให้ การระบายน้ ำ
สะดวกรวด เร็ ว  แล ะ
แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายน้ำ 
คสล.ความกว้าง 2.20 
เมตรลึกเฉลี่ย 0.50 
เมตรหนา 0.30 เมตร 
ยาว 73 เมตร 

  - 900,000 - ความยาวของราง
ระบายน้ำ 73 เมตร 

การระบายน้ำสะดวก
รวด เร็ วแล ะแก้ ไข
ปัญหาน้ำท่วมขัง 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

19 โครงการยกระดับฝาราง
ระบายน้ำ คสล.พร้อมก่อสร้าง
ถนน คสล. ซอย 5/1 หมู่ที่ 5 
ตำบลสันกำแพง 

เพื่อความสะดวกสบาย
ในการสัญจรและลดการ
เกิดอุบัติเหต ุ

ยกระดับฝารางระบายน้ำ 
คสล.ของเดมิเท่าระดับ
ถนน คสล.(สูงเฉลี่ย 0.20 
เมตร) ยาว 112.00 
เมตร พร้อมก่อสร้างถนน 
คสล.หนา 0.15 เมตร 
ความกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 185.00 น. พ้ืนท่ี
ถนนไม่น้อยกว่า 740 
ตารางเมตร  

  605,000 - - ความยาวของถนน
185เมตร 

การคมนาคมสัญจร
สะดวกสบ ายและ
รวดเร็ว 

กองช่าง 

20 โครงการยกระดับฝาราง
ระบายน้ำ คสล.พร้อมก่อสร้าง
ถนน คสล. ซอย 5/2 หมู่ที่ 5 
ตำบลสันกำแพง 

เพื่อความสะดวกสบาย
ในการสัญจรและลดการ
เกิดอุบัติเหต ุ

ยกระดับฝารางระบาย
น้ำ คสล.ยาว 165.00 
เมตร พร้อมก่อสร้าง
ถนน คสล. ความกว้าว 
4.00 เมตร ยาว 185 
เมตร พื้นที่ถนนไม่น้อย
กว่า 740 ตารางเมตร 

  - 640,000 - ความยาวของถนน
185เมตร 

การคมนาคมสัญจร
สะดวกสบ ายและ
รวดเร็ว 

กองช่าง 

21 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ซอย 5/3 หมู่ที่ 5 ตำบล    
สันกำแพง 

เพื่อความสะดวกสบาย
ในการสัญจรและลดการ
เกิดอุบัติเหต ุ

ก่อสร้างถนน คสล. หนา 
0.15 เมตร ความกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 
185.00 เมตร พื้นที่
ถนนไม่น้อยกว่า 740  
ตารางเมตร 

  - 515,000 - ความยาวของถนน
185เมตร 

การคมนาคมสัญจร
สะดวกสบ ายและ
รวดเร็ว 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

22 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ 
คสล.ซอย 5/4 และ 5/5 
และก่อสร้างถนน คสล.ซอย 
5/5 หมู่ที่ 5 ตำบลสันกำแพง  

เพื่ อ ให้ การระบายน้ ำ
สะดวกรวด เร็ ว  แล ะ
แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายน้ำ 
คสล.ความกว้าง 0.30 
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 
เมตร ยาวรวม 59.50 
เมตร (ซอย 5/4) และ
ความยาวรวม 87.00 
เมตร (ซอย 5/5) พร้อม
ก่อสร้างถนน คสล.หนา 
0.15 เมตร ความกว้าง 
3.00 เมตร ความยาว 
80 เมตร พื้นที่ถนนไม่
น้อยกว่า 240 ตาราง
เมตร 

  - - 645,000 ความยาวรวมของราง
ระบายน้ำ 146.50 
เมตร  

การระบายน้ำสะดวก
รวด เร็ วแล ะแก้ ไข
ปัญหาน้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

23 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ
รูปตัวยู มฝีาปิด ซอย 1 หมู่ที่ 
5 เขตบ้านสันลมจอย ตั้งแต่
ปากซอยถึงหน้าบ้านนางสม
จิต นันตา หมู่ที่ 5 ตำบลสัน
กำแพง 

เพื่ อ ให้ การระบายน้ ำ
สะดวกรวด เร็ ว  แล ะ
แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายน้ำค
สล. ขนาดความกว้าง 
0.30 เมตร ลึกเฉลีย่ 
0.50 เมตรความยาว 
216.00 เมตร 

  718,000   - - ความยาวของราง
ระบายน้ำ 216 เมตร 

การระบายน้ำสะดวก
รวด เร็ วแล ะแก้ ไข
ปัญหาน้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

24 โครงการก่อสร้างวางท่อระบาย
น้ำคสล.บรเิวณซอย 5/1 หมู่ที่ 
6ตำบลสันกำแพง 

เพื่ อ ให้ การระบายน้ ำ
สะดวกรวด เร็ ว  แล ะ
แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง 

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำค
สล. ขนาดความกว้าง 
1.00 เมตร ความยาว 
375.00 เมตร และถม
ดินปรับระดับบดอัดแน่น 

 2,788,000 - - - ความยาวของท่อ
ระบายน้ำ 375เมตร 

การระบายน้ำสะดวก
รวด เร็ วแล ะแก้ ไข
ปัญหาน้ำท่วมขัง 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

25 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ 
ลำเหมืองสาธารณะกลาง
หมู่บ้านออกไปทางไปป่าช้า
สันติวันท้ังหมดและท่อลอด
ถนนบริเวณซอย 5/2 (ลำ
เหมืองหลังบ้านป้าจติบ้าน
ป้าณี)หมู่ที่ 6ตำบลสันกำแพง 

เพื่ อ ให้ การระบายน้ ำ
สะดวกรวด เร็ ว  แล ะ
แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายน้ำค
สล.ขนาดความกว้าง 
1.00 เมตร หนา 0.20 
เมตร ความยาว 61.00 
เมตร ลึก 1.20-1.50 
เมตร 

  605,000 - - ความยาวของราง
ระบายน้ำ 61 เมตร 

การระบายน้ำสะดวก
รวด เร็ วแล ะแก้ ไข
ปัญหาน้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

26 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ
รูปตัวยูแบบมีฝาปดิจากลำ
เหมืองสาธารณะกลางหมู่บา้น
ผ่านซอย 6/1ผ่านหลังร้านท.
บริการรา้นก๋วยเตีย๋วแม่กลอง 
ไปจนถึงร้านขายของเก่า ซอย 
7หมู่ที่ 6 ตำบลสันกำแพง 

เพื่ อ ให้ การระบายน้ ำ
สะดวกรวด เร็ ว  แล ะ
แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายน้ำค
สล. ขนาดความกว้าง 
0.30 เมตร ความยาว 
363.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.50 เมตร 

  393,000 393,000 394,000 ความยาวของราง
ระบายน้ำ 363.50
เมตร 

การระบายน้ำสะดวก
รวด เร็ วแล ะแก้ ไข
ปัญหาน้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

27 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ
รูปตัวยูแบบมีฝาปดิ และขยาย
ไหล่ทาง (ฝั่งขวา) ต่อเนื่องราง
ระบายน้ำฝั่งซ้ายพร้อมขยาย
ไหล่ทางซอย 6 จนถึงปาก
ทางเข้า ซอย 6/1 (ซอยบ้าน
อาหารตามสั่งพี่พร บ้านป้า
หน่อย บ้านลุงชัย)หมู่ที่ 6 
ตำบลสันกำแพง 

เพื่ อ ให้ การระบายน้ ำ
สะดวกรวด เร็ ว  แล ะ
แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง 

- ก่อสร้างรางระบายน้ำค
สล. ขนาดความกว้าง 
0.30 เมตร ความยาว 
74 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 
เมตร 
- ขยายไหล่ทาง คสล.
หนา 0.15 เมตร ความ
กว้าง 1 เมตร  (ฝั่งซ้าย 
49 เมตร ฝั่งขวา 74 
เมตร) พื้นที่ถนนไม่น้อย
กว่า 123  ตารางเมตร 

  345,000 - - ความยาวของราง
ระบายน้ำ 74เมตร 

การระบายน้ำสะดวก
รวด เร็ วแล ะแก้ ไข
ปัญหาน้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

 

 



47 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

28 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ
รูปตัวยูแบบมีฝาปดิ ในซอย 
6/1 ทั้งหมดเชื่อมต่อไปยังราง
ระบายน้ำ ซอย 7 (บ้าน
อาจารยส์ุระพณิ บ้านป้าแดง) 
หมู่ที่ 6 ตำบลสันกำแพง 

เพื่ อ ให้ การระบายน้ ำ
สะดวกรวด เร็ ว  แล ะ
แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายน้ำค
สล. ขนาดความกว้าง 
0.30 เมตร ความยาว 
266.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.50 เมตร 
 

  - - 870,000 ความยาวของราง
ระบายน้ำ 266.50
เมตร 

การระบายน้ำสะดวก
รวด เร็ วแล ะแก้ ไข
ปัญหาน้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

29 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ 
คสล.รูปตัวยู บริเวณตั้งแต่โรง  
ฆ่าสัตวเ์ดิมถึงช่วงสันกำแพง 
หมู่ที่ 7 ตำบลสันกำแพง 

เพื่ อ ให้ การระบายน้ ำ
สะดวกรวด เร็ ว  แล ะ
แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายน้ำค
สล. ขนาดความกว้าง 
1.00 เมตร ความยาว 
50.00 เมตร ลึก 
1.00-1.50 เมตร 
 

  434,000 - - ความยาวของราง
ระบายน้ำ 50เมตร 

การระบายน้ำสะดวก
รวด เร็ วแล ะแก้ ไข
ปัญหาน้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

30 โครงการรางระบายน้ำคสล.
แบบมีฝาปดิ ทางเข้าวัดโรง
ธรรมสามัคคีทางดา้นน้ำพุช้าง 
หมู่ที่ 7 ตำบลสันกำแพง 

เพื่ อ ให้ การระบายน้ ำ
สะดวกรวด เร็ ว  แล ะ
แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายน้ำค
สล. ขนาดความกว้าง 
0.30 เมตร ความยาว 
118.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.50 เมตร 
 

  - 385,000 - ความยาวของราง
ระบายน้ำ 118เมตร 

การระบายน้ำสะดวก
รวด เร็ วแล ะแก้ ไข
ปัญหาน้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

31 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ำคสล.รูปตัวยู บริเวณซอย
ประชารัฐสามัคคี หมู่ที่ 7 
ตำบลสันกำแพง 

เพื่ อ ให้ การระบายน้ ำ
สะดวกรวด เร็ ว  แล ะ
แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายน้ำค
สล.หนา 0.20 เมตร 
ขนาดความกว้าง 1.00 
เมตร ความยาว 57.40 
เมตร ลึก 1.00 - 1.20
เมตร 
 

  - 575,000 - ความยาวของราง
ระบายน้ำ 57.40
เมตร 

การระบายน้ำสะดวก
รวด เร็ วแล ะแก้ ไข
ปัญหาน้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

 

 



48 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

32 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ำคสล.รูปตัวยู แบบมีฝาปิด
บริเวณซอย 2/2 หมู่ที่ 7 
ตำบลสันกำแพง 

เพื่ อ ให้ การระบายน้ ำ
สะดวกรวด เร็ ว  แล ะ
แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายน้ำค
สล.รูปตัวยู แบบมีฝาปดิ 
ขนาดความกว้าง 0.30 
เมตร ความยาว 86.40 
เมตรลึกเฉลี่ย 0.50 
เมตร 

  - - 285,000 ความยาวของราง
ระบายน้ำ 86.40
เมตร 

การระบายน้ำสะดวก
รวด เร็ วแล ะแก้ ไข
ปัญหาน้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

33 โครงการก่อสร้างพนังกันดิน 
(กันน้ำเซาะ) บริเวณซอย
เทพบุตร 2 (ลำเหมือง) หมู่ที่ 
8  ตำบลสันกำแพง 

เพื่อลดการพังทลายของ
ดิน เนื่องจากน้ำกัดเซาะ
บริเวณริมตลิ่ง 

ก่อสร้างพนังกันดินคสล.
หนา 0.25 เมตรความ
สูง 2.50 เมตร (จาก
ท้องน้ำ) ความยาว 50
เมตร  

  640,000 - - ความยาวของพนัง 
กันดิน 50 เมตร 

ลดการพังทลายของ
ดิน บริเวณริมตลิ่ง 
 

กองช่าง 

34 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ
รูปตัวยู แบบมฝีาปิด บริเวณ
ซอยรวมพร ซอย 5 ถึงบ้าน
วิวัฒน์ทัวร์หมู่ที่ 8  ตำบลสัน
กำแพง 

เพื่ อ ให้ การระบายน้ ำ
สะดวกรวด เร็ ว  แล ะ
แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายน้ำค
สล.รูปตัวยู แบบมีฝาปดิ 
ขนาดความกว้าง 0.30 
เมตร ความยาว 173 
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 
เมตร 

  - 565,000 - ความยาวของราง
ระบายน้ำ 173 เมตร 

การระบายน้ำสะดวก
รวด เร็ วแล ะแก้ ไข
ปัญหาน้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

35 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ
รูปตัวยู แบบมฝีาปิด บริเวณ
ซอยเทพบุตร 4 เชื่อมต่อซอย 
5 จากท่อเหลีย่มบวกโจ้ถึงลำ
เหมืองแยกน้ำออน(ปู่หมื่น) 
หมู่ที่ 8 ตำบลสันกำแพง 

เพื่ อ ให้ การระบายน้ ำ
สะดวกรวด เร็ ว  แล ะ
แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายน้ำค
สล.รูปตัวยู แบบมีฝาปดิ 
ขนาดความกว้าง 0.30 
เมตร ความยาว 174 
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 
เมตร และท่อ คสล.ลอด
ใต้ถนน (เพื่อรับจุดน้ำที่
บ้านฝั่งตรงข้าม 1 จุด) 
ความยาว 4 เมตร 

  - 585,000 - ความยาวของราง
ระบายน้ำ 174เมตร 

การระบายน้ำสะดวก
รวด เร็ วแล ะแก้ ไข
ปัญหาน้ำท่วมขัง 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

36 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม 
ถนน ซอย 3 (ฝั่งขวา) หมู่ที่ 8 
ตำบลสันกำแพง 

เพื่อความสะดวกสบาย
ในการสัญจรและลดการ
เกิดอุบัติเหต ุ

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 
คสล. หนา 0.15 เมตร
ความกว้าง 3.50 เมตร 
ความยาว 150 เมตร 
พื้นที่ถนนไม่น้อยกว่า 
525 ตารางเมตร 

  - - 375,000 ความยาวของถนน
150 เมตร 

การคมนาคมสัญจร
สะดวกสบ ายและ
รวดเร็ว 

กองช่าง 

37 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ  
บริเวณรวมพร ซอย 10 หมู่ที่ 
9 ตำบลสันกำแพง 
(* จะดำเนินการได้ เมื่อยก
เป็นทางสาธารณะตลอดสาย
ทางแล้ว เนื่องจากปลายทาง
ของรางระบายน้ำไม่ได้เป็น
ทางสาธารณะ) 

เพื่ อ ให้ การระบายน้ ำ
สะดวกรวด เร็ ว  แล ะ
แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายน้ำค
สล.รูปตัวยู แบบมีฝาปดิ 
ขนาดความกว้าง 0.30 
เมตร ความยาว 373
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 
เมตร 

  - - 1,250,000 ความยาวของราง
ระบายน้ำ 373เมตร 

การระบายน้ำสะดวก
รวด เร็ วแล ะแก้ ไข
ปัญหาน้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

38 โครงการก่อสร้างพนังกนัดิน 
(กันน้ำเซาะ) ตั้งแตส่ะพานถึง
บ้านครูแดง หมู่ที่ 9 ตำบลสัน
กำแพง 
 
 

เพื่อลดการพังทลายของ
ดิน เนื่องจากน้ำกัดเซาะ
บริเวณริมตลิ่ง 

ก่อสร้างพนังกนัดิน 
คสล.ขนาดความสูง 
2.00 เมตร(จากท้อง
น้ำ) ความยาว 60 เมตร  
หนา 0.25 เมตร (ต่อ
จากเดิม) 

  675,000 - - ความยาวของพนัง 
กันดิน 60 เมตร 

 

ลดการพังทลายของ
ดิน บริเวณริมตลิ่ง 

กองช่าง 

39 โครงการก่อสร้างถนน บริเวณ
หน้าบ้านนายมนสั  คำขัติ   
หมู่ที่ 9 ตำบลสันกำแพง 

เพื่อความสะดวกสบาย
ในการสัญจรและลดการ
เกิดอุบัติเหต ุ

ก่อสร้างถนน คสล.หนา 
0.15 เมตร ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 113 
เมตร พ้ืนท่ีถนนไม่น้อย
กว่า 452 ตารางเมตร 

  307,000 -  ความยาวของถนน 
113เมตร 

การคมนาคมสัญจร
สะดวกสบ ายและ
รวดเร็ว 

กองช่าง 

 



50 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

40 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ
ตั้งแต่บ้านผู้ใหญ่บ้าน – บ้าน
นางรุ้งทิพย์หมู่ที่ 10 ตำบลสัน
กำแพง 

เพื่ อ ให้ การระบายน้ ำ
สะดวกรวด เร็ ว  แล ะ
แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายน้ำค
สล.รูปตัวยู แบบมีฝาปดิ 
ขนาดความกว้าง 0.30 
เมตร ความยาว 61.00 
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 
เมตร 

  206,000 - - ความยาวของราง
ระบายน้ำ 61 เมตร 

การระบายน้ำสะดวก
รวด เร็ วแล ะแก้ ไข
ปัญหาน้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

41 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ
ตั้งแต่บ้านนายเจริญ – บ้าน
นายทองดี หมู่ที่ 10 ตำบลสัน
กำแพง 

เพื่ อ ให้ การระบายน้ ำ
สะดวกรวด เร็ ว  แล ะ
แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายน้ำค
สล.รูปตัวยู แบบมีฝาปดิ 
ขนาดความกว้าง 0.30 
เมตร ความยาว 81.00 
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 
เมตร 

  272,000 - - ความยาวของราง
ระบายน้ำ 81 เมตร 

การระบายน้ำสะดวก
รวด เร็ วแล ะแก้ ไข
ปัญหาน้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

42 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ตั้งแต่บ้านนายปรีชา - บ้าน
นางสาวธิดา แยกจากซอย 5 
หมู่ที่ 10 ตำบลสันกำแพง 

เพื่อความสะดวกสบาย
ในการสัญจรและลดการ
เกิดอุบัติเหต ุ

ก่อสร้างถนน คสล. หนา 
0.15 เมตร กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 164
เมตร พ้ืนท่ีถนนไม่น้อย
กว่า 656 ตารางเมตร  

  - 460,000 - ความยาวของถนน
164เมตร 

การคมนาคมสัญจร
สะดวกสบ ายและ
รวดเร็ว 

กองช่าง 

43 โครงการขยายเขตไฟฟ้าตั้งแต่
บ้านนายปรีชาถึงบ้านนางสาว
ธิดา หมู่ที่ 10 ตำบลสันกำแพง 

เพื่อให้ทางสาธารณะมี
ไฟฟ้า เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกสบาย
ในการสัญจรในเวลา
กลางคืน 

ขยายเขตไฟฟ้า       
ยาว 164 เมตร 

  - 145,000 - ขยายเขตไฟฟ้า ความ
ยาว 164 เมตร 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรในเวลา
กลางคืน 

กองช่าง 

44 โครงการขยายเขตไฟฟ้า   
ตั้งแต่ปากซอยบ้านนาย 
เสกสรร  ปิงใจ หมู่ที่ 10 
ตำบลสันกำแพง 

เพื่อให้ทางสาธารณะมี
ไฟฟ้า เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกสบาย
ในการสัญจรในเวลา
กลางคืน 

ขยายเขตไฟฟ้า       
ยาว 165 เมตร 

  - 145,000 - ขยายเขตไฟฟ้า ความ
ยาว 164 เมตร 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรในเวลา
กลางคืน 

กองช่าง 



51 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

45 โครงการก่อสร้างพนัง คสล.
(กันน้ำเซาะ) บริเวณสะพาน 
ซอย 7 ถึงหน้าวัดบ้านน้อย 
หมู่ที่ 11 ตำบลสันกำแพง 
(*รอการแก้ไขเรื่องอาคารศูนย์
การเรยีนรู้ชุมชนบ้านน้อย 
และเรื่องแนวเขตที่ดินของ
ราษฎรกับอาคารเรียนรู้) 

เพื่อลดการพังทลายของ
ดิน เนื่องจากน้ำกัดเซาะ
บริเวณริมตลิ่ง 

ก่อสร้างพนัง คสล.ความ
หนา 0.25เมตร สูง 
2.50 เมตร หรือพนัง
กันดินชนิดตอกเสาเข็ม
ความยาวรวม 86.00 
เมตร 

  - - 1,100,000 ความยาวของพนัง 
กันดิน 86 เมตร 

ลดการพังทลายของ
ดิน บริเวณริมตลิ่ง 

กองช่าง 

46 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
บริเวณ ซอย 10 ชลประทาน
บ้านน้อย หมู่ที่ 11 ตำบลสัน
กำแพง 

เพื่อความสะดวกสบาย
ในการสัญจรและลดการ
เกิดอุบัติเหต ุ

ก่อสร้างถนน คสล. หนา 
0.15 เมตร กว้าง 
3.00 เมตร ยาว 
97.50 เมตร พื้นที่ถนน
ไม่น้อยกว่า 292.50
ตารางเมตร 

  211,000 - - ความยาวของถนน
97.50เมตร 

การคมนาคมสัญจร
สะดวกสบ ายและ
รวดเร็ว 

กองช่าง 

47 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ
แบบฝาปิด ซอย 5 หมู่ที่ 11 
ตำบลสันกำแพง 

เพื่ อ ให้ การระบายน้ ำ
สะดวกรวด เร็ ว  แล ะ
แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายน้ำ 
คสล.ขนาดกว้าง 0.30
เมตรลึกเฉลี่ย 0.50 
เมตรยาว 113.50 
เมตร  

  380,000 - - ความยาวของราง
ระบายน้ำ 113.50
เมตร 

การระบายน้ำสะดวก
รวด เร็ วแล ะแก้ ไข
ปัญหาน้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

48 โครงการก่อสร้างสะพานคสล. 
เชื่อมต่อซอย 7 (ทดแทน
สะพานเดิม) หมู่ที่ 11 ตำบล
สันกำแพง 
 

เพื่อทดแทนสะพานเดิม
ที่มีสภาพทรดุโทรมและ
ไม่มั่นคง 

ก่อสร้างสะพานคสล. 
ขนาดความกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 5.25 เมตร 

  - - 445,000 ก่อสร้างสะพาน 
จำนวน 1 แห่ง 

การคมนาคมสัญจร
สะดวกสบายและลด
การเกิดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 

 

 



52 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

49 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ 
คสล.ซอย 3 หมู่ที่ 11 ตำบล     
สันกำแพง 

เพื่ อ ให้ การระบายน้ ำ
สะดวกรวด เร็ ว  แล ะ
แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง 

ก่อสร้างท่อระบายน้ำ 
คสล.ขนาด 0.40 เมตร 
พร้อมบ่อพัก คสล.ความ
ยาวรวม 140 เมตร 

  250,000 - - ความยาวรวมของท่อ 
ระบายน้ำ 140 เมตร 

การระบายน้ำสะดวก
รวด เร็ วแล ะแก้ ไข
ปัญหาน้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

50 โครงการก่อสร้างวางท่อคสล.
ระบายน้ำบริเวณลำเหมือง
สาธารณะหน้าสวนหม่อน หมู่
ที่ 14 ตำบลสันกำแพง 

เพื่ อ ให้ การระบายน้ ำ
สะดวกรวด เร็ ว  แล ะ
แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง 

ก่อสร้างวางท่อคสล. 
ขนาด 1.00 เมตร 
พร้อมบ่อพักคสล. ความ
ยาวรวม 60.00 เมตร 

  423,000 - - ความยาวของราง
ระบายน้ำ 60เมตร 

การระบายน้ำสะดวก
รวด เร็ วแล ะแก้ ไข
ปัญหาน้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

51 โครงการก่อสร้างพนังกันดิน 
(กันน้ำเซาะ) ลำน้ำแม่ออน
ตั้งแต่สะพานลุงเปลี่ยนจนถึง
สะพานเก๊าลุงหมู่ที่ 14 ตำบล
สันกำแพง 

เพื่อลดการพังทลายของ
ดิน เนื่องจากน้ำกัดเซาะ
บริเวณริมตลิ่ง 

ก่อสร้างพนัง คสล.ความ
หนา 0.25-0.35 เมตร 
สูง 3.00 เมตร ความ
ยาว 47.50 เมตร 

  - 755,000 - ความยาวของพนัง 
กันดิน 47.50 เมตร 

ลดการพังทลายของ
ดิน บริเวณริมตลิ่ง 

กองช่าง 

52 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ำหน้าซอย 4 จนถึงหน้า
ตลาดบ้านออนหมู่ที่ 14 
ตำบลสันกำแพง 

เพื่ อ ให้ การระบายน้ ำ
สะดวกรวด เร็ ว  แล ะ
แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายน้ำ 
คสล.ขนาดกว้าง 0.30
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 
เมตร ยาว 264.00 
เมตร  

  - - 860,000 ความยาวของราง
ระบายน้ำ 264เมตร 

การระบายน้ำสะดวก
รวด เร็ วแล ะแก้ ไข
ปัญหาน้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

53 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ซอย 1 (จากบ้านประธาน
ชุมชนไปอีก 30 เมตร)      
หมู่ที่ 14 ตำบลสันกำแพง 

เพื่อความสะดวกสบาย
ในการสัญจรและลดการ
เกิดอุบัติเหต ุ

ก่อสร้างถนน คสล.  
หนา 0.15 เมตร   
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
32.50 เมตร พื้นที่ถนน
ไม่น้อยกว่า 130.00
ตารางเมตร 

 80,000 - - - ความยาวของถนน
32.50เมตร 

การคมนาคมสัญจร
สะดวกสบ ายและ
รวดเร็ว 

กองช่าง 

 



53 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

54 โครงการซ่อมสร้างปรับปรุงผิว
ถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
(Overlay) ตั้งแต่ 0+212 ถึง 
0+608 และขยายไหล่ทางด้วย
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี ตั้งแต่ 
กม.0+000 ถึง 0+212 และ 
บ้านดอนมูล ซอย 4 หมู่ที่ 1 
ตำบลทรายมลู 
 
(* อยู่ในช่วงประกันผลงาน
ขยายไหล่ทาง คสล.) 

เพื่อความสะดวกสบาย
ในการสัญจรและลดการ
เกิดอุบัติเหต ุ

ซ่อมสร้างปรับปรุงผิว
ถนน โดยทำการปูแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิว
ถนนเดิม (Overlay)  
ความหนา 0.05 เมตร 
จำนวน 2 ช่วง  
ช่วงที่ 1ขยายไหล่ทาง 
ความกว้าง 0.40-1.10 
เมตร ความยาว 212
เมตร พ้ืนท่ีรวมไม่น้อย
กว่า 175ตร.เมตร  
ช่วงที่ 2 ความกว้าง 
4.90-6.40 เมตร 
ความยาว 396 เมตร 
พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 
2,304.ตร.เมตร พร้อม
ทำการยกระดับขอบบ่อ
พักน้ำ คสล.เดิม จำนวน 
29 บ่อ 

  1,181,500 - - ซ่อมสร้างปรับปรุงผิว
ถนน จำนวน 2 ช่วง 

การคมนาคมสัญจร
สะดวกสบ ายและ
รวดเร็ว 

กองช่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

55 โครงการก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ริม
ถนนทางหลวง ชม.ถ.70-
001 (ฝั่งซ้าย) กม.16+884 
ถึง กม.17+684 ตั้งแต่หน้า
ศูนย์ราชการฯ ถึงหน้าวัดดอน
มูล (เขตสิ้นสดุหมู่บ้าน) หมู่ที่ 
1 ตำบลทรายมูล 

เพื่ อ ให้ การระบายน้ ำ
สะดวกรวด เร็ ว  แล ะ
แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง 

วางท่อระบายน้ำพร้อม
บ่อพัก ความยาวรวม 
800 เมตร ด้วยท่อ
ระบายน้ำ คสล. (ช้ัน 3) 
ขนาดกว้าง 0.80 เมตร 
และบ่อพักน้ำขนาด
กว้าง 1.40 เมตร ยาว 
1.20 เมตร ลึก 1.50 
เมตร จำนวน 81 บ่อ 
พร้อมฝา คสล. 

  3,950,000 - - ความยาวรวมของท่อ 
ระบายน้ำ 800เมตร 

การระบายน้ำสะดวก
รวด เร็ วแล ะแก้ ไข
ปัญหาน้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

56 โครงการซ่อมสร้างปรับปรุงผิว
ถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
(Overlay) บริเวณถนนทาง
หลวงเทศบาล ชม.ถ.70-001 
บริเวณช่วงซอย 4 หมู่ที่ 5 
บ้านหัวทุ่งถึงที่ว่าการอำเภอ
สันกำแพง ตำบลทรายมลู 

เพื่อความสะดวกสบาย
ในการสัญจรและลดการ
เกิดอุบัติเหต ุ

ซ่อมสร้างปรับปรุงผิว
ถนนโดยทำการรื้อผิว
ถนนเดิมออก และปู 
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี
ทับ (Overlay) กว้าง 
5.70-9.60 เมตร ยาว 
2,657 เมตร หนา
0.05 เมตร หรือมีพื้นท่ี
ไม่น้อยกว่า 20,104
ตารางเมตร พร้อมงานตี
เส้นจราจรพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 797 ตารางเมตร 

  10,732,300 - - ความยาวของถนน
2,657เมตร 

การคมนาคมสัญจร
สะดวกสบ ายและ
รวดเร็ว 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

57 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเมรุ 
(เดิม) สสุานบ้านดอนมลู     
หมู่ที่ 1 ตำบลทรายมูล 

เพื่อปรับปรุงซ่อมเซมเมรุ
ให้มีสภาพพร้อมในการ
ประกอบพิธีฌาปนกิจ 

งานปรับปรุงซ่อมแซม
เมรุ ประกอบด้วย 
- รื้อและก่อสร้างบันได
ขึ้นเมรุ 3 ด้าน 
- ซ่อมแซมเชิงตะกอน 
- รื้อพื้นและปูกระเบื้อง
พื้นลานเมร ุ
- ซ่อมผิวผนังและทาสี
อาคารเมร ุ

  165,000 - - ปรับปรุงซ่อมแซมเมรุ 
จำนวน 1 แห่ง 

ฌาปนสถาน (เมรุ)
บ้านดอนมูลไดร้ับ
การปรับปรุง
ซ่อมแซมให้มสีภาพ
ความพร้อมที่จะใช้
ประกอบพิธี
ฌาปนกิจ 

กองช่าง 

58 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ซอย 1 หมู่ที่ 2 ตำบลทรายมลู 

เพื่อความสะดวกสบาย
ในการสัญจรและลดการ
เกิดอุบัติเหต ุ

ก่อสร้างถนน คสล. 
ความหนา 0.15 เมตร 
กว้าง 3.50 เมตร ยาว
รวม 175.50 เมตร 
พื้นที่ถนนไม่น้อยกว่า 
614.25ตารางเมตร 
ไหล่ทางหินคลุกบดอัด
แน่น กว้างเฉลี่ยข้างละ 
0.50 เมตร ท้ัง 2 ข้าง 

  426,000 - - ความยาวของถนน 
175.50 เมตร 

การคมนาคมสัญจร
สะดวกสบ ายและ
รวดเร็ว 

กองช่าง 

59 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ 
คสล.รูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล. 
ซอย 1 หมู่ที่ 2 ตำบลทรายมลู 

เพื่ อ ให้ การระบายน้ ำ
สะดวกรวด เร็ ว  แล ะ
แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายน้ำ 
คสล.ขนาดกว้าง 0.30
เมตร  ยาว 75เมตร ลึก 
0.65 เมตร 

 270,000 - - - ความยาวของราง 
ระบายน้ำ 75  เมตร 

การระบายน้ำสะดวก
รวด เร็ วแล ะแก้ ไข
ปัญหาน้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

60 โครงการขยายไหล่ทางถนน 
คสล.บริเวณทางหลวง ชม.ถ.
70-001 (ฝั่งซ้าย) ช่วงปาก
ซอย 1 ถึงร้านซ่อมรถจักรยาน 
ยนต์ หมู่ที่ 2 ตำบลทรายมลู 

เพื่อความสะดวกสบาย
ในการสัญจรและลดการ
เกิดอุบัติเหต ุ

ขยายไหล่ทาง คสล.
ความหนา 0.15 เมตร 
ความกว้างเฉลี่ย 0.85 
เมตร ความยาว 68
เมตร โดยมีพื้นท่ีไม่น้อย
กว่า 60 ตารางเมตร  

  54,000 - - ความยาวของถนน  
68 เมตร 

การคมนาคมสัญจร
สะดวกสบ ายและ
รวดเร็ว 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

61 โครงการวางท่อระบายน้ำ 
คสล.และขยายไหล่ทาง คสล. 
บริเวณทางหลวง ชม.ถ.70-
001 (ฝั่งซ้าย) ช่วงวัดดอนมลู 
บ้านสันโค้งใหม่ หมู่ที่ 2 ตำบล
ทรายมลู 

เพื่อ ให้การระบายน้ำ
สะดวกรวด เร็ว  และ
แก้ไ ขป ัญ ห า น้ำ ท ่ว ม
ขัง 

ก่อสร้างวางท่อระบาย
น้ำ คสล.ความยาวรวม 
153.00 เมตร ท่อ
ระบายน้ำคสล.(ช้ัน 3) 
ขนาด 1.00 เมตร และ
บ่อพัก จำนวน 15 บ่อ 
พร้อมฝา คสล.และ
ขยายไหล่ทาง คสล. 
ความหนา 0.15 เมตร 
ความกว้างเฉลี่ย 2.00 
เมตร ความยาว 
153.00 เมตร โดยมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 290 
ตารางเมตร (ไม่รวม
พื้นที่บ่อพัก) 

  930,000 - - ความยาวรวมของท่อ 
ระบายน้ำ 153 เมตร 

การระบายน้ำสะดวก
รวด เร็ วแล ะแก้ ไข
ปัญหาน้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

62 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
บริเวณซอย 2 ตั้งแตส่ะพาน
ข้ามลำเหมือง ถึงหลังวัดชัย
ชนะมงคล(วัดป่าเปา้) หมู่ที่ 3 
ตำบลทรายมลู 

เพื่อความสะดวกสบาย
ในการสัญจรและลดการ
เกิดอุบัติเหต ุ

ก่อสร้างถนน คสล. 
ความหนา 0.15 เมตร 
กว้าง 3.50 เมตร ยาว
รวม 207.00 เมตร 
พื้นที่ถนนไม่น้อยกว่า 
724.50ตารางเมตร 
ไหล่ทางหินคลุกบดอัด
แน่น กว้างเฉลี่ยข้างละ 
0.40 เมตร ท้ัง 2 ข้าง 

  454,000 - - ความยาวของถนน
207 เมตร 

การคมนาคมสัญจร
สะดวกสบ ายและ
รวดเร็ว 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

63 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ 
คสล.รูปตัวยู พร้อมฝาปดิ 
คสล.จากรางระบายน้ำเดิม
ซอย 2 ถึงสามแยกวดัชัยชนะ
มงคล(วัดป่าเปา้) หมู่ที่ 3  

เพื่ อ ให้ การระบายน้ ำ
สะดวกรวด เร็ ว  แล ะ
แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายน้ำ 
คสล.รูปตัวยู คสล.พร้อม
ฝาปิด คสล. ขนาดกว้าง 
0.30เมตร  ยาว 210 
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 
เมตร 

  - 690,000 - ความยาวของราง
ระบายน้ำ 210 เมตร 

การระบายน้ำสะดวก
รวด เร็ วแล ะแก้ ไข
ปัญหาน้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

64 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ซอยไฮโดรเฟรซ หมู่ที่ 3 
ตำบลทรายมลู 

เพื่อความสะดวกสบาย
ในการสัญจรและลดการ
เกิดอุบัติเหต ุ

ก่อสร้างถนน คสล. 
ความหนา 0.15 เมตร 
กว้าง 3.50 เมตร ยาว
รวม 122.00 เมตร 
โดยมีพื้นท่ีถนน คสล.
รวมไม่น้อยกว่า 
427.00 ตารางเมตร 
ไหล่ทางหินคลุกบดอัด
แน่น กว้างเฉลี่ยข้างละ 
0.50 เมตร ท้ัง 2 ข้าง 

  297,000 - - ความยาวของถนน
122เมตร 

การคมนาคมสัญจร
สะดวกสบ ายและ
รวดเร็ว 

กองช่าง 

65 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ 
คสล.รูปตัวยู พร้อมฝาปดิ 
คสล.ถนนวดัชัยมงคล (วัดป่า
เป้า) ตั้งแต่ปากซอย (ข้าง
ตลาดสันโค้ง) ถึงสามแยกหน้า
วัดชัยมงคล (วัดป่าเปา้) หมู่ที่ 
3 ตำบลทรายมูล 

เพื่ อ ให้ การระบายน้ ำ
สะดวกรวด เร็ ว  แล ะ
แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายน้ำ 
คสล.รูปตัวยู พร้อมฝา
ปิด คสล.ขนาดกว้าง 
0.30เมตร  ยาว 
319.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.60 เมตร 

  - - 1,120,000 ความยาวของราง
ระบายน้ำ 319เมตร 

การระบายน้ำสะดวก
รวด เร็ วแล ะแก้ ไข
ปัญหาน้ำท่วมขัง 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

66 โครงการก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ำ ลำเหมืองสาธารณะ
ประโยชน์บ้านป่าเป้า และ
ขยายไหล่ถนน คสล.รมิถนน
บ้านป่าเป้า ซอย 2 หมู่ที่ 3 
ตำบลทรายมลู 

เพื่ อ ให้ การระบายน้ ำ
สะดวกรวด เร็ ว  แล ะ
แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง
และเพื่อความสะดวกใน
การสัญจรของประชาชน 

ก่อสร้างวางท่อระบาย
น้ำ ความยาวรวม 40 
เมตร ด้วยท่อระบายน้ำ 
คสล.(ช้ัน 3) ขนาด 
1.00 เมตร และบ่อพัก 
คสล. จำนวน 3 บ่อ 
พร้อมฝา คสล.ไหล่ถนน 
คสล.ความหนา 0.15 
เมตร ความกว้าง 1.00-
6.00 เมตร โดยมีพื้นท่ี
ถนน คสล.รวมไม่น้อย
กว่า 120 ตารางเมตร 

  - - 285,000 ความยาวของท่อ
ระบายน้ำ 40 เมตร 

การระบายน้ำสะดวก
รวด เร็ วแล ะแก้ ไข
ปัญหาน้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

67 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ 
คสล.รูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล. 
บริเวณริมถนนบ้านสันโค้งเก่า 
(ฝั่งขวา) หมู่ที่ 4 ตำบลทรายมูล 

เพื่ อ ให้ การระบายน้ ำ
สะดวกรวด เร็ ว  แล ะ
แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายน้ำ 
คสล.รูปตัวยู พร้อมฝาปิด 
คสล.ขนาดกว้าง 0.30
เมตร  ยาว 476.00 
เมตร ลึกเฉลี่ย0.35 
เมตร 

  416,000 416,000 418,000 ความยาวของราง
ระบายน้ำ 476เมตร 

การระบายน้ำสะดวก
รวด เร็ วแล ะแก้ ไข
ปัญหาน้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

68 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ซอย 9 หมู่ที่ 4 ตำบลทรายมลู 

เพื่อความสะดวกสบาย
ในการสัญจรและลดการ
เกิดอุบัติเหต ุ

ก่อสร้างถนน คสล.ความ
หนา 0.15 เมตร ความ
กว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร 
ความยาว 68.00 เมตร 
โดยมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
238.00 ตารางเมตร 
ไหล่ทางหินคลุกบดอัด
แน่น กว้างเฉลี่ยข้างละ 
0.15 เมตร ท้ัง 2 ข้าง 

  159,000 - - ความยาวของถนน68
เมตร 

การคมนาคมสัญจร
สะดวกสบ ายและ
รวดเร็ว 

กองช่าง 



59 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

69 โครงการก่อสร้างวางท่อระบาย
น้ำ พร้อมไหล่ทาง คสล.บริเวณ
ริมถนนสันโค้งเก่า (ฝั่งขวา) 
ช่วงซอย 7 ถึง ซอย 9 หมู่ที่ 4 
ตำบลทรายมลู  

เพื่ อ ให้ การระบายน้ ำ
สะดวกรวด เร็ ว  แล ะ
แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง 

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ 
คสล.(ช้ัน 3) ขนาด 
1.00 เมตร บ่อพักน้ำ 
คสล. จำนวน 3 บ่อ 
ความยาวรวม 54 เมตร 
พร้อมไหล่ทาง คสล.
ความหนา 0.15 เมตร 
ความกว้าง 1.50 เมตร 
ความยาวรวม 54 เมตร 
โดยมีพื้นที่ คสล.รวมไม่
น้อยกว่า 76 ตารางเมตร  

  325,000 - - ความยาวรวมของท่อ
ระบายน้ำ 54เมตร 

การระบายน้ำสะดวก
รวด เร็ วแล ะแก้ ไข
ปัญหาน้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

70 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสิรมเหล็ก บริเวณ ซอย 7   
หมู่ที่ 4 ตำบลทรายมูล 

เพื่อความสะดวกสบาย
ในการสัญจรและลดการ
เกิดอุบัติเหต ุ

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ความหนา 
0.15 เมตร ความกว้าง 
2.00-3.50 เมตร ความ
ยาวรวม 208 เมตร โดย
มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 583 
ตารางเมตร ไหล่ทางหิน
คลุกบดอัดแน่น กว้างข้าง
ละ 0.75 เมตร ทั้งสอง
ข้าง ตั้งแต่ 0+000 ถึง 
0+090 หรือพ้ืนท่ีหิน
คลุกบดอัดแน่นรวมไม่
น้อยกว่า 135 ตาราง
เมตร 

  ๔๔๓,000 - - ความยาวของถนน
208 เมตร 

การคมนาคมสัญจร
สะดวกสบ ายและ
รวดเร็ว 

กองช่าง 

 



60 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

71 โครงการปรับปรุงผิวถนนด้วย
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี 
(Overlay) ซอย 4 หมู่ที่ 4 
ตำบลทรายมลู 

เพื่อความสะดวกสบาย
ในการสัญจรและลดการ
เกิดอุบัติเหต ุ

ปรับปรุงผิวถนนด้วย 
แอสฟัลทต์ิกคอนกรตี 
ความหนา 0.05 เมตร 
ความกว้างเฉลี่ย 4.00 
เมตร ความยาว 119
เมตร โดยมีพื้นท่ีไม่น้อย
กว่า 476.00 ตาราง
เมตร ไหล่ทางหินคลุกบด
อัดแน่น หนา 0.05 
เมตร พ้ืนท่ีหินคลุก 181 
ตารางเมตร 

  229,800 - - ความยาวของถนน
121เมตร 

การคมนาคมสัญจร
สะดวกสบ ายและ
รวดเร็ว 

กองช่าง 

72 โครงการปรับปรุงผิวถนนด้วย
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี
(Overlay)พร้อมก่อสร้างราง
ระบายน้ำ ฝาตะแกรงเหล็ก 
ซอย 11 หมู่ที่ 5 ตำบลทราย
มูล 

เพื่อความสะดวกสบาย
ในการสัญจรและลดการ
เกิดอุบัติเหต ุ

ปรับปรุงผิวถนนด้วยแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต ความ
หนา 0.05 เมตร ความ
กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร 
ความยาว 153.00เมตร 
โดยมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
459.00 ตารางเมตร 
พร้อมก่อสร้างรางระบาย
น้ำฝาตะแกรงเหล็กความ
กว้าง 0.30 เมตร ความ
ยาว 54.00 เมตร ความ
ลึก 0.35 เมตร  

  415,000 - - ความยาวของถนน
153เมตร 

การคมนาคมสัญจร
สะดวกสบ ายและ
รวดเร็ว 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

73 โครงการต่อเติมอาคาร
เอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 5 ตำบลทรายมูล 

เพื่ อให้ ชุมชนมีอาคาร
เพื่อใช้จัดกิจกรรมต่างๆ 
ของชุมชน 

งานต่อเติมอาคาร 
ประกอบด้วย 
- ก่อสร้างผนัง ด้านหลัง
อาคาร 
- ติดตั้งประตูบานเปดิคู ่
-ก่อพนังกันดิน สูง 
1.50 เมตร และรั้วก่อ
อิฐบล็อก สูง 1.80 
เมตร ความยาว 17.40 
เมตร 

  350,000 - - ต่อเติมอาคาร
เอนกประสงค์จำนวน 
 1 หลัง 

หมู่ บ้ านมี อาคารที่
ส า ม า ร ถ ใ ช้ จั ด
กิจกรรมสาธารณะ
ประโยชน์ 

กองช่าง 

74 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ 
คสล.รูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล.
ริมทางหลวง ชม.ถ.70-001 
(ฝั่งขวา) ช่วงปากซอย 5 ต่อ
รางระบายนำ้เดมิหน้าบริษัท
บ้านไทการ์เม้นท์จำกัด และ
ช่วงปากซอย 11 ถึงลำเหมือง
สามแยกบ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 5 
ตำบลทรายมลู 

เพื่ อ ให้ การระบายน้ ำ
สะดวกรวด เร็ ว  แล ะ
แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายน้ำ 
คสล.รูปตัวย ู
-ช่วงปากซอย 5 ต่อราง
ระบายน้ำเดิมหน้า
บริษัทบ้านไทการเ์ม้นท์
จำกัด ความกว้าง 0.30 
เมตร ความยาว 93.00 
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 
เมตร พร้อมฝาปดิ คสล. 
-ช่วงปากซอย 11 ถึงลำ
เหมืองสามแยกบ้านหัว
ทุ่ง ความกว้าง 0.30 
เมตร ความยาว 
132.00 เมตร ความ
ลึกเฉลีย่ 0.60 เมตร 
พร้อมฝาปดิ คสล. 

  624,000 - - ความยาวของราง
ระบายน้ำ 132เมตร 

การระบายน้ำสะดวก
รวด เร็ วแล ะแก้ ไข
ปัญหาน้ำท่วมขัง 

กองช่าง 



62 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

75 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ซอย 10 หมู่ที่ 5 ตำบลทราย
มูล 

เพื่อความสะดวกสบาย
ในการสัญจรและลดการ
เกิดอุบัติเหต ุ

ก่อสร้างถนน คสล. 
ความหนา 0.15 เมตร 
กว้าง 3เมตร ยาวรวม 
115เมตร โดยมีพื้นท่ี
ถนน คสล.รวมไม่น้อย
กว่า 345ตารางเมตร 
ไหล่ทางหินคลุกบดอัด
แน่น กว้างเฉลี่ยข้างละ 
0.50 เมตร ท้ัง 2 ข้าง 

  - - 245,000 ความยาวของถนน
115เมตร 

การคมนาคมสัญจร
สะดวกสบ ายและ
รวดเร็ว 

กองช่าง 

76 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ซอย 1 หมู่ที่ 5 ตำบลทราย
มูล 

เพื่อความสะดวกสบาย
ในการสัญจรและลดการ
เกิดอุบัติเหต ุ

ก่อสร้างถนน คสล. 
ความหนา 0.15 เมตร 
กว้าง 4เมตร ยาว 43
เมตร โดยมีพื้นท่ีถนน 
คสล.รวมไม่น้อยกว่า 
172ตารางเมตร ไหล่
ทางหินคลุกบดอัดแน่น 
กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 
เมตร ท้ัง 2 ข้าง 

  - - 125,000 ความยาวของถนน43
เมตร 

การคมนาคมสัญจร
สะดวกสบ ายและ
รวดเร็ว 

กองช่าง 

77 โครงการก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ำ บริเวณลำเหมือง  
สาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 6 
ตำบลทรายมลู 

เพื่อ ให้การระบายน้ำ
สะดวกรวด เร็ว  และ
แก้ไ ขป ัญ ห า น้ำ ท ่ว ม
ขัง 

ก่อสร้างวางท่อระบาย
น้ำ ความยาว 327 
เมตร ด้วยท่อระบายน้ำ 
คสล. (ช้ัน 3) ขนาด 
1.00 เมตร และบ่อ
พักคสล. จำนวน 34 
บ่อ พร้อมฝา คสล. 

  - - 1,750,000 ความยาวของท่อ
ระบายน้ำ 327เมตร 

การระบายน้ำสะดวก
รวด เร็ วแล ะแก้ ไข
ปัญหาน้ำท่วมขัง 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

78 โครงการก่อสร้างศาลา
เอนกประสงค์ ข้างประปา
หมู่บ้านสันก้างปลา ซอย 2 
หมู่ที่ 6 ตำบลทรายมูล 
 
(* ตรวจสอบเอกสารสิทธ์ิและ
สภาพการใช้ที่ดินกับอำนาจ
หน้าท่ีของเทศบาล) 

เพื่ อให้ ชุมชนมีอาคาร
เพื่อใช้จัดกิจกรรมต่างๆ 
ของชุมชน 

ก่อสร้างศาลาอเนก 
ประสงค์ ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ความยาว 
12.00 เมตร 

  - - 500,000 ก่อสร้างศาลา
เอนกประสงค์ 
จำนวน 1 หลัง 

หมู่บ้านมีอาคารที่
สามารถใช้จัด
กิจกรรมสาธารณะ
ประโยชน ์

กองช่าง 

79 โครงการซ่อมสร้างปรับปรุงผิว
ถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
(Overlay) ซอย 1 หมู่ที่ 6 
ตำบลทรายมลู 

เพื่อความสะดวกสบาย
ในการสัญจรและลดการ
เกิดอุบัติเหต ุ

ซ่อมสร้างปรับปรุงผิว
ถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต (Overlay) ความ
หนา 0.05 เมตร ความ
กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร 
ความยาว 27 เมตร 
โดยมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
81ตารางเมตร 

  43,500 - - ความยาวของถนน
27เมตร 

การคมนาคมสัญจร
สะดวกสบ ายและ
รวดเร็ว 

กองช่าง 

80 โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง
ถนน คสล.ทั้ง 2 ข้างบริเวณ
ถนน ศรีทรายมลู บ้านสัน
ก้างปลา หมู่ที่ 6 ตำบลทราย
มูล 

เพื่อความสะดวกสบาย
ในการสัญจรและลดการ
เกิดอุบัติเหต ุ

ก่อสร้างขยายไหล่ทาง
ถนน คสล.ความหนา 
0.15 เมตร ความกว้าง
เฉลี่ยด้านละ 0.75 
เมตร ความยาวรวม
1,442.00 เมตร โดยมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
1,072 ตารางเมตร 

 711,000 - - - ความยาวรวมของถนน
1,072เมตร 

การคมนาคมสัญจร
สะดวกสบ ายและ
รวดเร็ว 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

81 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ 
คสล.รูปตัวยู พร้อมฝาปดิ 
คสล.ซอย 2 (ฝั่งขวา) หมู่ที่ 6 
ตำบลทรายมลู 

เพื่อให้การระบายน้ำสะดวก
รวดเร็ว และแก้ไขปัญหาน้ำ
ท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายน้ำ 
คสล.รูปตัวยู ความกว้าง 
1.20 เมตร ลึกเฉลีย่ 
1.10 เมตร ความยาว
รวม 273 เมตร พร้อม
ฝาปิด คสล. 

  850,000 850,000 850,000 ความยาวของราง
ระบายน้ำ 273เมตร 

การระบายน้ำสะดวก
รวด เร็ วแล ะแก้ ไข
ปัญหาน้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

82 โครงการปรับปรุงผิวถนนด้วย
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี 
(Overlay) และก่อสร้างราง
ระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู พร้อม
ฝาปิด คสล.ซอยผกา หมู่ที่ 7 
ตำบลทรายมลู 

เพื่อความสะดวกสบาย
ในการสัญจรและลดการ
เกิดอุบัติเหต ุ

โครงการปรับปรุงผิวถนน
ด้วยแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต 
(Overlay) ความหนา 
0.05 เมตร ความกว้าง 
2.20-4.30 เมตร ความ
ยาว 275 เมตร โดยมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 851 
ตารางเมตร และก่อสร้าง
รางระบายนำ้ คสล.รูปตัว
ยู พร้อมฝาปดิ คสล.ความ
กว้าง 0.30 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.50 เมตร ความ
ยาวรวม 279เมตร  

 1,208,000 - - - ความยาวของถนน  
275เมตร 

การคมนาคมสัญจร
สะดวกสบ ายและ
รวดเร็ว 

กองช่าง 

83 โครงการก่อสร้างพนังกันดิน 
(กันน้ำเซาะ) คสล. บริเวณลำ
เหมืองข้างฌาปนสถานบา้น
ทรายมลู หมู่ที่ 7 ตำบลทราย
มูล 

เพื่อลดการพังทลายของ
ดิน เนื่องจากน้ำกัดเซาะ
บริเวณริมตลิ่ง 

ก่อสร้างพนังกันดิน 
คสล. ความหนา 0.25 
เมตร ความสูง 2.00 
เมตร ความยาว 93.00 
เมตร 

  - 1,000,000 - ความยาวของพนัง 
กันดิน 93 เมตร 

ลดการพังทลายของ
ดิน บริเวณริมตลิ่ง 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

84 โครงการก่อสร้างห้องน้ำ–ส้วม 
ฌาปนสถานบ้านทรายมลู หมู่
ที่ 7 ตำบลทรายมลู 

เพื่ออำนวยความสะดวก
แก่ผู้มาร่วมพิธี ณ 
ฌาปนสถาน 

ก่อสร้างห้องส้วม ชาย 1 
ห้อง ห้องส้วม หญิง 2 
ห้อง อ่างล้างมือ 2 ท่ี 
และโถปสัสาวะชาย 2 
โถ 

  100,000 - - ก่อสร้างห้องน้ำ –ส้วม 
จำนวน 1 แห่ง 

ประชาชนท่ีมาร่วม
พิธีฌาปนกิจไดร้ับ
ความสะดวกสบาย 

กองช่าง 

85 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ 
คสล.รูปตัวยู พร้อมฝาปดิ 
คสล.ริมทางหลวง ชม.ถ.70-
001 (ฝั่งขวา) ช่วงสามแยก
เก๊าตุ้ม หมู่ที่ 7 ตำบลทรายมูล 

เพื่ อ ให้ การระบายน้ ำ
สะดวกรวด เร็ ว  แล ะ
แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายน้ำ 
คสล.รูปตัวยู ความกว้าง 
0.60 เมตร ความยาว
รวม 16.50 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.50 เมตร 
พร้อมฝาปดิ คสล. 

  50,000 - - ความยาวของราง
ระบายน้ำ 16.50
เมตร 

การระบายน้ำสะดวก
รวด เร็ วแล ะแก้ ไข
ปัญหาน้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

86 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณลำ
เหมืองสาธารณะประโยชน์ 
(ตรงข้ามร้านประนอม) บ้าน
ทรายมลู หมู่ 7 ตำบลทรายมลู        

เพื่ อ ให้ การระบายน้ ำ
สะดวกรวด เร็ ว  แล ะ
แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็กหนา 
0.25 เมตร ขนาดความ
กว้าง 1.00 - 5.50 
เมตร ความลึก 1.50 - 
2.00 เมตร ความยาว
รวม   96.00 เมตร 

  1,550,000 - - ความยาวของราง 
ระบายน้ำ 96 เมตร 

การระบายน้ำสะดวก
รวด เร็ วแล ะแก้ ไข
ปัญหาน้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

87 โครงการก่อสร้างพนังกันดินค
สล.ชนิดตอกเสาเข็ม บรเิวณ  
ลำน้ำออนหน้าบ้าน ร.ต.บุญยงค ์
บุญสุทธ์ิ หมู่ที่ 7 ตำบลแช่ช้าง 

เพื่อลดการพังทลายของ
ดิน เนื่องจากน้ำกัดเซาะ
บริเวณริมตลิ่ง 

ก่อสร้างพนังกันดิน 
ความหนา 0.25 – 
0.35 เมตร ความสูง 
3.50 เมตร ความยาว 
73.00 เมตร 

  1,552,000 - - ความยาวของพนัง 
กันดิน 73 เมตร 

ลดการพังทลายของ
ดิน บริเวณริมตลิ่ง 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

88 โครงการก่อสร้างพนังกันดิน
(กันน้ำเซาะ) ตั้งแต่กอเดื่อถึง
หลังศาลาเก็บของ หมู่ที่ 7 
ตำบลแช่ช้าง 

เพื่อลดการพังทลายของ
ดิน เนื่องจากน้ำกัดเซาะ
บริเวณริมตลิ่ง 

ก่อสร้างพนังกันดิน 
ความหนา 0.25 – 
0.35 เมตร ความสูง 
3.50 เมตร หรือพนัง
กันดินชนิดตอกเสาเข็ม 
ความยาว 94.00 เมตร 

  550,000 550,000 550,000 ความยาวของพนัง 
กันดิน 94 เมตร 

ลดการพังทลายของ
ดิน บริเวณริมตลิ่ง 

กองช่าง 

89 โครงการขยายไหล่ทางถนนค
สล.บริเวณตั้งแต่รา้นค้าชุมชน
ไปจนถึงสะพานประชาสามัคคี 
(หน้าบ้านสท.อนันต์ ยุติธรรม) 
หมู่ที่ 7 ตำบลแช่ช้าง 

เพื่อความสะดวกสบาย
ในการสัญจรและลดการ
เกิดอุบัติเหต ุ

- ช่วงที่ 1 หนา 0.15 
เมตร ขนาดความกว้าง 
1.00 เมตร ถึง 6.40 
เมตร ความยาว 95.00 
เมตร  
- ช่วงที่ 2 หนา 0.15 
เมตร ขนาดความกว้าง 
1.00 เมตร ความยาว 
180 เมตร  
โดยมีพื้นท่ีรวมไม่น้อย
กว่า 430 ตารางเมตร  

  309,000 - - พื้นที่รวมของถนน 
430เมตร 

การคมนาคมสัญจร
สะดวกสบ ายและ
รวดเร็ว 

กองช่าง 

90 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ 
บริเวณถนนกองมืด ตั้งแต่ศูนย์ 
อปพร.ไปจนสุดทางโค้ง หมู่ที่ 
7 ตำบลแช่ช้าง 

เพื่ อ ให้ การระบายน้ ำ
สะดวกรวด เร็ ว  แล ะ
แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายน้ำ  
ความกว้าง 0.30 เมตร 
ความยาว 340.00 
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 
เมตร 

  - - 1,150,000 ความยาวของราง
ระบายน้ำ 340 เมตร 

การระบายน้ำสะดวก
รวด เร็ วแล ะแก้ ไข
ปัญหาน้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

91 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ 
บริเวณตั้งแต่สะพานหน้ารา้น
ข้าวสารจนถึงลำเหมือง ซอย 
1 หมู่ที่ 7 ตำบลแช่ช้าง 

เพื่ อ ให้ การระบายน้ ำ
สะดวกรวด เร็ ว  แล ะ
แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายน้ำ  
ความกว้าง 0.30 เมตร 
ความยาว 215.00 
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 
เมตร 

  700,000 - - ความยาวของราง
ระบายน้ำ 215เมตร 

การระบายน้ำสะดวก
รวด เร็ วแล ะแก้ ไข
ปัญหาน้ำท่วมขัง 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

92 โครงการขยายไหล่ทางถนน 
คสล. บริเวณตั้งแตป่าก
ทางเข้าหมู่บ้าน (ถนน อบจ.
เชียงใหม่) ไปจนถึงตู้ประปา
หยอดเหรียญประชารัฐของ
หมู่บ้านหมู่ที่ 8 ตำบลแช่ช้าง 

เพื่อความสะดวกสบาย
ในการสัญจรและลดการ
เกิดอุบัติเหต ุ

- ช่วงที่ 1 กว้าง 1.00 
เมตร ยาว 142.00 
เมตร  
- ช่วงที่ 2 กว้าง 1.00 
เมตร ยาว 180.00 
เมตร  
- ช่วงที่ 3 กว้าง 1.00-
2.00 เมตร ยาว 
128.00 เมตร  
- ช่วงที่ 4 กว้าง 1.00 
เมตร ยาว 198.00 
เมตร  
โดยมีพื้นท่ีรวมไม่น้อย
กว่า 712.00 ตาราง
เมตร  

  554,000 - - พื้นที่รวมของถนน 
712เมตร 

การคมนาคมสัญจร
สะดวกสบ ายและ
รวดเร็ว 

กองช่าง 

93 โครงการก่อสร้างพนังกันดิน 
(กันน้ำเซาะ) ตั้งแตส่ะพานบ้าน
พ่อหลวงท่วนถึงศูนย์อปพร. 
(ท้ัง 2 ฝั่ง) หมู่ที่ 8 ตำบลแช่
ช้าง 

เพื่อลดการพังทลายของ
ดิน เนื่องจากน้ำกัดเซาะ
บริเวณริมตลิ่ง 

ก่อสร้างพนังกันดิน
ความหนา 0.25-0.35 
เมตร ความสูง 2.50 
เมตร ความยาว 
390.00 เมตร 

  1,666,000 1,666,000 1,666,000 ความยาวของพนัง 
กันดิน 390 เมตร 

ลดการพังทลายของ
ดิน บริเวณริมตลิ่ง 

กองช่าง 

94 โครงการก่อสร้างพนังกันดิน
(กันน้ำเซาะ) ตั้งแต่หอพ่อบ้าน
แสน คำลือ ถึงสะพานบ้านพ่อ
หลวงท่วน ยะกันมูล หมู่ที่ 8 
ตำบลแช่ช้าง 

เพื่อลดการพังทลายของ
ดิน เนื่องจากน้ำกัดเซาะ
บริเวณริมตลิ่ง 

ก่อสร้างพนังคอนกรีต 
ความหนา 0.25-0.35 
เมตร ความสูง 3.00 
เมตร ความยาว 
115.00 เมตร 

  - 1,800,000 - ความยาวของพนัง 
กันดิน 115 เมตร 

ลดการพังทลายของ
ดิน บริเวณริมตลิ่ง 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

95 โครงการก่อสร้างถนนคสล.
ตั้งแต่บ้านเลขท่ี 111 ถึง
บ้านเลขท่ี 121(บ้านหนาน
สาย-บ้านมาลี) หมู่ที่ 8 ตำบล
แช่ช้าง 

เพื่อความสะดวกสบาย
ในการสัญจรและลดการ
เกิดอุบัติเหต ุ

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 
161.00 เมตร พื้นที่
ถนนไม่น้อยกว่า 483 
ตารางเมตร  

  - 340,000 - ความยาวของถนน 
483เมตร 

การคมนาคมสัญจร
สะดวกสบ ายและ
รวดเร็ว 

กองช่าง 

96 โครงการขยายไฟฟ้าแรงต่ำ       
ซอย 1 กองในถึงคลอง
ชลประทาน หมู่ที่ 8 ต.แช่ช้าง   

เพื่อให้ทางสาธารณะมี
ไฟฟ้า เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกสบาย
ในการสัญจรในเวลา
กลางคืน 

ขยายเขตไฟฟ้า ความ
ยาว 134.00 เมตร 

  - - 110,000 ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรในเวลา
กลางคืน 

ประชาชนไดร้ับ
บริการไฟฟ้าใช้ใน
ครัวเรือนอย่างท่ัวถึง
และครอบคลุม 

กองช่าง 

97 ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 
คอนกรีตเสริมเหล็ก        
บริเวณสำนักงานเทศบาล
ตำบลสันกำแพง หมู่ที่ 8              
ต.สันกำแพง 

เพื่อให้เทศบาลมีอาคาร
เอนกประสงค์ที่สามารถ
จัดกิจกรรมต่างๆ 

ก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์คอนกรีต
เสรมิเหล็ก 1 ช้ัน ขนาด
กว้าง 18.00 เมตร ยาว 
54.00 เมตร ความสูง 
(ของเสา) 8.00 เมตร  
 

  3,700,000 - - ก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์จำนวน 1 
หลัง 

เท ศ บ าล มี อ าค า ร
เอ น ก ป ร ะ ส งค์ ที่
ส า ม า ร ถ ใ ช้ จั ด
กิจกรรมต่างๆ 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

98 โครงการก่อสร้างลาน คสล. 
บริเวณฌาปนสถานบ้าน     
หัวฝาย บ้านป่าเป้า ตำบล   
แช่ช้าง 
 
(**กิจการนอกเขต) 

เพื่อก่อสร้างเพิ่มเติมลาน
บริเวณฌาปนสถานให้มี
สภาพที่ดี สามารถเอื้อ
ประโยชน์แก่ประชาชนท่ี
มาร่วมประกอบพิธี
ฌาปนกิจ  

ก่อสร้างลาน คสล. 
ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 25 
เมตร ยาว 45 เมตร หนา 
0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 877 ตารางเมตร
ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 21 
เมตร ยาว 30 เมตร หนา 
0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 588 ตารางเมตร
ช่วงที่ 3 ขนาดกว้าง 11 
เมตร ยาว 12 เมตร หนา 
0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 134 ตารางเมตร 
- ช่วงที่ 4 ขนาดกว้าง 4 
เมตร ยาว 8 เมตร หนา 
0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 32 ตารางเมตร 
โดยมีพื้นที่รวมทั้งหมดไม่
น้อยกว่า 1,631 ตาราง
เมตร 

  1,100,000 - - ลานคอนกรีตมีพื้นท่ี
รวมไม่น้อยกว่า 
1,631 ตร.เมตร 

ประชาชนท่ีมาร่วม
ประกอบพิธี
ฌาปนกิจ ไดร้ับความ
สะดวก และเพิ่ม
พื้นที่ประกอบพิธีฯ 

กองช่าง 

99 โครงการต่อเติมอาคารโรงซ่อม
บำรุง คสล.1 ช้ัน บริเวณ
สำนักงานเทศบาลตำบลสัน
กำแพง  

เพื่อต่อเติมอาคารโรง
ซ่อมบำรุง ให้มีพ้ืนท่ีใช้
ประโยชน์เพิม่มากข้ึน 

ต่อเติมอาคารโรงซ่อม
บำรุง ขนาดความกว้าง 
10 เมตร ความยาว 36 
เมตร พร้อมกั้นห้องเก็บ
วัสดุ ขนาด 6 x 10 
เมตร จำนวน 1 ห้อง 

  1,250,000 - - ต่อเติมอาคารโรงซ่อม
บำรุง จำนวน 1 แห่ง 

เทศบาลสามารถใช้
ประโยชน์จากอาคาร
โรงซ่อมบำรุง โดยมี
พื้นที่ใช้สอยเพิ่มมาก
ขึ้น 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

100 โครงการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอย 

เพื่อให้ความรู้การคัดแยก
ประเภทขยะมู ลฝอย
ให้ กั บประชาชนและ
กระบวนการจัดการขยะ
อินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะ
อันตราย ขยะทั่วไป เพื่อ
ลดประมาณขยะในชุมชน 
เพื่อให้มีหมู่บ้าน/ชุมชน 
นำร่องในการคัดแยกขยะ
ตั้ งแต่ต้นทาง และการ
จัดการขยะแต่ละประเภท 
เพื่อเป็นต้นแบบในการ
ขยายผลสู่หมู่บ้าน/ชุมชน
อื่นๆ ต่อไปและให้ชุมชน
ต้ น แ บ บ ส าม ารถล ด
ปริมาณขยะที่ต้องนำไป
กำจัดได้ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๑๐ ของปริมาณขยะ
ที่เกิดขึ้นก่อนเริ่มดำเนิน
โครงการ 

๑. กิจกรรมการอบรมให้
ความรู้การคัดแยก
ประเภทขยะมลูฝอย 
๒.กิจกรรมการคัดแยก
(ขยะอินทรีย์ ขยะรี
ไซเคลิ ขยะอันตราย 
และขยะทั่วไป) 
๓. การจดัการขยะแตล่ะ
ประเภท(ขยะอินทรีย์
ขยะรีไซเคลิ ขยะ
อันตราย และขยะทั่วไป)
๔. การตดิตาม 
ประเมินผล และการ
ถอดบทเรียน 

  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ปริมาณขยะมลูฝอย
ในพื้นที่ลดลงอย่าง
น้อยร้อยละ ๑๐ 

๑.ปรมิาณขยะใน
เขตเทศบาลตำบล
สันกำแพงลดลง 
๒.ชุมชนในพื้นที่มี
การบริหารจัดการ
ขยะอย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ 

กอง
สาธารณสุขฯ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

101 โครงการ รักษ์น้ำ รักษ์ป่า 
รักษาสิ่งแวดล้อม 

๑.เพื่อให้ความรู้เรื่องการ
ดูแลรักษาแหล่งน้ำ ป่าไม้ 
และสิ่งแวดล้อมแก่
นักเรียน เยาวชน แกนนำ
หมู่บ้าน อสม.ผู้สูงอายุ 
อถล. และประชาชนใน
พื้นที ่
๒.เพื่อสร้างจิตสำนึกให้
ประชาชนตระหนักถึง
ความสำคญัของการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ(แหล่ง
น้ำป่าไม้ และสิ่งแวดล้อม) 
และเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวให้กับ
ชุมชน 
๓.เพื่อป้องกันและแกไ้ข
ปัญหาน้ำเสีย และ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมน้ำ 
 

๑.อบรมให้ความรูเ้รื่อง
การดูแลรักษาแหล่งน้ำ 
ป่าไม้ และสิ่งแวดล้อม
แก่ประชาชนในพ้ืนท่ี 
๒.สร้างความตระหนัก
ในการดูแลรักษาแหล่ง
น้ำ ป่าไม้ และ
สิ่งแวดล้อมผ่านสื่อชนิด
ต่างๆ 
๓.แจกต้นไม/้ปลูกต้นไม้
เพื่อเพ่ิมพื้นท่ีสีเขียว
ให้กับชุมชน 
๔.กิจกรรม Big 
Cleaning Day เพื่อ
ส่งเสริมการดูแล
สิ่งแวดล้อมให้ชุมชนน่า
อยู ่

  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑.จัดกิจกรรมอบรม 
จำนวน ๑ ครั้ง 
๒.แหล่งน้ำธรรมชาติ
ได้รับการฟื้นฟูและ
อนุรักษ์ จำนวน ๓ 
สาย 
๓.แจก/ปลูกต้นไม้ใน
พื้นที่ จำนวน ๕๐๐ 
ต้น 
๔.ชุมชนมีกิจกรรม 
Big Cleaning Day   
๕.ประชาสัมพันธ์การ
อนุรักษ์แหล่งน้ำ ป่า
ไม้ และสิ่งแวดล้อม 
ผ่านสื่อตา่งๆเช่น เวป
ไซด์ ป้าย
ประชาสมัพันธ์ เป็น
ต้น 
 

๑.ประชาชนมีความตระหนัก
และให้ความร่วมมือในการ
อนุรักษ ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ำ ป่าไม้ 
และสิ่งแวดล้อม 
๒.น้ำเสียจากจากครัวเรือน
ผ่านการบำบดัก่อนปล่อยลง
สู่รางระบายน้ำสาธารณะ 
๓.น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติมี
คุณภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
๔.บรเิวณสองฝั่งริมน้ำมีภูมิ
ทัศน์ที่สวยงาม 
๕.ประชาชนให้ความร่วมมือใน
การดูแลรักษาความสะอาด
บริเวณบ้านและชุมชนเพื่อลด
ปัญหาภาวะโลกร้อนด้วยการ
ปลูกต้นไม้เพิ่มพ้ืนท่ีสีเขียว 
๗.ประชาชนมีพื้นที่สำหรับ
พักผ่อน ออกกำลังกายใน
ชุมชน 

กอง
สาธารณสุขฯ 

102 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำ พร้อมฝาปดิ
คอนกรีตเสริมเหล็กและ
ฝาตะแกรงเหล็ก บริเวณ
ถนนบ้านป่าเส้า – บ้าน
ป่าเหว (หน้าบ้านผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน เชื่อมต่อราง
ระบายน้ำของเดมิบรเิวณ
กองหลิ่ง) หมู่ 1 ตำบลสัน
กำแพง 

เพื่ อ ให้ ก า ร ร ะ บ าย น้ ำ
สะดวกรวดเร็ว และแก้ไข
ปัญหาน้ำท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายน้ำ 
พร้อมฝาปดิคอนกรีต
เสรมิเหล็ก และฝา
ตะแกรงเหล็ก ความ
กว้าง 0.30 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.80 เมตร ความ
ยาว 81.00 เมตร 

 ๓๔๘,๐๐๐ - - - ความยาวของราง
ระบายน้ำ ๘๑ เมตร 

การระบายน้ำสะดวกรวดเร็ว
และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑๐๓ โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ำพร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริม
เหล็ก และฝาตะแกรงเหล็ก
หมู่ 4 ตำบลสันกำแพง 

เพื่ อ ให้ การระบายน้ ำ
สะดวกรวด เร็ ว  แล ะ
แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อม
ฝาปิดคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
และฝาตะแกรงเหล็ก ความ
กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.65 เมตร ความยาว 
125.00 เมตร 

 ๔๗๔,๐๐๐ - - - ความยาวของราง
ระบายน้ำ ๑๒๕ เมตร 

การระบายน้ำสะดวก
รวด เร็ วแ ละแก้ ไข
ปัญหาน้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

๑๐๔ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณ ซอย 5/6 หมู่ 5 
ตำบลสันกำแพง 

เพื่อความสะดวกสบาย
ในการสัญจรและลดการ
เกิดอุบัติเหตุ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หนา 0.15 เมตร 
ขนาดกว้าง 4 เมตร ความ
ยาวรวม 80 เมตร โดยมี
พื้นที่ถนน ค.ส.ล.รวมไม่น้อย
กว่า 320 ตารางเมตร ไหล่
ทางหินคลุกบดอัดแน่นกว้าง
ข้างละ 0.25 เมตร 

 ๑๙๐,๐๐๐ - - - ความยาวของถนน  
๘๐ เมตร 

การคมนาคมสัญจร
สะดวกสบ ายและ
รวดเร็ว 

กองช่าง 

๑๐๕ โครงการก่อสร้างอาคาร
ห้องน้ำ - ส้วม ค.ส.ล. 1 
ช้ัน บริเวณศูนย์กำจัดขยะ
เทศบาลตำบลสันกำแพง  
หมู่ 3 ตำบลสันกำแพง 

เพื่ออำนวยความสะดวก
แก่เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์
กำจัดขยะและประชาชน
ที่มาใช้บริการ 

ก่อสร้างอาคารห้องน้ำ-ส้วม 
ค.ส.ล. 1 ช้ัน ขนาดกว้าง 
3.00 เมตร ยาว 8.50 
เมตร 

 ๓๕๐,๐๐๐ - - - ก่อสร้างห้องน้ำ –ส้วม 
จำนวน 1 แห่ง 

ศูนย์กำจัดขยะ มี
ห้องน้ำ-ส้วม เพื่อ
อำนวยความสะดวกแก่
เจ้าหน้าท่ี และ
ประชาชนท่ีมาใช้
บริการ 

กองช่าง 

๑๐๖ โครงการก่อสร้างเมรุ
กลางแจ้ง บริเวณสุสาน
บ้านคำซาวหมู่ 4 ตำบล
สันกำแพง 

เพื่ อทดแทนเมรุเดิมที่
ชำรุด 

ก่อสร้างเมรุกลางแจ้งขนาด
กว้าง 7.50 เมตร ยาว 
8.50 เมตร 

 ๕๐๐,๐๐๐ - - - เมรุกลางแจ้ง จำนวน 
๑ แห่ง 

สุสานบ้านคำซาวมี
เมรุที่มสีภาพพร้อมที่
จะใช้ในการประกอบ
พิธีฌาปนกิจ 

กองช่าง 

107 จ้างเหมาเอกชน
ดำเนินการกำจัดขยะมูล
ฝอย 

เพื่อลดปรมิาณขยะมลู
ฝอยท่ีสะสมในเขต
เทศบาลและเพื่อป้องกัน
ปัญหามลพิษทาง
สิ่งแวดล้อม 

จ้างเหมาเอกชนดำเนิน การ
ขนขยะมูลฝอยไปกำจัดให้
ถูกสุขลักษณะตามหลัก
วิชาการ 

  ๗,๖๐๐,๐๐๐ ๗,๖๐๐,๐๐๐ ๗,๖๐๐,๐๐๐ จ้างเหมาเอกชนขน
ขยะมูลฝอยไปกำจัด 
จำนวน ๑ ราย 

ไม่มีขยะตกค้างในพื้นที่ 
และไม่พบปัญหา
มลพิษที่เกิดจากขยะ
มูลฝอยในชุมชน 

กอง
สาธารณสุขฯ 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3เสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพคงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5เสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ที ่5)ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิภายใต้
แนวคิดยุทธศาสตร์พลัง
แผ่นดินเอาชนะยาเสพติด 

เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิภายใต้
แนวคิดยุทธศาสตร์พลัง
แผ่นดินเอาชนะยาเสพติด 

จัดกิจกรรมป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
ให้แกเ่ยาวชนและ
เครือข่ายอาสาสมัคร
ป้องกัน ยาเสพติดจำนวน 
120 คน 

  20,000 20,000 20,000 จำนวนเยาวชน
และเครือข่าย 
อาสาสมัคร
ป้องกันยาเสพ
ติดที่เข้าร่วม
กิจกรรม 
จำนวน 120 
คน 

เยาวชนได้รับการปลูกฝังให้
รู้ถึงโทษของยาเสพติดและ
การแพร่ระบาดของยาเสพ
ติดลดลง 

ฝ่าย
สวัสดิการฯ 
สำนักปลดั 

2 โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนผู้ประสบภัย
ธรรมชาต ิ

เพื่อช่วยเหลือประชาชน
ผู้ประสบภยัธรรมชาต ิ

ช่วยเหลือประชาชน
ผู้ประสบภยัธรรมชาติ 
ภายในเขตเทศบาล 

  100,000 100,000 100,000 ประชาชนใน
เขตเทศบาล 
23ชุมชน ที่
ประสบภัย
ธรรมชาตไิดร้ับ
การช่วยเหลือ  

ประชาชนไดร้ับการ
ช่วยเหลือเมื่อประสบภัย
ธรรมชาต ิ

ฝ่าย
สวัสดิการฯ 
สำนักปลดั 

3 สงเคราะห์ราษฎร ผู้พิการ 
ผู้ป่วยเอดส์ ผูสู้งอายุ เด็ก
นักเรียน ผูย้ากจนและ
ผู้ด้อยโอกาสในสังคม  

เพื่ อสงเคราะห์ ราษฎร ผู้
พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้สูงอายุ 
เด็กนักเรียน ผู้ยากจนและ
ผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาล 

ราษฎรผู้ พิ การ ผู้ ป่ วย
เอ ด ส์  ผู้ สู งอ ายุ  เด็ ก
นักเรียน ผู้ยากจนและ
ผู้ ด้ อ ย โอ ก าส ใน เข ต
เทศบาลตำบลสันกำแพง 

  80,000 80,000 80,000 จำนวนราษฎร
ที่ ไ ด้ รั บ ก า ร
สงเคราะห์  

ราษฎรผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ 
ผู้สูงอายุ เด็กนักเรียน ผู้
ยากจนและผู้ด้อยโอกาส
ได้รับการช่วยเหลือ 
 

ฝ่าย
สวัสดิการฯ 
สำนักปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อ
เพิ่มรายได้ให้แก่คนพิการ 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการและเพิ่มรายได้ให้แก่
คนพิการ 

จัดฝึกอบรมอาชีพให้แก่ 
คนพิการในเขตเทศบาล
ตำบลสันกำแพง  

  30,000 30,000 30,000 ร้ อ ย ล ะ  8 0 
ของจำนวนคน
พิการ ที่ได้รับ
การฝึกอบรม  

คนพิ การในเขตเทศบาล
ได้รับการฝึกอบรมอาชีพ
และมีรายได้เพิ่มขึ้น 

ฝ่าย
สวัสดิการฯ 
สำนักปลดั 

5 โครงการอบรมให้ความรู้
และศึกษาดูงานแก่
คณะกรรมการกองทุน
สวัสดิการชุมชนเทศบาล
ตำบลสันกำแพง 

เพื่ออบรมให้ความรู้ในด้าน
การบริหารจัดการกองทุนฯ
ให้แก่คณะกรรมการฯ และ
อนุ กรรมการ เพื่ อให้ การ
บริหารงานเป็นไปอย่างมี
ป ระ สิ ท ธิ ภ าพ แ ล ะ ให้
คณะกรรมการได้ศึกษาดูงาน
ข อ งก อ งทุ น ที่ ป ร ะ ส บ
ความสำเร็ จ ในด้ านการ
บริหารกองทุนฯ 

คณะกรรมการกองทุน
และคณะอนุกรรมการ
กองทุน จำนวน 45 คน 

  20,000 20,000 20,000 จำนวนคณ ะ 
ก ร ร ม ก า ร
ก อ งทุ น แ ล ะ
อนุกรรมการ
กองทุนที่ เข้ า
อบรม จำนวน 
45 คน 

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร แ ล ะ
อนุ กรรมการกองทุ นมี
ความรู้ ด้ านการบริหาร
จัดการกองทุนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ฝ่าย
สวัสดิการฯ 
สำนักปลดั 

6 โครงการอบรมให้ความรู้แก่
คณะกรรมการสภาเด็กและ
เยาวชนและการจัดกิจกรรม
ของสภาเด็กและเยาวชน 

เพื่อให้ เด็กและเยาวชนใน
เขตเทศบาลตำบลสันกำแพง
ได้ จั ด กิ จ ก ร ร ม ที่ เป็ น
ประโยชน์ร่วมกัน 

อ บ รม ให้ ค ว าม รู้ แ ก่
คณะกรรมการสภาเด็ก
และเยาวชนและการจัด
กิจกรรมของสภาเด็กและ
เยาวชนในเขตเทศบาล
ตำบลสันกำแพง เช่น การ
จัดประชุม จัดกิจกรรม
ต่างๆ ฯลฯ 

  60,000 60,000 60,000 จำนวนครั้ งใน
การอบรมให้
ความรู้และจัด
กิ จกรรมสภา
เ ด็ ก แ ล ะ
เยาวชน อย่าง
น้ อ ย ปี ล ะ  1 
ครั้ง 

เด็ กและเยาวชนในเขต
เทศบาลตำบลสันกำแพงได้
จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์
ร่วมกัน 

ฝ่าย
สวัสดิการฯ 
สำนักปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 อุ ดหนุ นศู นย์ อำนวยการ
ป้องกันและปราบปรามยา 
เสพติดอำเภอสันกำแพง 

เพื่ ออุ ดหนุ นงบประมาณ
ให้แก่ศูนย์อำนวยการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด
อำเภอสันแพง ตามโครงการ
เพิ่มศักยภาพในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด
อำเภอสันกำแพง 

อุ ดห นุ น งบป ระมาณ
ให้แก่ศูนย์อำนวยการ
ป้องกันและปราบปราม
ย า เ ส พ ติ ด อ ำ เ ภ อ      
สันกำแพง 

  40,000 40,000 40,000 อุดหนุน
งบประมาณ 
จำนวน 
40,000 บาท 

ศูนย์อำนวยการป้องกันฯ 
ได้รับงบประมาณสนับสนุน
การบริหารงานตามโครงการ
เพิ่มศักยภาพในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด
อำเภอสันกำแพง 

ฝ่าย
สวัสดิการฯ 
สำนักปลดั 

8 กิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่
คณะกรรมการสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห ์

เพื่ ออบรมให้ ความรู้ด้ าน
วิชาการแก่คณะกรรมการ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

จัดอบรมให้ความรู้ แก่
คณะกรรมการสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์ ใน
ด้านวิชาการ 

  ๑0,000 ๑0,000 ๑0,000 จำนวนคณะ 
กรรมการฯ ที่
เข้าอบรม 
จำนวน 60 คน  

คณ ะกรรมการสมาคม
ฌ าปนกิ จสงเคราะห์ มี
ความรู้ ความเข้ าใจด้ าน
วิชาการ 

ฝ่าย
สวัสดิการฯ 
สำนักปลดั 

9 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริสมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.-สถ.) 

เพื่อสนองพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตน     
ราชสุดาฯ สยามบรม    
ราชกุมาร ี

จัดตั้งศูนย์อนุรักษ์และ
พัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น 

  60,000 60,000 60,000 จัดตั้งศูนย์
อนุรักษ์พัฒนา
ทรัพยากร
ท้องถิ่นจำนวน  
1 ศูนย์ 

มี ศู น ย์ อนุ รั กษ์ พั ฒ น า
ทรั พยากรท้ องถิ่ นแ ล ะ
ประชาชนรู้จักการอนุรักษ์
แ ล ะ ใช้ ป ระ โย ช น์ จ าก
ทรัพยากรท้องถิ่น 

ฝ่าย
สวัสดิการ

สังคม 
สำนักปลดั 

 

 3.2แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส ์ เพื่อช่วยเหลือเป็นเบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์ 

ผู้ ป่ วยโรคเอดส์ ในเขต
เทศบาล   

  252,000 252,000 252,000 ร้อยละ 100
จำนวนผู้ ป่ วย
เอดส์ ที่ ได้ รั บ
การช่วยเหลือ  

ผู้ป่ วยโรคเอดส์มี รายได้
เพิ่มขึ้น 

ฝ่าย
สวัสดิการฯ 
สำนักปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ เพื่อช่วยเหลือเป็นเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล
ตำบลสั นกำแพงที่ ได้
ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ
ได้รับเบี้ยยังชีพ  

  35,000,000 35,000,000 35,000,000 ร้อยละ 100 
ของผู้สูงอายุที่
ลงทะเบียนรับ
เบี้ยยังชีพได้รับ
เบี้ยยังชีพ 

ผู้สูงอายุมีรายได้เพิ่มขึ้น ฝ่าย
สวัสดิการฯ 
สำนักปลดั 

3 เบี้ยยังชีพคนพิการ เพื่อช่วยเหลือเป็นเบี้ยยังชีพ
แก่คนพิการ 

คนพิการในเขตเทศบาล
ตำบลสั นกำแพงที่ ได้
ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ 
ได้รับเบี้ยยังชีพ  

  5,760,000 5,760,000 5,760,000 ร้อยละ 100
ของคนพิการที่
ลงทะเบียนรับ
เบี้ยยังชีพได้รับ
เบี้ยยังชีพ  

คนพิการมีชีวิตความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้น 

ฝ่าย
สวัสดิการฯ 
สำนักปลดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 
 

3.3แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการ
ป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

เพื่อเสรมิสร้างความ
เข้มแข็งด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภยัใน
ชุมชน โดยการให้ความรู้
แก่ประชาชนจัดทำ และ
ปรับปรุงแผนป้องกันและ
บรรเทา สาธารณภัย
ประจำชุมชน 

อบรมให้ความรู้ จัดทำ 
และปรับปรุงแผน
ป้องกันและบรรเทา  
สาธารณภัยประจำ
ชุมชนแก่ผู้นำชุมชน 
ประธานแม่บ้าน 
ประธานผูสู้งอายุ และ
ประธาน  อสม.ในพ้ืนท่ี 

  10,000 10,000 10,000 จำนวนชุมชน
ที่เข้าร่วมการ
อบรมให้
ความรู้ 
จำนวน 23 
ชุมชน 

ชุมชนมีความเข้มแข็ง 
ในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย  
และพร้อมเผชิญเหตตุาม
แผนป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยของชุมชน 

งานป้องกันฯ 
สำนักปลดั 

2 โครงการฝึกอบรมสมาชิก 
อปพร. หลักสตูรทบทวน 
 

เพื่อฝึกอบรมทบทวน เพิ่ม
ศักยภาพ กฎหมายที่
เกี่ยวข้องและจัดหา
เครื่องแบบแก่สมาชิก  
อปพร. 

สมาชิก อปพร. ท่ีผ่าน
หลักสตูรจดัตั้งมาแล้ว  
2 ป ี

  - 50,000 - จำนวนสมาชิก 
อปพร.ที่เข้า
ร่วมการ
ฝึกอบรม
ทบทวนจำนวน 
60 คน 

เทศบาลตำบลสันกำแพงมี
เครือข่าย ความร่วมมือที่
เข้มแข็งในการป้องกัน  
และบรรเทาสาธารณภัย 

งานป้องกันฯ 
สำนักปลดั 

3 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภยั 

เพื่อเตรียมความพร้อมใน
การป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย ตลอดจนการ
เผชิญเหตุสาธารณภัยใน
พื้ น ที่  ทั้ ง ภ า ค รั ฐ 
ภ าค เอ ก ช น  แ ล ะ ภ าค
ประชาชน 

จัดทำแผนป้องกันและ
บ รร เท าส าธารณ ภั ย 
ป ร ะ ชุ ม  ท บ ท ว น 
ปรับปรุ งแผนฯ  และ
ฝึกซ้อมแผนฯให้เป็นไป
ต า ม รู ป แ บ บ แ ล ะ
แนวทางที่ กำหนดทั้ ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน 

  20,000 20,000 20,000 จำนวนครั้งใน
ก าร ฝึ ก ซ้ อ ม
แผนป้ อ งกั น
และบรรเทา 
สาธารณภัย  
ปีละ 1 ครั้ง 

หน่วยงานท้ังภาครัฐ และ
ภาคประชนมีความพร้อม
และบูรณาการการ
ปฏิบัติงานตามแผน
ป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย ในการเผชิญ
เหตุภัยพิบัต ิ

งานป้องกันฯ 
สำนักปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน 

เพื่อจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ
ความปลอดภัยทางถนน
โดยขอความเห็นชอบจาก
ผู้ว่าราชการจังหวัด 

เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องร่วม
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ 
ในการป้องกันและลด
อุ บั ติ เ ห ตุ ท า ง ถ น น
ตลอดจน จั ด ห าวั ส ดุ  
อุปกรณ์ในการป้องกัน
และลดอุบั ติ เหตุ ทาง
ถนนตลอดป ี

  20,000 20,000 20,000 จำนวนศูนย์
ป้องกันและ
ลดอุบัตเิหตุ
ทางถนนช่วง
เทศกาล 
จำนวน1 ศูนย ์

ประชาชนแลนักท่องเที่ยว
มีความปลอดภัยลดปญัหา
อุบัติเหตุทางถนน 

งานป้องกันฯ 
สำนกัปลดั 

5 โครงการฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพพนักงานดับเพลิง 
ในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยและอัคคีภัย 

เพื่ อ ฝึ ก อ บ ร ม พั ฒ น า
ศักยภาพ ทักษะ และเพิ่ม
ประสิทธิภาพของเจ้าหน้าท่ี
งานป้องกันฯ 

จัดฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎี
และปฏิ บั ติ ป ระจำปี  
ท ด ส อบ ส ม รรถภ าพ 
พัฒนาศั กยภาพ เพิ่ ม
ทักษะพนักงานดับเพลิง  

  15,000 15,000 15,000 จำนวนครั้งใน
ก า ร จั ด
ฝึกอบรม ปีละ 
1 ครั้ง 

พนักงานดับเพลิง และ
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องมี
ความพร้อมมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติหนา้ที ่

งานป้องกันฯ 
สำนักปลดั 

6 โครงการฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพพนักงานกู้ชีพกู้ภัย
ในการบริการระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน 

เพื่ อ ฝึ ก อ บ ร ม พั ฒ น า
ศักยภาพ ทักษะ และเพิ่ม
ประสิทธิภาพของพนักงาน
กู้ ชีพกู้ ภั ย ในการบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน 

จัดฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎี
และปฏิ บั ติ ป ระจำปี  
ท ด ส อบ ส ม รรถภ าพ 
พัฒนาศั กยภาพ เพิ่ ม
ทักษะพนักงานกู้ชีพกู้ภัย 

  15,000 15,000 15,000 จำนวนครั้งใน
ก า ร จั ด
ฝึกอบรม ปีละ 
1 ครั้ง 

พนักงานกู้ชีพกู้ภัย และ
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องมี
ความพร้อมมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติหนา้ที ่

งานป้องกันฯ 
สำนักปลดั 

7 โครงการจดัระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉินประจำ
ตำบล 

เพื่อจัดตั้งหน่วยบริการ
การแพทย์ฉุกเฉินเทศบาล
เพื่อให้ประชาชนท่ีเจ็บป่วย
และประสบอุบตัิเหตุได้
เข้าถึงการบริการ
การแพทย์ฉุกเฉินของ
เทศบาล 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมา
บริการผู้ปฏิบัติงานใน
ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 
จำนวน 6 คน ๆ ละ
7,700 บาท และค่า
วัสดุ อุปกรณ์การแพทย์
และเวชภณัฑ ์

  480,000 480,000 480,000 จำนวนหน่วย
บริการการ 
แพทย์ฉุกเฉิน
เ ท ศ บ า ล
จ ำ น ว น  1 
หน่วย 

ประชาชนในพ้ืนท่ีสามารถ
เข้าถึงระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน เมื่อเกิดเจ็บป่วย
ฉุกเฉินหรือประสบ
อุบัติเหตุอย่างรวดเร็ว ทัน
เหตุการณ ์

งานป้องกันฯ 
สำนักปลดั 

 



79 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหามลพิษหมอกควันการ
เผาในที่โล่ง 
 

เพื่อรณรงค์ ประชาสมัพันธ์ 
ในการป้องกัน และแก้ไข
ปัญหามลพิษหมอกควัน 
การเผาในที่โล่งในพื้นที่  

แจ้งเจ้าของที่ดินท่ีปล่อย
ให้ท่ีดินของตนรกร้างท่ีมี
ความเสีย่งต่อการเกดิ
อัคคีภัยดำเนินการแผ้ว
ถางจัดทำแนวกันไฟ
ป้องกันอัคคีภัยที่อาจจะ
เกิดหมอกควันขึ้นใน
พื้นที ่
 

  ๑0,000 ๑0,000 ๑0,000 จำนวนชุมชนที่
ไ ด้ รั บ ก า ร
ร ณ ร ง ค์  
ประชาสัมพันธ์ 
จ ำน วน  2 3 
ชุมชน 
 

ป้องกันและลดปญัหา
หมอกควันในพ้ืนท่ีได ้

งานป้องกันฯ 
สำนักปลดั 

9 โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนท่ีประสบภัย
ธรรมชาต ิ

เพื่ อป้ อ งกั น  และแก้ ไข
ปัญ หาอั คคี ภั ย  วาตภั ย 
อุทกภัย ในพื้นที่  รณรงค์ 
ประชาสัมพันธ์ และจัดทำ
แนวกันไฟ ฯลฯ 

ช่วยเหลือและบรรเทา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนท่ีได้รบั
ผลกระทบจากภยั
ธรรมชาติ ได้แก่ อัคคีภยั 
วาตภัย และอุทกภัยที่
เกิดขึ้นในพื้นที่ตาม
อำนาจหน้าที่  

  100,000 100,000 100,000 จำนวนชุมชน
ที่ ไ ด้ รั บ ก า ร
ช่ ว ย เ ห ลื อ 
จ ำน วน  2 3 
ชุมชน 

ป ร ะ ช า ช น มี ค ว า ม
ป ล อ ด ภั ย ใน ชี วิ ต แ ล ะ
ทรัพย์สิน ลดผลกระทบที่
เกิ ด จ า ก ก า ร ภั ย ท า ง
ธรรมชาติ 

งานป้องกันฯ 
สำนักปลดั 
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3.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมกิจกรรม
การกีฬาและนันทนาการ 

เพื่ อ ใ ห้ เ ย า ว ช น แ ล ะ
ประชาชนในเขตเทศบาล
ตำบลสันกำแพงได้มีโอกาส
ใ ช้ เ ว ล า ว่ า ง ใ ห้ เ ป็ น
ประโยชน์โดยการเล่นกีฬา
และออกกำลังกาย 

จัดส่งนักกีฬาของ
เทศบาลเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาตลอดทั้งปีโดย
สนับสนุนค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่า
สมัคร ชุดกีฬา วัสดุ
อุปกรณ์  ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม ฯลฯ 

  150,000 150,000 150,000 จำนวนชุมชน
ที่ เ ข้ า ร่ ว ม
กิจกรรมกีฬา
และนั น ทน า 
ก า ร จ ำ น ว น 
23 ชุมชน 

เพื่ อ ให้ เ ย า ว ช น แ ล ะ
ประชาชนในเขตเทศบาล
ได้มีโอกาสใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์โดยการเล่น
กีฬาและออกกำลังกาย 

กอง 
การศึกษา 

2 โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน
เทศบาลตำบลสันกำแพง 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นมีสุขภาพพลานามัย
ที่ ส ม บู ร ณ์ แ ข็ งแ ร งล ด
ภาวะการเจ็บป่วย 

จัดการแข่งขันกีฬา
ระหว่างชุมชนในเขต
เทศบาลตำบลสันกำแพง 
จำนวน 23 ชุมชน 

  150,000 150,000 150,000 จำนวนชุมชนที่   
เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬา
ระหว่างชุมชน
จำนวน23 
ชุมชน 

ประชาชนในท้ องถิ่ นมี
สุ ข ภ า พ พ ล า น า มั ย ที่
ส ม บู ร ณ์ แ ข็ ง แ ร ง  ล ด
ภาวะการเจ็บป่วย 

กอง 
การศึกษา 

3 โครงการฝึกอบรมทักษะด้าน
กีฬาสู่ความเป็นเลศิ 

เพื่อจัดอบรมและฝึกซ้อม
กีฬาให้แก่เยาวชนในเขต
เทศบาลตำบลสันกำแพง ได้
ออกกำลังกาย ใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์มีทักษะใน
ด้านกีฬา สามารถนำไป
พัฒนาตนเองได ้

จัดการฝึกอบรมกีฬา
ประเภทต่าง ๆ ให้แก่
เยาวชนและประชาชน
ภายในอำเภอสันกำแพง
และใกลเ้คียง 

  20,000 20,000 20,000 จัดการฝึกอบรม
กีฬา  ปีละ 1 
ครั้ง 

เยาวชนและประชาชนใน
เ ข ต เท ศ บ า ล ต ำ บ ล       
สันกำแพงและใกล้เคียงได้
ใ ช้ เ ว ล า ว่ า ง ใ ห้ เ กิ ด
ประโยชน์ ลดภาวะการ
เจ็บป่วย 

กอง 
การศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการแข่งขันฟุตบอล  
สันกำแพงยูธคัพ 

เพื่ อส่ งเสริม ให้ เด็ กและ
เยาวชนเล่นกีฬาฟุตบอล 
โดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 
มีสุขภาพกายและสุขภาพ
ใจท่ีดี ลดอัตราเสี่ยงจากโรง
ภั ย ไ ข้ เ จ็ บ แ ล ะ ส ร้ า ง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
เด็ก 

จัดการแข่งขันกีฬา
ฟุตบอล 7 คน (ยุวชน) 
สันกำแพงยูธคัพ จำนวน 
2 รุ่น  
- ระดับรุ่นไม่เกิน 11 ปี 
จำนวน 12 ทีม 
- ระดับรุ่นไม่เกิน 13 ปี 
จำนวน 12 ทีม 

  50,000 50,000 50,000 จำนวนครั้งใน
การจัดการ
แข่งขันกีฬา
ฟุตบอล 7 คน 
จำนวน1 ครั้ง 

เด็กและเยาวชนเล่นกีฬา
ฟุตบอล ได้ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ มีสุขภาพ
กายและใจทีดี  มี ความ
สามัคคีในหมู่คณะ และ
สร้างสัมพันธ์อันดีระหว่าง
เด็ก 

กอง 
การศึกษา 

5 โครงการแข่งขันฟุตบอล
อาวุโส เทศบาลตำบลสัน
กำแพงคัพ 

เพื่อให้ชุมชนได้มีกิจกรรม
ออกกำลังกายและสร้าง
ความสามัคคีในชุมชน 

จัดการแข่งขันฟุตบอล
อาวุโส เทศบาลตำบล
สันกำแพงคัพ 

  30,000 30,000 30,000 จำนวนครั้ งใน
การจัดกิจกรรม
ก า ร แ ข่ ง ขั น
ฟุตบอลอาวุโส 
ปีละ 1 ครั้ง 

ประชาชนในเขตเทศบาล
และใกล้เคียงมีสุขภาพกาย
และจิตดี ปราศจากโรคภัย 

กอง
การศึกษา 

6 โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน  
ต้านภัยยาเสพติด 

เพื่อเป็นการส่งเสรมิและ
สร้างความสามัคคีให้ใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
ให้แก่เยาวชน ภายในเขต
เทศบาลตำบลสันกำแพง
และใกลเ้คียง 

จัดการแข่งขันกีฬา
ประเภทต่างๆ ภายใน
เขตเทศบาลตำบลสัน
กำแพงและใกล้เคยีง 

  30,000 30,000 30,000 จำนวนครั้งใน
ก า ร จั ด ก า ร
แ ข่ งขั น กี ฬ า 
จำนวน 1 ครั้ง 

เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้
เ กิ ด ป ร ะ โ ย ช น์  ล ด
ภ า ว ะ ก า ร เจ็ บ ป่ ว ย มี
ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
หน่วยงาน 

กอง 
การศึกษา 

7 โครงการแข่งขันกีฬาเปตอง
เชื่อมความสมัพันธ์ชุมชน 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้
ใ ช้ เว ล า ว่ า ง ใน ก าร เล่ น
กี ฬ า เป ต อ ง เพื่ อ เ ช่ื อ ม
ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
ชุมชน 

จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา 
เปตองเชื่อมความสัมพันธ์
ให้แก่ประชาชนในเขต
เทศบาลตำบลสันกำแพง 
จำนวน 23 ชุมชน 

  30,000 30,000 30,000 จำนวนชุมชน
เข้าร่วมการ
แข่งขัน  เปตอง
จำนวน 23 
ชุมชน  

ประชาชนได้ใช้เวลาว่างใน
การเล่นกีฬาเปตองเช่ือม
ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
ชุมชน 

กอง 
การศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการแข่งขัน เทศบาล
ตำบลสันกำแพง มินิ
มาราธอน 

เพื่อเป็นการรณรงคส์่งเสริม
ให้ประชาชนและเยาวชน 
หันมาสนใจต่อการออก
กำลังกายเพื่อสุขภาพ 
ตระหนักถึงประโยชน์ของ
การออกกำลังกาย 
 
 

จัดกิจกรรมการแข่งขัน 
เทศบาลตำบลสันกำแพง 
มินิมาราธอน 

  200,000 200,000 200,000 จัดกิจกรรม 
จำนวน 1 ครั้ง 

ประชาชนและเยาวชน ได้
ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 
และตระหนักถึงประโยชน์
ของการออกกำลังกาย 

กอง
การศึกษา 

3.5 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำ
หมู่บ้าน (อสม.)  

เพื่อเพิ่มศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 
(อสม.) และผู้ปฏิบัติงานด้าน
สาธารณสุขในเขตเทศบาลให้
มีความรู้ความสามารถมาก
ขึ้นและเพื่อสร้างขวัญและ
กำลังใจ ให้แก่ อสม.ในเขต
เทศบาล 
 

- จั ด ก ารฝึ กอบ รม ให้
ความรู้ ประชุมสัมมนา
ให้แก่เจ้าหน้าที่ อสม. 
-นำเสนอผลงานอสม./
นวัตกรรมใหม่ๆ 
-อบรมฟื้นฟูวิชาการด้าน
สาธารณสุข 
 

  30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 
ของ อสม.มี
ความรู้ ความ
เข้าใจและ
สามารถนำ
ความรู้ไปใช้ให้
เกิดประโยชน์
ต่อชุมชน 

อ ส ม .ป ฏิ บั ติ ง า น ด้ า น
สาธารณสุขในเขตเทศบาล
มีความรู้  ความสามารถ
ม า ก ขึ้ น  แ ล ะ น ำ      
ประสบ การณ์มาประยุกต์ 
ใช้ในการพัฒนางานด้าน
สาธารณสุขและ อสม.มี
ขวัญและกำลังใจมากข้ึน 

กอง 
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการส่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกัน ควบคุมโรคตดิต่อและ
โรคไม่ตดิต่อ 

เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการดำเนินงานด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน 
ควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่
ติดต่อ 

- แจกเอกสารแผ่นพับ 
- จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ 
- กิจกรรมอบรมให้
ความรู้แก่ อสม., ผู้นำ
ชุมชน, ประชาชนท่ัวไป,
ผู้สูงอายุ,พระภิกษุสงฆ์
และนักเรียน เกี่ยวกับ
โรคไขเ้ลือดออก 
โรคตดิต่อ โรคติดเชื้อ
ตามฤดูกาล 

  45,000 45,000 45,000 ร้อยละ 80 
ของกลุ่ม 
เป้าหมายไดร้ับ
ความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
โรคตดิต่อและ
โรคไม่ตดิต่อ 

ประชาชนในเขตเทศบาล
ส า ม า ร ถ ป้ อ งกั น แ ล ะ
ควบคุมโรคติดต่อและโรค
ไม่ติดต่อได้ 

กอง 
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

3 โครงการสุขาภิบาลอาหาร
และคุ้มครองผู้บริโภค 

เพื่ อ เพิ่ ม อ งค์ ค วาม รู้ ให้
ผู้ประกอบการ, ผู้นำชุมชน 
อสม., ประชาชนทั่วไปและ
นักเรียน สร้างการมีส่วน
ร่ วมและความ เข้ ม แข็ ง
ให้ กั บ เค รื อ ข่ า ย ชุ ม ช น
พั ฒ น าก ารด ำ เนิ น งาน
อ า ห า ร ป ล อ ด ภั ย 
ด ำ เนิ น ก า รต ร ว จ ส อ บ
สารพิษและสารเจือปนใน
อาหาร พร้อมประสาน
ความร่วมมือการทำงาน
ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 

- อบรมให้ความรู้
ผู้ประกอบการ
ร้านอาหาร/แผงลอย 
- ตรวจสารปนเปื้อนใน
อาหารและน้ำอปุโภค
และบรโิภค 
- ตรวจมาตรฐาน       
โรงอาหารในโรงเรียน 
- แจกเอกสารแผ่นพับ
และจัดทำสื่อ
ประชาสมัพันธ์เกี่ยวกับ
โรคทางเดินอาหาร 

  40,000 40,000 40,000 ร้อยละ 80 
ของกลุ่ม 
เป้าหมายไดร้ับ
ความรู้และ
สามารถปฏิบัติ
ตามแบบ
ประเมิน
ร้านอาหารและ
แผนลอย 

- ผู้ประกอบการมีจิตสำนึก
ใน การผลิ ต สิ น ค้ าและ
บริการ 
- ประชาชนในเขตเทศบาล
ได้รับประทานอาหารที่ถูก
สุขลักษณะและลดอัตรา
การเกิดโรคทางเดินอาหาร 

กอง 
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยโรงเรียน 

เพื่อคัดกรองภาวะสุขภาพ
ของเด็กก่อนวัยเรียน ค้นหา
ภ าวะผิ ด ป ก ติ แ ล ะ เพื่ อ
ส่งเสริมสุขภาพเด็กก่อน   
วัยเรียน 

- ตรวจสุขภาพเบื้องต้น
กลุ่ ม เด็ กก่ อนวัย เรียน 
อายุ 0 – 5 ปี โรงเรียน
ในเขตเทศบาล 
- ให้ความรู้เรื่องการตรวจ
สุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้ดูแล
ในสถานรับเลี้ยงเด็ก 

  10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 100 
ของเด็กก่อนวัย
เรียนไม่ป่วย
ด้วยโรคที่
ป้องกันได้ 

ลดอั ต ร าก ารป่ วย จาก
โรคติดต่อในกลุ่มเด็กก่อน
วัย เรียนในสถานศึกษา
และสถานรับเลี้ยงเด็ก 

กอง 
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

5 โครงการป้องกันโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส ์

1. เ พื่ อ พั ฒ น า ก ลุ่ ม 
เป้าหมายใหม้ีสุขภาพอนามัย
แข็งแรงสมบูรณ์ปลอดจาก
ก า รติ ด เ ช้ื อ เอ ด ส์ แ ล ะ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ ์
2. เพื่ อเสริมสร้างความรู้
ค ว า ม เข้ า ใจ เกี่ ย ว กั บ
สถานการณ์ เอดส์และการ
ป้องกันตนเองจากเอดส์และ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ให้แก่เยาวชนและประชาชน
ในชุมชน 

จัดอบรมให้ความรู้แก่
เยาวชนและประชาชนใน
เข ต เท ศ บ า ล ต ำ บ ล       
สันกำแพง 
-เดินรณรงค์วันเอดส์โลก 
- แจกเอกสารแผ่นพับ
และสื่อประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์และโรค
เอดส์ 
- แจกถุงยางอนามัย 

  20,000 20,000 20,000 กลุ่มเป้าหมาย 
100 มสีุขภาพ
อนามัยแข็งแรง
สมบูรณ์ปลอด
จากการตดิเช้ือ
เอดส ์

1. กลุ่มเป้าหมายมีสุขภาพ
อนามัยแข็งแรงสมบูรณ์  
ปลอดจากการติดเชื้อเอดส์
แ ล ะ โ ร ค ติ ด ต่ อ ท า ง
เพศสัมพันธ์ 
2. เยาวชนและประชาชน
ในชุมชนมีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์
เอ ด ส์ แ ล ะการป้ อ งกั น
ต น เอ งจ าก เอ ด ส์ แ ล ะ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

กอง 
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

6 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง
สมุนไพรน่ารูเ้พื่อสุขภาพ 

เพื่ อ ให้ กลุ่ ม เป้ าหมายมี
ความรู้ ทั กษะในการนำ
สมุ น ไพ รพื้ นบ้ านมาใช้
ประโยชน์  และถ่ ายทอด
ความรู้และทักษะที่ได้ให้กับ
ผู้อื่นนำมาใช้เป็นทางเลือกใน
การดูแลสุขภาพตนเอง 

อบ รม ให้ ค วาม รู้ แ ก่  
ประชาชนในเขตเทศบาล
ทั้ง 23 ชุมชน 

  30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 
ไดร้ับความรู้
และสามารถใน
การเลือกใช้
สมนุไพรให้
เหมาะสม 

กลุ่ม เป้ าหมายมีความรู้  
ค ว าม เข้ า ใจ ใน ก ารน ำ
สมุ น ไพรพื้ นบ้ านมาใช้
ประโยชน์โดยปรับใช้กับ
ชีวิตประจำวันได้ 

กอง 
สาธารณสุขฯ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตผู้สูงอาย ุ

เพื่อส่งเสริมให้ผูสู้งอายุมี
สุขภาพอนามัยสมบรูณ์
แข็งแรงไม่เจ็บป่วยง่าย 
พัฒนาตนเองให้ทันโลก ทัน
เหตุการณ์พัฒนา
เปลี่ยนแปลง วางตัวให้เป็น
ที่นับถือของลูกหลาน
สามารถดึงศักยภาพของ
ตนเองเพื่อช่วยชุมชนที่อยู่
อาศัยและใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ 

อ บ ร ม ให้ ค ว า ม รู้ แ ก่
ผู้สูงอายุทั้ ง 23 ชุมชน 
ใน เขต เทศบาลตำบ ล   
สันกำแพง 

  20,000 20,000 20,000 ผู้สูงอายุร้อยละ 
90 ของ
ผู้สมคัรเข้าร่วม
โครงการ/
กิจกรรมอยา่ง
ต่อเนื่องและ
สม่ำเสมอ 

ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น มีการใช้เวลาว่างให้
เกิ ด ป ระ โย ชน์ แ ล ะ ได้
แ ล ก เป ลี่ ย น เ รี ย น รู้
ประสบการณ์ด้านสุขภาพ
ในกลุ่มวัยเดียวกัน 

กอง 
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

8 โครงการอบรมส่งเสรมิสุขภาพ 
ผู้สูงอาย/ุผู้พิการ/ผูป้่วยเรื้อรัง 

เพื่อจัดบริการด้านสุขภาพ
ให้ แก่ ป ระชาชน ใน เขต
เทศบาลให้มีสุขภาพแข็งแรง
สมบูรณ์ทุกกลุ่มอายุ 

- จัดอบรมให้ความรู้และ
ตรวจสุขภาพแก่ประชาชน
ทั่วไปในเขตเทศบาล        
- สนับสนุนเวชภัณฑ์ยา
อุปกรณ์ให้โรงเรียน,ศูนย์
เด็กเล็กชุมชน 
- เยี่ยมบ้านผู้ป่วย
ผู้ด้อยโอกาส,ผู้พิการ
ผู้สูงอายุ  

  50,000 50,000 50,000 ร้ อ ย ล ะ ข อ ง
ป ร ะ ช า ช น
ได้ รับบริก าร
ด้ าน สุ ข ภ าพ
ร้อยละ80 

ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับ
สุ ข ภ าพ  แ ล ะส าม ารถ
ค้ น ห า เฝ้ า ระ วั ง โรค ได้
ทั น ท่ ว งที  ส่ งผ ล สู่ ก า ร
ควบคุม ป้องกันและรักษา
โรคได้อย่างถูกวิธี 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

9 โครงการอบรมให้ความรู้การ
ควบคุมและป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า 

เพื่อให้สุนัข แมวได้รับการฉีด
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
อย่างต่อเนื่อง ประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า 
ควบ คุ ม และลดจำนวน
ประชากรสุนัข แมว 

ให้ความรู้ เกี่ยวกับการ
ดูแลสัตว์เลี้ยงและการ
ควบคุมป้องกันโรคให้แก่
แกนนำในชุมชนเพื่อนำ
ค ว า ม รู้ ที่ ไ ด้ ม า เป็ น
แนวทางในการป้องกัน
และควบคุมโรค 

  30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 100 
ของสัตว์เลี้ยง
ไม่เกิดโรคพิษ
สุนัขบ้า 

สั ต ว์ เลี้ ย งได้ รั บ ก ารฉี ด
วัคซีนพิ ษสุนั ขบ้ า และ
ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า 

กอง 
สาธารณสุขฯ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 โครงการส่งเสริมและบริการ
สุขภาพผูสู้งอายุ/ชุมชน 

เพื่ อส่ งเสริมและพัฒนา
คุ ณ ภ าพ ชี วิ ต ผู้ สู ง อ ายุ  
ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้พิการ ให้
มีทั กษะในการดูแลและ
ช่วยเหลือตนเอง 

-จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
รักษา ป้ องกั น โรคและ
ฟื้นฟูสุขภาพให้แก่ผู้ป่วย
โรคเรื้อรัง,ผู้สูงอายุ และผู้
พิ การใน ชุ มชนรวมถึ ง
ประชาชนทั่วไป 
-สำรวจ ตรวจ คัดตรวจภาวะ
สุขภาพประชาชนทุกวัย 
-ออกเยี่ยมบ้าน 
-ท ำ ก า ย ภ า พ บ ำ บั ด
กิจกรรมบำบัด,การแพทย์
แผนไทย,นวดแผนไทย
ฝังเข็ม 
-ให้ ความรู้ด้ านการดู แล
สุขภาพสมุนไพร 

  50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
เข้าร่วม
กิจกรรมมี
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น ร้อยละ 
80 

ผู้สู งอายุ  ผู้ ป่ วยเรื้อรั งผู้
พิการ มีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกัน
และกันและมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

11 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ให้ความรู้เรื่องการนวดแผน
ไทย การประคบและการอบ
สมุนไพร 

เพื่ อ ให้ กลุ่ ม เป้ าหมายมี
ความรู้ทักษะและประโยชน์
จากการนวดประคบ อบ
สมุ น ไพ รและมี ค วาม รู้
ทักษะในการจัดบริการการ
รักษาด้านการแพทย์แผน
ไทยเชิงรุกและให้ประชาชน
นำมาใช้เป็นทางเลือกใน
การดูแลสุขภาพตนเอง 

อบรมให้ความรู้แก่ 
แกนนำ อสม.ผู้สูงอายุ 
ฯลฯ ทั้ง 23 ชุมชนใน
เขตเทศบาลตำบล 
สันกำแพง 

  20,000 20,000 20,000 แกนนำ อสม.
ร้ อ ย ล ะ 9 0 
ได้ รับความรู้
และสามารถ
ใ น ก า ร ฝึ ก
ทั ก ษ ะ ด้ า น
การแพทย์แผน
ไทย 

แ ก น น ำ  อ ส ม .ทั้ ง  2 3 
ชุมชนในเขตเทศบาลตำบล
สันกำแพง มีความรู้จาก
ก ารน วด  ป ระ ค บ  อ บ
สมุน ไพร และมีความรู้
ทักษะที่ได้ให้กับชุมชนใช้
เป็นทางเลือกในการดูแล
สุขภาพตนเองมากยิ่งข้ึน 

กอง 
สาธารณสุขฯ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 โครงการสัตว์ปลอดโรค   คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 

เพื่ อดำเนินโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนั ขบ้ า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ พล
เอกหญิง พลเรือเอกหญิง พล
อากาศเอกหญิง สมเด็จพระ
เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณ วลัยลักษณ์อัครราช
กุ ม า รี  ก ร ม พ ร ะ ศ รี
สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี  

จัดฝึกอบรมให้ความรู้
แ ล ะ ก า ร ส ำ ร ว จ
ประชากรสัตว์เลี้ยง การ
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าในสัตว ์

  20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 100 
ของสัตว์เลี้ยง
ไม่เกิดโรคพิษ
สุนัขบ้า 

สั ต ว์ เลี้ ย งได้ รั บ ก ารฉี ด
วัคซีนพิ ษสุนั ขบ้ า และ
ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

13 โครงการอบรมป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก 

เพื่อลดอัตราการป่วยเป็นโรค
ไข้เลือดออกในชุมชน ทำลาย
แหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย
ซึ่ งเป็ นพาหะนำโรค และ
ร ณ ร งค์ ให้ ค ว า ม รู้ แ ก่
ประชาชนในการเฝ้าระวัง
และป้องกันโรค 

- จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง
การป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก 
-รณรงค์ให้ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจและ
ร่วมมือในการเฝ้าระวัง 
ป้องกันโรคไข้เลือดออก 
-แจกทรายอะเบท พ่ น
หมอกควันสารเคมีทำลาย
พาหะนำโรค  ทำลาย
แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 

  20,000 20,000 20,000 ลดอัตราการ
ป่วยเป็นโรค  
ไข้เลือดออก 
ของประชาชน
ในเขตเทศบาล 
ร้อยละ 90  

ลดอัตราการป่ วยเป็ นโรค
ไข้เลือดออกของประชาชนใน
เขตเทศบาล 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

14 อุดหนุนคณะกรรมการชุมชน
(ตามโครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข) 

เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มชุมชน
ในเขตเทศบาลดำเนินงาน
ต าม แ น วท างโค ร งก าร
พระราชดำริด้านสาธารณสุข
ของคณะกรรมการชุมชน 

อุดหนุนงบประมาณให้
ก ลุ่ ม ชุ ม ช น ใ น เข ต
เทศบาลตำบลสันกำแพง 
จำนวน 23 ชุมชนๆ ละ 
20,000 บาท  

  460,000 460,000 460,000 อุดหนุนงบ 
ประมาณให้
กลุ่มชุมชน 
จำนวน 23 
ชุมชน 

ชุ ม ช น ใน เขต เท ศ บ าล
สามารถดำเนิ นงานตาม
แ น ว ท า ง โ ค ร ง ก า ร
พ ร ะ ร า ช ด ำ ริ ด้ า น
สาธารณสุข  

กอง 
สาธารณสุขฯ 
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3.6 แผนงานงบกลาง 

 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 สมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที ่

เพื่อให้ประชาชนเข้าถึง
หลักประ กันสุขภาพ
และบริการสาธารณสุข 
ได้อย่างท่ัวถึงและได้รับ
การดูแลสุขภาพอยา่ง
เป็นระบบ 

ประชาชนในเขตเทศ 
บาลตำบลสันกำแพง
ได้รับบริการด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพ การ
ป้องกันโรค ฟื้นฟู
สมรรถภาพ และรักษา 
พยาบาลระดับปฐมภูมิ
เชิงรุก รวมถึงการจัด
กระบวนการหรือ
กิจกรรมเพื่อการสร้าง
เสรมิสุขภาพ และการ
ป้องกันโรค 

  410,๐๐๐ 410,๐๐๐ 410,๐๐๐ ประชาชนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐ ในเขต
เทศบาลได้รับบริการ
ด้านการส่งเสริม
สุขภาพ การป้องกัน
โรค ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
และรักษา พยาบาล
ระดับปฐมภูมเิชิงรุก 
รวมถึงการจัด
กระบวนการหรือ
กิจกรรมเพื่อการสร้าง
เสรมิสุขภาพ และการ
ป้องกันโรค 

ประชาชนในเขต
เทศบาลตำบลสันกำแพง
เข้าถึงหลัก ประกัน
สุขภาพและบริการ
สาธารณสุข ได้อย่าง
ทั่วถึงและไดร้ับการดูแล
สุขภาพอย่างเป็นระบบ 

กอง 
สาธารณสุขฯ 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการเกษตรการผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุนสู่สากล 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด2)ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
     4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการชุมชนพอเพียงตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง 

1) เพื่อให้มีการดำเนินชีวิต
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
2) เพื่อส่งเสริมอาชีพแก่
ประชาชน ให้สามารถพึ่งพา
ตนเอง และสร้างความสามัคคี
ในชุมชน  

สนับสนุนการดำเนินงาน
ต า ม ห ลั ก ป รั ช ญ า
เศรษฐกิจพอเพียง เช่น 
การอบรมส่งเสริมอาชีพ 
การปลูกพืช เลี้ยงสัตว์
ฯลฯ 

  100,000 100,000 100,000 23 ชุมชนที่
ดำเนินการตาม
หลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ชุมชนมีวิถีชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

ฝ่าย 
สวัสดิการฯ  
สำนักปลดั 

2 โครงการศูนย์จำหน่าย
ผลิตภณัฑ์ชุมชน 

เพื่อพัฒนาศูนย์จำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

บริ ห ารจั ดการศู นย์
จำหน่ ายผลิ ตภั ณ ฑ์
ชุ มชนให้ เป็ นไปด้ วย
ความเรียบร้อยเกี่ยวกับ
การประชาสัมพันธ์ และ
ค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่า
น้ ำ  ค่ า ไฟ ฟ้ า  ก า ร
ปรับปรุ งภายในและ
ภายนอกศูนย์ฯ 

  1๒0,000 1๒0,000 1๒0,000 จำนวนศู นย์
จำหน่าย 
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
ชุมชน 1 แห่ง 

เทศบาลมีศูนย์จำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อเป็น
ส ถ า น ที่ ร ว บ ร วม แ ล ะ
จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ
ชุมชน 

ฝ่าย 
สวัสดิการฯ 
สำนักปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 จัดตั้งลานคา้ชุมชน ตลาดนดั
ชุมชน โครงการหนึ่งตำบล 
หนึ่งผลิตภัณฑ์ การจดั
กิจกรรมถนนคนเดิน 
“สันกำแพงสานศิลป์  
ถิ่นหัตถกรรม” 

เพื่อให้เกิดการค้าการลงทุน
กระตุ้นให้เกิดการบริโภค
และการจับจ่ าย ใช้สอย
ส ร้ า ง จุ ด ข า ย ด้ า น ก า ร
ท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี 

จัดและดำเนินกิจกรรม
ถนนคนเดิน “สัน
กำแพงสานศิลป์ถิ่น
หัตถกรรม” โดยจดั
ลานค้าชุมชนจำหน่าย
สินค้าผลิตผลทาง
การเกษตรผลิตภณัฑ์
หัตถกรรมภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

  500,000 500,000 500,000 จำนวนครั้งใน
การจัดกิจกรรม
ถนนคนเดิน 
สัปดาหล์ะ 1 
ครั้ง 

เกิดการสร้างงานและ
กระจายรายได้ในชุมชน 

สำนักปลดั 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพคงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด4) ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 
   5.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการทัศนศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานท่ี 

เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย น ได้ รั บ
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์  น อ ก
ห้องเรียนที่หลากหลายและ
มีประโยชน์ 

จัดกิจกรรมทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี
ข อ ง นั ก เ รี ย น ใ น
ส ถ า น ศึ ก ษ า สั ง กั ด
เทศบาลตำบลสันกำแพง 
ไ ด้ แ ก่  ร ร .อ นุ บ า ล
เทศบาลตำบลสันกำแพง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคำ
ซาว และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดสันโค้ง 

  60,000 60,000 60,000 จ ำ น ว น ค รั้ ง    
ใ น ก า ร จั ด    
ทั ศ น ศึ ก ษ า
นอกสถานที่  
จำนวน 1 ครั้ง 

นั ก เ รี ย น ไ ด้ รั บ
ประสบการณ์ ตรงนอก
ห้องเรียนที่สามารถนำไป
ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น ชี วิ ต 
ประจำวัน เพื่อการพัฒนา
ผู้เรียนตามความเหมาะสม
ของอายุและวัยของผู้เรียน 

กอง 
การศึกษา 

2 โครงการเปิดบ้านอนุบาล
เทศบาลตำบลสันกำแพง 

เพื่อเป็นการแสดงผลงาน
ของนักเรียนประจำปี และ
เป็นการสร้างขวัญกำลังใจ
และความภาคภูมิใจแก่เด็ก
นัก เรียนและผู้ปกครอง
ระดับปฐมวัย สถานศึกษา
ในสังกัดเทศบาลตำบล 
สันกำแพง 

จั ด แสดงผลงานของ
นั ก เ รี ย น ป ร ะ จ ำ ปี
การศึกษา และพิธีมอบ
วุ ฒิ บั ต ร ใ ห้ แ ก่ เ ด็ ก
นัก เรียน ช้ันอนุบาล3 
ของสถานศึกษาในสังกัด
เทศบาลตำบลสันกำแพง 

  20,000 20,000 20,000 จำนวนครั้งใน
ก า ร จั ด
แสดงผลงาน
ของนั ก เรียน 
จำนวน 1 ครั้ง 

นักเรียนและผู้ปกครองเกิด
ความภาคภูมิใจเด็กนักเรียน
ที่ สำเร็จการศึกษาระดับ
ปฐมวัยสถานศึกษาในสังกัด
เทศบาลตำบลสันกำแพง 

กอง 
การศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการแข่งขันกีฬา
นักเรียนระดับปฐมวัย  

เพื่อเช่ือมความสัมพันธ์และ
เส ริ ม ส ร้ า งพั ฒ น า ก า ร
ทางด้านร่างกาย อารมณ์  
สังคม และสติปัญญาของ
นักเรียนระดับปฐมวัย 

จั ด ก ารแ ข่ งขั น กี ฬ า
ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัดกองการศึกษา
แ ล ะ โ ร ง เรี ย น ที่ จั ด
การศึกษาระดับปฐมวัยใน
เขตเทศบาลตำบล 
สันกำแพง 

  20,000 20,000 20,000 จำนวนครั้งใน
ก า ร จั ด ก า ร
แ ข่ ง ขั น 
จำนวน 1 ครั้ง 

นักเรียนระดับปฐมวัยมี
พั ฒ น า ก า ร ท า ง ด้ า น
ร่างกาย อารมณ์  สั งคม 
และสติปัญญา 

กอง 
การศึกษา 

4 โครงการส่งเสริมทักษะการ
ช่วยเหลือตัวเองในเด็ก
ปฐมวัย 

เพื่อส่งเสริมทักษะในการ
ช่วยเหลือตัวเองเบื้องต้น
ให้กับนักเรียนและครู เช่น 
การป้องกันเด็กจมน้ำ การ
ป้องกันเด็กติดในรถยนต์ การ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น ฯลฯ 

นักเรียนและครู ใน
สถานศึกษาสังกัด
เทศบาลตำบลสันกำแพง 
ได้ฝึกทักษะในการ
ช่วยเหลือตัวเองเบื้องต้น 

  5,000 5,000 5,000 จำนวนในการ
จัดกิจกรรม ปี
ละ 1 ครั้ง 

นักเรียนและครู มีทักษะ
ในการช่วยเหลือตัวเอง
เบื้องต้น เช่น การป้องกัน
เด็กจมน้ำ การป้องกันเด็ก
ติดในรถยนต์ การปฐม
พยาบาลเบื้องต้น ฯลฯ 

กอง
การศึกษา 

5 ส นั บ ส นุ น ก า ร บ ริ ห า ร
สถานศึกษาของโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตำบล 
สันกำแพง(งบประมาณจาก
เงินอุดหนุน) 

เพื่ อ พั ฒ น า ส นั บ ส นุ น
ค่ าใช้จ่ ายในการบริหาร
สถานศึกษาของโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตำบล 
สันกำแพงในการปรับปรุง
พัฒนาด้านการเรียนการ
สอนด้านบุคลากรและด้าน
สถานท่ี 
 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บ ริ ห ารส ถ าน ศึ ก ษ า
โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตำบลสันกำแพง ได้แก่  
การปรับปรุ งหลักสู ตร
สถานศึกษา การพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา อินเตอร์เน็ตและ
wireless โรงเรี ยน การ
พัฒนาห้องสมุดโรงเรียน  

  ๑,๐๒๘,๑๖๐ ๑,๐๒๘,๑๖๐ ๑,๐๒๘,๑๖๐ จำนวน
งบประมาณ
ดำเนินการ 
จำนวน 
980,000 บาท 

โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตำบลสันกำแพงมีการ
ปรับปรุงพัฒนาด้านการ
เรียนการสอนด้าน
บุคลากรและด้านสถานท่ี 

กอง 
การศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 สนับสนุนการบริหารสถาน 
ศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดคำซาว(งบประมาณ
จากเงินอุดหนุน) 

เพื่ อ พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ
การศึกษา พัฒนาครูผู้ดูแล
เด็ก ค่าวัสดุการศึกษา ค่า
สาธารณูปโภค ค่าอาหาร
กลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดคำซาว 

สนั บสนุ นการบริหาร
สถานศึกษาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดคำซาว ได้แก่ 
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
พัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก ค่า
วั ส ดุ ก า ร ศึ ก ษ า  ค่ า
สาธารณูปโภค ค่าอาหาร
กลางวัน 

  25๙,๖๓0 25๙,๖๓0 25๙,๖๓0 จำนวนงบ 
ประมาณ
ดำเนินการ 
จำนวน 
200,000 
บาท 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
วัดคำซาวมี การพัฒ นา
คุณภาพการศึกษา พัฒนา
ค รู ผู้ ดู แ ล เด็ ก  ค่ า วั ส ดุ
ก า ร ศึ ก ษ า  ค่ า
สาธารณูปโภค ค่าอาหาร
กลางวัน 

กอง 
การศึกษา 

7 สนับสนุนการบริหารสถาน 
ศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดสันโค้ง(งบประมาณ
จากเงินอุดหนุน) 

เพื่ อ พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ
การศึกษา พัฒนาครูผู้ดูแล
เด็ก ค่าวัสดุการศึกษา ค่า
สาธารณูปโภค ค่าอาหาร
กลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดสันโค้ง 

สนั บสนุ นการบริ หาร
สถานศึกษาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดสันโค้ง ได้แก่ 
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
พัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก ค่า
วั ส ดุ ก า รศึ ก ษ า  ค่ า
สาธารณูปโภค ค่าอาหาร
กลางวัน 

  3๕๐,๑๒0 3๕๐,๑๒0 3๕๐,๑๒0 จำนวน
งบประมาณ
ดำเนินการ 
จำนวน 
380,000 
บาท 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสัน
โค้งมีการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา พัฒนาครูผู้ดูแล
เด็ก ค่าวัสดุการศึกษา ค่า
สาธารณูปโภค ค่าอาหาร
กลางวัน 

กอง 
การศึกษา 

8 โครงการอาหารเสรมิ (นม) 
สำหรับสถานศึกษาในสังกัด
เทศบาลตำบลสันกำแพง
และโรงเรียนในเขตเทศบาล 
จำนวน 9 แห่ง 

เพื่อจัดหาอาหารเสริม 
(นม) ให้แก่นักเรียนใน
สถานศึกษาสังกัดเทศบาล
และโรงเรียนในเขต
เทศบาล จำนวน 9 แห่ง 

จัดซื้ออาหารเสริม (นม) 
แ ก่ เด็ ก นั ก เรี ย น ใน
ส ถ า น ศึ ก ษ า สั ง กั ด
เทศบาลตำบลสันกำแพง
แ ล ะ โร ง เรี ย น ใน เข ต
เทศบาล จำนวน 9 แห่ง 

  5,100,000 5,100,000 5,100,000 จำนวนสถาน 
ศึกษาและ
โรงเรียน 
จำนวน 9 แห่ง
ในเขตเทศบาล 

นักเรียนในเขตเทศบาล
ตำบลสันกำแพงไดร้ับ
บริการอาหารเสริม(นม) 
อย่างทั่วถึง 

กอง 
การศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ เพื่ อส่ งเสริ ม ให้ เด็ กและ
เยาวชนได้มีโอกาสแสดงออก
อย่ างสร้างสรรค์ และเกิด
ความภาคภูมิใจและเช่ือมั่น
ในตนเอง 

จั ด กิ จ ก ร ร ม วั น เด็ ก
แห่ งชาติ  เช่น  ขบวน
พาเหรด ประกวดทักษะ 
การแสดงนิทรรศการ 
และการแสดงต่างๆ 

  150,000 150,000 150,000 จำนวนครั้ งใน
การจัดกิจกรรม
วันเด็ก จำนวน 
1 ครั้ง 

เด็ ก แ ล ะ เย า ว ช น ไ ด้
แ ส ด ง อ อ ก ใ น ท า ง
ส ร้ า งส รรค์  เกิ ด ค วาม
ภาคภูมิใจและเช่ือมั่นใน
ตนเอง 

กอง 
การศึกษา 

10 โครงการแข่งขันทักษะ     
ทางวิชาการ 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ นั ก เรี ย น แ ล ะค รู ที่ มี
ความสามารถด้านวิชาการ
ได้พัฒนาศักยภาพและได้
แสดงออกตามความถนัด 

นั ก เ รี ย น แ ล ะ ค รู ใ น
ส ถ า น ศึ ก ษ า สั ง กั ด
เทศบาลตำบลสันกำแพง
ได้ เข้ าร่วมการแข่ งขัน
ทั กษะทางวิชาการใน
ระดับจังหวัด ระดับภาค
และระดับประเทศ 

  30,000 30,000 30,000 จำนวนในการ
จัดกิจกรรม    
ปีละ 1 ครั้ง 

นักเรียนมีพัฒนาการด้าน
วิชาการตามศักยภาพและ
แสดงออกตามความถนัด 

กอง 
การศึกษา 

11 โครงการส่งเสริมทักษะ
ภาษาต่างประเทศ 

เ พื่ อ ส่ ง เ ส ริ ม ทั ก ษ ะ
ภ า ษ า ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ 
(ภ าษ าอั งก ฤ ษ ) ให้ กั บ
นักเรียน ในสถานศึกษา
สั ง กั ด เท ศ บ า ล ต ำ บ ล      
สันกำแพง 

นักเรียนในสถานศึกษา
สังกัดเทศบาลตำบลสัน
กำแพง ได้รับการส่งเสริม
แ ล ะ ฝึ ก ทั ก ษ ะ
ภ า ษ า ต่ า ง ป ร ะ เท ศ 
(ภาษาอังกฤษ) 

  ๓0,000 ๓0,000 ๓0,000 จำนวนในการ
จัดกิจกรรม ปี 
ละ 1 ครั้ง 

นักเรียนมีทักษะในการใช้
ภ า ษ า ต่ า ง ป ร ะ เท ศ 
(ภาษาอั งกฤษ) เบื้ องต้น 
สามารถสนทนาคำทักทาย
ภาษาอังกฤษ และรู้คำศัพท์
ในภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน 

กอง 
การศึกษา 

12 โครงการก่อสร้างอาคาร  
เด็กเล็ก 200 คน           
8 ห้องเรียน โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตำบล     
สันกำแพง 
(รองรับเงินอุดหนุนจากกรมฯ) 

เพื่อให้อาคารเรียนท่ีมีความ
พร้อมด้ านสถานที่  เอื้ อ
ประโยชน์แก่ผู้ เรียนและ
ผู้ ส อน โรงเรี ยน อนุ บ าล
เทศบาลตำบลสันกำแพง 

ก่ อ ส ร้ า งอ าค าร เรี ย น  
เ ด็ ก เ ล็ ก  2 0 0  ค น        
8  ห้ องเรียน โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตำบล     
สันกำแพง  จำนวน 1 
หลัง 

  6,300,000 - - ก่อสร้างอาคาร
เรียนเด็กเล็กฯ 
จำนวน 1 หลัง 

โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตำบลสันกำแพงมีอาคาร
เรี ย น ที่ มี ค ว า ม พ ร้ อ ม
อำนวยความสะดวก และ
เอื้อประโยชน์ต่อการเรียน
การสอน 

กอง
การศึกษา 

94 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 โครงการก่อสร้างอาคาร   
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 
51-80 คน ศูนย์พัฒนา    
เด็กเล็กวัดสันโค้ง 
 
 
 
(รองรับเงินอุดหนุนจากกรมฯ) 

เพื่อให้มีอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กท่ีมีความพร้อมด้าน
สถานที่ เอื้อประโยชน์แก่
ผู้ เรียนและผู้ สอน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง 

ก่ อ ส ร้ า งอ าค ารศู น ย์
พัฒ นาเด็ ก เล็ ก  ขนาด 
51-80 คน ศูนย์พัฒนา    
เด็กเล็กวัดสันโค้ง จำนวน 
1 หลัง 

  - - 3,000,000 ก่อสร้างอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ขนาด 
51-80 คน 
ศูนย์พัฒนา    
เด็กเล็กวัด   
สันโค้ง จำนวน 
1 หลัง 

ศูนย์พั ฒ นาเด็ ก เล็ กวั ด    
สันโค้งมีอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กที่ มี ความพร้อม
อำนวยความสะดวกและ
เอื้อประโยชน์ต่อการเรียน
การสอน 

กอง 
การศึกษา 

14 อุดหนุนอาหารกลางวัน 
สำหรับโรงเรียนประถม 
ศึกษาในเขตเทศบาลตำบล
สันกำแพง 

เพื่อสนับสนุนโครงการ
อาหารกลางวันให้แก่
นักเรียนโรงเรียนประถม 
ศึกษาในเขตเทศบาลตำบล
สันกำแพง 

ส นั บ ส นุ น โค ร งก า ร
อาหารกลางวันแก่เด็ก
นั ก เ รี ย น โ ร ง เ รี ย น
ป ระถม ศึ กษ า ใน เขต
เทศบาล จำนวน 5 แห่ง 
แ ล ะ โร ง เรี ย น ข ย า ย
โอกาสทางการศึ กษา 
จำนวน 1 แห่ง 

  9,900,000 9,900,000 9,900,000 จ ำ น ว น
โร งเรี ย น  ใน
เขต เทศบาล
ต ำ บ ล สั น
กำแพงจำนวน 
6 แห่ง 

นักเรียนในเขตเทศบาล
ตำบ ลสั นกำแพ งได้ รั บ
บริการอาหารกลางวัน
อย่างทั่ วถึงและมีคุณค่า
ทางโภชนาการ 

กอง 
การศึกษา 

15 อุดหนุนโรงเรียนในเขต
เทศบาลตำบลสันกำแพง 

เพื่ อ ส นั บ ส นุ น ก า ร จั ด
กิ จกรรมทางการศึ กษา
ให้ แ ก่ โ ร ง เรี ย น ใน เข ต
เทศบาล 

ส นั บ ส นุ น ก า ร จั ด
กิจกรรมทางการศึกษา
ให้ แก่ โรงเรียนใน เขต
เทศบาลตำบลสันกำแพง 

  180,000 180,000 180,000 จำนวนโรงเรยีน 
จำนวน 6 แห่ง
ในเขตเทศบาล 

โรงเรียนสามารถพัฒนา
ด้ านการศึกษาได้อย่ าง
เ ห ม า ะ ส ม แ ล ะ มี
ประสิทธิภาพ 

กอง 
การศึกษา 

16 โครงการเปิดอาคารอเนก 
ประสงค์ โรงเรยีนอนุบาล
เทศบาลตำบลสันกำแพง 

เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่
อาคารสถานท่ี รวมทั้งคณะ
ครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้อง 

จัดพิธีเปิดอาคารอเนก 
ป ร ะ ส ง ค์  โ ร ง เ รี ย น
อนุบาลเทศบาลตำบล
สันกำแพง 

  50,000 - - จัดพิธีเปิด
อาคาร จำนวน 
1 ครั้ง 

เกิดความเป็นสิริมงคลแก่
อาคารสถานที่  รวมทั้ ง
คณ ะครู  นั ก เรียน  และ
เจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้อง 

กอง
การศึกษา 
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5.2แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการวันข้ึนปีใหม่ เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี ของ
ท้องถิ่น  

จัดกิจกรรมทำบุญตัก
บาตรเนื่องในวันขึ้นปี
ใหม ่

  20,000 20,000 20,000 จำนวนครั้งใน
การจัดกิจกรรม 
ปีละ 1 ครั้ง 

ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ส่ ง เส ริ ม แ ล ะ อ นุ รั ก ษ์
วัฒนธรรมประเพณี 

กอง 
การศึกษา 

2 โครงการจดังานประเพณี
สงกรานต ์

เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์
วัฒนธรรม ประเพณีของ
ท้องถิ่น 

จัดกิจกรรมและ
สนับสนุนการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์ของ
เทศบาลตำบลสันกำแพง 

  200,000 200,000 200,000 จำนวนครั้งใน
การจัดกิจกรรม 
จำนวน 1 ครั้ง 

เทศบาลตำบลสันกำแพง 
มีการจัดกจิกรรม 
ประเพณีสงกรานต์  
เพื่ออนุรักษ์และสืบสาน
ประเพณีท้องถิ่น 

กอง 
การศึกษา 

 

3 โครงการงาน 12 สิงหามหา
ราชิน ี

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริม
การจัดงานรัฐพิธี 

จัดกิจกรรมงานวันแม่
แห่งชาติ 12 สิงหามหา
ราชิน ี

  45,000 45,000 45,000 จำนวนครั้งใน
การจัดกิจกรรม 
ปีละ 1 ครั้ง 

เทศบาลตำบลสันกำแพงมี
การจัดงานรัฐพิธีเนื่องในวัน
แม่แห่งชาติ 

กอง 
การศึกษา 

4 โครงการวันปิยะมหาราช เพื่อสนับสนุนและส่งเสริม
งานรัฐพิธี เนื่องในวันปิยะ
มหาราช 23 ตุลาคม  

เทศบาลตำบลสันกำแพง
เข้าร่วมกิจกรรมวันปิยะ
ม ห า ร า ช  ร่ ว ม กั บ
หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนในเขตอำเภอ 
สันกำแพง 

  5,000 5,000 5,000 จำนวนครั้ งที่
เข้ า ร่ วม งาน   
ปีละ 1 ครั้ง 

เทศบาลตำบลสันกำแพง
สนับสนุนและส่งเสริมการ
จั ด งาน รั ฐพิ ธี ร่ ว ม กั บ
หน่วยงานอื่น 

กอง 
การศึกษา 

5 โครงการประเพณีลอยกระทง เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี ของ
ท้องถิ่น 

จัดกิจกรรมงานประเพณี
ลอยกระทงของเทศบาล
ตำบลสันกำแพง 

  50,000 50,000 50,000 จำนวนครั้งใน
การจัดงาน
ประเพณีลอย
กระทง จำนวน 
1 ครั้ง 

เทศบาลตำบลสันกำแพง 
มีการจัดงานประเพณีลอย
กระทง เพื่อสืบสาน
วัฒนธรรมของท้องถิ่น 

กอง 
การศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการวันเข้าพรรษา  เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี ของ
ท้องถิ่น เพื่อเป็นการทำนุ
บำรุงพระพุทธศาสนาให้
เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไป 

จัดกิจกรรมแห่เทียน
พรรษา เนื่องในวัน
เข้าพรรษา 

  30,000 30,000 30,000 จำนวนครั้งใน
การจัดกิจกรรม 
จำนวน 1 ครั้ง 

ส่ ง เส ริ ม แ ล ะ อ นุ รั ก ษ์
วัฒนธรรมประเพณีของ
ท้องถิ่น 

กอง 
การศึกษา 

7 โครงการอบรมคณุธรรม
จริยธรรม 
 

เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
และเป็นการทำนุบำรุง
พระพุทธศาสนาให้
เจริญก้าวหน้าต่อไป 

จัดอบรมคณุธรรม
จริยธรรมให้แก่เด็ก 
เยาวชนและประชาชน
และผูสู้งอายุในเขต
เทศบาลตำบลสันกำแพง
และใกลเ้คียง 

  200,000 200,000 200,000 จำนวนครั้งใน
การจัดกิจกรรม 
จำนวน 1 ครั้ง 

เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลา
ว่างให้ เป็นประโยชน์และ
เป็ น ก า ร ท ำ นุ บ ำ รุ ง
พ ร ะ พุ ท ธ ศ าส น า ให้
เจริญก้าวหน้าต่อไป 

กอง 
การศึกษา 

8 โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนงานศลิปวัฒนธรรม 
และประเพณีท้องถิ่นใน
ชุมชน 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
ศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่นในชุมชน 

ชุมชนในเขตเทศบาล
ตำบลสันกำแพงไดร้่วม
กิจกรรมในการส่งเสริม
วัฒนธรรมต่อยอดการ
เรียนรู้ สืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีดั้งเดมิ 
วัฒนธรรมท้องถิ่นของ
ชุมชน 

  2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ จั ด กิ จ ก ร ร ม 
จำนวน 1 ครั้ง 

ชุมชนในเขตเทศบาล
ตำบลสันกำแพงไดร้่วม
กิจกรรมในการส่งเสริม
วัฒนธรรมต่อยอดการ
เรียนรู้ สืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีดั้งเดมิ 
วัฒนธรรมท้องถิ่นของ
ชุมชน 

กอง 
การศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการวันคล้ายวันเฉลิม
พระชนมพรรษาของ
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดลุย
เดชบรมนาถบพติร/วันชาติ/
วันพ่อแห่งชาติ 

-เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณขอพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
(ร.9) 
- เพื่อให้ประขาชนทุกหมู่
เหล่าร่วมกันทำบุญเพื่อเป็น
ทานบารมีให้แก่ ร.9 
- เพื่อสร้างความสามัคคี 
ร่วมแรง ร่วมใจในชุมชน 

- ชุมชนในเขตเทศบาล
ตำบลสันกำแพง ทั้ง 23 
ชุมชน 
- หน่วยงาน/ห้างร้าน /
สถานศึกษา ฯลฯ 
-หน่วยงานราชการและ
หน่วยงานเอกชน 

  4๐,๐๐๐ 4๐,๐๐๐ 4๐,๐๐๐ จัดกิจกรรม      
ปีละ1 ครั้ง 

-ประชาชนได้รำลึกถึงพระ
มหากรณุาธิคณุของ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภมูิพลอดลุยเดช 
(ร.9) 
- ประขาชนทุกหมู่เหลา่
ร่วมกันทำบุญเพื่อเป็นทาน
บารมีให้แก่ ร.9 
- สร้างความสามัคคี ร่วม
แรง ร่วมใจในชุมชน 

กอง
การศึกษา 

10 โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ 
พระปรเมนทรรามาธิบดศีรสีิ
นทรมหาวชิราลงกรณพระว
ชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 
 

-เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรเมน 
ทรรามาธิบดีศรสีินทรมหา 
วชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 
28 กรกฎาคม 2561 
- เพื่อให้ประชาชนในเขต
เทศบาลฯ ได้น้อมรำลึกใน
พระมหากรุณาธคิุณและ
แสดงความจงรักภักด ี
- เพื่อเสริมสร้างความรัก
ความสามัคคีแก่ประชาชน
ในเขตฯ โดยมีสถาบัน
พระมหากษตัริยเ์ป็นศูนย์
รวมจิตใจ 

- ชุมชนในเขตเทศบาล
ตำบลสันกำแพง ทั้ง 23 
ชุมชน 
- หน่วยงาน/ห้างร้าน /
สถานศึกษา ฯลฯ 
-หน่วยงานราชการและ
หน่วยงานเอกชน 

  25,000 25,000 25,000 จัดกิจกรรม      
ปีละ 1 ครั้ง 

-เพื่อเป็นการเฉลิมพระ
เกียรติ เนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 28 
กรกฎาคม  
- ประชาชนได้น้อมรำลึกใน
พระมหากรุณาธิคุณและ
แสดงความจงรักภักดี 
- เสริมสร้างความรักความ
สามัคคีแก่ประชาชนใน
เขตฯ โดยมสีถาบัน
พระมหากษตัริยเ์ป็นศูนย์
รวมจิตใจ 

กอง
การศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนาง
เจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมล
ลักษณ พระบรมราชิน ี

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นท่ี
เทศบาลตำบลสันกำแพง ได้
ร่วมเฉลิมพระเกียรติ 
แสดงออกถึงความจงรัก 
ภักดีและสำนึกในพระมหา
กรุณาธิคณุ สมเด็จพระนาง
เจ้าฯ พระบรมราชินี 
 

จัดกิจกรรมงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษา สมเด็จ
พระนางเจ้าสุทิดา พัชร
สุธาพิมลลักษณ  พระ
บ ร ม ร า ชิ นี  วั น ที่  3 
มิถุนายน 

  25,๐๐๐ 25,๐๐๐ 25,๐๐๐ จัดกิจกรรม      
ปีละ1 ครั้ง 

ประชาชน ใน เขตพื้ นที่
เทศบาลตำบลสันกำแพง 
ได้ร่วมเฉลิมพระเกียรติ  
แ ส ด ง อ อ ก ถึ ง ค ว า ม
จงรักภักดีและสำนึกใน
พ ร ะ ม ห า ก รุ ณ า ธิ คุ ณ 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระ
บรมราชินี 

กอง
การศึกษา 

12 โครงการวันคล้ายวัน
สวรรคต ของพระบาท 
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดลุยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร 

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นท่ี
เทศบาลตำบลสันกำแพง ได้
ร่วมแสดงความจงรักภักดี
และรำลึกในพระมหา
กรุณาธิคณุ ของพระบาท 
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดลุยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร 

จัดกิจกรรมงานวันคล้าย
วัน ส วรรค ตของขอ ง
พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ      
พระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร 

  10,๐๐๐ 10,๐๐๐ 10,๐๐๐ จัดกิจกรรม      
ปีละ1 ครั้ง 

ประชาชน ใน เขตพื้ นที่
เทศบาลตำบลสันกำแพง 
ไ ด้ ร่ ว ม แ ส ด ง ค ว า ม
จงรักภั กดีและรำลึกใน
พระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร 

กอง
การศึกษา 

13 อุดหนุนท่ีทำการปกครอง
จังหวัดเชียงใหม่ (งานไม้
ดอกไม้ประดับ) 

เพื่อเป็นการอนุรักษ์ 
วัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิ่น 

สนับสนุนงบประมาณ
โครงการไม้ดอกไม้ประดับ
ให้แก่ท่ีทำการปกครอง
จังหวัดเชียงใหม ่

  20,000 20,000 20,000 งบประมาณที่
สนับสนุน 
จำนวน 
20,000 บาท 

ที่ทำการปกครองจังหวัด
เชียงใหม่ได้รับงบประมาณ
ดำเนินการจัดกิจกรรมได้
ต าม โอก าส แ ล ะค ว าม
เหมาะสม 

กอง 
การศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 อุดหนุนท่ีทำการปกครอง
อำเภอสันกำแพง 
 

เพื่อเป็นการอนุรักษ์ 
วัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิ่น 

1) โครงการสืบสานงาน
ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณีและของดี 
สันกำแพง เป็นเงิน
90,000 บาท 
2) โครงการสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์
อำเภอสันกำแพง
15,000 บาท 
3) โครงการงาน
มหกรรม 
ไม้ดอกไม้ประดับ 
จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเงิน  
45,000 บาท 
4) โครงการกจิกรรม 
วันสำคัญของชาติและ 
วันสำคัญทางศาสนา 
เป็นเงิน 20,000 บาท 

  170,000 170,000 170,000 จำนวน
โครงการที่
ขอรับการ
สนับสนุน
งบประมาณ
จำนวน4 
โครงการ  

ที่ทำการปกครองอำเภอ
สั น ก ำ แ พ ง  ไ ด้ รั บ
งบประมาณดำเนินการจัด
กิจกรรมได้ตามโอกาสและ
ความเหมาะสม 

กอง 
การศึกษา 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 



จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ

โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

1. แผนงำนบริหำรท่ัวไป - - - - 1 94,000        2 1,074,500 1 141,000 4 1,309,500   

2. แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน - - - - 2 2,580,500   - - - - 2 2,580,500   

3. แผนงำนกำรศึกษำ - - - - 2 208,400      - - - - 2 208,400      

4. แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร - - - - 10 93,800        1 564,200      1 330,000  12 988,000      

5. แผนงำนเคหะและชุมชน - - - - 7 567,500      2 2,450,000 1 50,000 10 3,067,500   

รวม - - - - 22 3,544,200   5 4,088,700   3 521,000  30 8,153,900

101

รวม 5 ปีปี 2565

บัญชีสรุปครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลสันก าแพง

แผนงาน
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
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บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลตำบลสันกำแพง 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภณัฑ์)เ 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 แผนงานบริหารทั่วไป หมวดครภุัณฑ ์ ครุภณัฑ์สำนักงาน จัดซื้อเครื่องขยายเสียงประจำชุมชน
ตำบลสันกำแพง 
หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6  
หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 9  
ตำบลทรายมูล  
หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6  
ตำบลแช่ช้าง 
หมู่ที่ 7  หมู่ที่ 8  
สำหรับใช้ในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่
ข่าวสารของทางราชการเพื่อทดแทน
เครื่องเดิมที่ชำรุดต้องซ่อมแซมบ่อยครั้ง
และมีกำลังขยายเสียงต่ำทำให้ประชาชน
ขาดการได้รับข้อมูลข่าวสารทางราชการ
ตอ้งจัดหาเครื่องเสียงใหม่และมี
กำลังขยายสูงขึ้นทดแทนเครื่องเดิมที่
ชำรุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขยาย
เสียงประจำหมู่บ้านให้ครอบคลุม
ประชาชนได้รับข่าวสารอย่างทั่วถึง 
 

  94,000 117,500 141,000 สำนักปลดั 

 

แบบ ผ.03 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 แผนงานบริหารทั่วไป หมวดครภุัณฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดจำนวน11
ตัวพร้อมอุปกรณ์เพื่อขยายการตดิตั้ง
เพิ่มเตมิจากโครงการเดิมที่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณเมื่อปีพ.ศ.2559  

  - 957,000 - สำนักปลดั 

3 แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน  

หมวดครภุัณฑ ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

จัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง 6 ล้อ  
6 ตัน ขนาด 6,000 ลิตร ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือ
กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 
กิโลวัตต์ จุน้ำได้ไม่ต่ำกว่า 6,000 ลิตร 
น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำ
กว่า 12,000 กิโลกรัม พร้อมปั้มและ
อุปกรณ์ 

  2,500,000 - - งานป้องกันฯ 
สำนักปลดั 

4 แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

หมวดครภุัณฑ ์ ครุภณัฑ์เครื่อง
ดับเพลิง 

จัดซื้อตู้เก็บถังดับเพลิงชนิดบรรจุ 2 ถัง 
พร้อมขาตั้งและสติกเกอร์การใช้งาน  
สติกเกอร์หน่วยงาน พร้อมติดตั้ง  
จำนวน 23 ชุดๆ ละ 3,500 บาท  
(ติดตั้งเพิ่มเติมจากเดิมอีกชุมชนละ 1 ชุด) 

  80,500 - - งานป้องกันฯ 
สำนักปลดั 

5 แผนงานการศึกษา หมวดครภุัณฑ ์ ครุภณัฑ์กีฬา จัดซื้อชุดเครื่องเล่นสนามขนาดใหญ่ 
ขนาดความยาว 15 เมตร กว้าง 4.20 
เมตร สูง 3.80 เมตร โครงสร้างเป็นเสา
เหล็กชุบกัลป์วาไนซ์ ขนาดไม่น้อยกว่า 
114 มิลลิเมตร ส่วนพลาสติกทำด้วย PE 
ผลิตจากเมล็ดพลาสติกใหม่ จำนวน 1 
ชุด 

  - - 330,000 กองการศึกษา 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 
 
 
 

แผนงานการศึกษา หมวดครภุัณฑ ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อพัดลมแบบตั้งพื้นขนาด 18 นิ้ว
จำนวน 6 ตัวเพื่อใช้ประจำศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดสันโค้ง 

  12,000 - - กองการศึกษา 

7 แผนงานการศึกษา หมวดครภุัณฑ ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อพัดลมแบบติดผนังขนาด 18 นิ้ว
จำนวน 10 ตัวเพื่อใช้ประจำโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตำบลสันกำแพง 

  20,000 - - กองการศึกษา 

8 แผนงานการศึกษา หมวดครภุัณฑ ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ
Inverter)ขนาด 24,000 บีทียูจำนวน 
13 เครื่อง 
-โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสนั
กำแพงจำนวน 8 เครื่อง 
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคำซาวจำนวน 3 
เครื่อง 
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้งจำนวน 2 
เครื่อง 
เพื่อใช้ประจำโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตำบลสันกำแพง, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
คำซาวและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง 

  - 564,200 - กองการศึกษา 

9 แผนงานการศึกษา หมวดครภุัณฑ ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อโต๊ะอาหารพร้อมม้านั่งยาวจำนวน 
2 ชุดเพื่อใช้ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดสันโค้ง 

  10,000 - - กองการศึกษา 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 แผนงานการศึกษา หมวดครภุัณฑ ์ ครุภณัฑ์สำนักงาน จัดซื้อช้ันเก็บของอเนกประสงค์ 3 ช่อง
จำนวน 25 ชุดเพื่อใช้ประจำโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตำบลสันกำแพง 

  12,500 - - กองการศึกษา 

11 แผนงานการศึกษา หมวดครภุัณฑ ์ ครุภณัฑ์สำนักงาน จัดชื้อชุดโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนอนุบาล 6 ที่
นั่งจำนวน 3 ชุดเพื่อใช้ประจำโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตำบลสันกำแพง 

  13,500 - - กองการศึกษา 

12 แผนงานการศึกษา หมวดครภุัณฑ ์ ครุภณัฑ์สำนักงาน จัดซื้อโต๊ะญี่ปุ่นไม้อัดสักจำนวน 10 ตัว
เพื่อใช้ประจำโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตำบลสันกำแพง 

  5,000 - - กองการศึกษา 

13 แผนงานการศึกษา หมวดครภุัณฑ ์ ค รุ ภั ณ ฑ์ ง า น บ้ า น   
งานครัว 

จัดซื้อช้ันวาง-คว่ำจานจำนวน 1 ตัวเพื่อ
ใช้ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง 

  5,000 - - กองการศึกษา 

14 แผนงานการศึกษา หมวดครภุัณฑ ์ ค รุ ภั ณ ฑ์ ง า น บ้ า น   
งานครัว 

จัดซื้อตู้เก็บอาหารจำนวน 1 ตู้เพื่อใช้
ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง 

  3,000 - - กองการศึกษา 

15 แผนงานการศึกษา หมวดครภุัณฑ ์ ครุภณัฑ์สำนักงาน จัดซื้อพัดลมแบบติดผนังขนาด 18 นิ้ว
จำนวน 4 ตัวเพื่อใช้ประจำศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดสันโค้ง 

  8,000 - - กองการศึกษา 

16 แผนงานการศึกษา หมวดครภุัณฑ ์ ครุภณัฑ์สำนักงาน จัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด 880 x 
410 x 879 มิลลิเมตรจำนวน 2 ตัวๆ
ละ 2,400 บาท งบประมาณ 4,800 
บาท เพื่อใช้ประจำโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตำบลสันกำแพง 

  4,800 - - กองการศึกษา 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

17 แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

หมวดครภุัณฑ ์ ครุภณัฑ์กีฬา จัดซื้อลู่วิ่งไฟฟ้า ขนาดเครื่องไม่ต่ำกว่า 
185x100x150 ซม.รองรับน้ำหนัก
ผู้ใช้ตั้งแต่ 140 กิโลกรัม ขึ้นไป มีระบบ
รองรับแรงกระแทก ปรับความชันได้ 

  85,000 - - กองการศึกษา 

18 แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ     
นันทนาการ 

หมวดครภุัณฑ ์ ครุภณัฑ์กีฬา จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง 
ประกอบด้วย 
- อุปกรณ์บริหารแขน -เข่า (ลดหน้า
ท้ อง) แบบถีบ -ดึ งยกตั ว)เครื่ อ งละ 
18,900 บาท 
- อุปกรณ์บริหารแขน (ลดหน้าท้องและ
นวดหลัง) แบบดึงยกตุ้มน้ำหนัก เครื่อง
ละ 18,900 บาท 
- อุปกรณ์ซิทอัพ (ลดหน้าท้อง/บริหาร
ขา-เข่า) แบบยกตุ้มน้ำหนักเครื่องละ 
17,500 บาท 
- อุปกรณ์บริหารแขน-ขาและสะโพก 
(แบบเดินสลับเท้า)เครื่องละ 18,500 
บาท 
- อุ ป ก รณ์ บ ริห ารสะ โพ ก -หั ว ไห ล่    
(แบบโยก-เดินสลับเท้าเพลาคู่)เครื่องละ 
19,800 บาท 
- อุปกรณ์บริหารแขน-หัวไหล่-หน้าอก 
(แบบถ่างหุบยกน้ำหนัก) เครื่องละ 
29,800 บาท 
 

  123,400 - - กองการศึกษา 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

18 แผนงานเคหะและชุมชน หมวดครภุัณฑ ์ ครุภณัฑ์อื่น จัดซื้อโคมไฟกระพริบชนิดพลังงาน
แสงอาทิตย์ เพื่อติดตั้งบริเวณทางร่วม
ทางแยกในเขตเทศบาลตำบลสันกำแพง 
จำนวน 10 ชุด 

  175,000 - - กองช่าง 

19 แผนงานเคหะและชุมชน หมวดครภุัณฑ ์ ครุภณัฑ์อื่น ติดตั้งป้ายบอกทาง บริเวณทางแยก 
ทางร่วม ภายในเขตเทศบาลตำบล    
สันกำแพง  

  50,000 50,000 50,000 กองช่าง 

20 แผนงานเคหะและชุมชน หมวดครภุัณฑ ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

จัดซื้อเรือพายพลาสติกอัดโฟม จำนวน   
2 ลำๆ ละ 17,500 บาท งบประมาณ 
35,000 บาท 

  35,000 - - กองสาธารณสุข 

21 แผนงานเคหะและชุมชน หมวดครภุัณฑ ์ ครุภณัฑ์ก่อสร้าง จัดซื้อเครื่องตัดไม้เลื่อยยนต์ ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 31.8 ซีซี ขนาด
บาร์ ไม่ เกิน  12  นิ้ ว  เครื่ อ งยนต์  2 
แรงม้า เครื่องละ 8,500 บาท  

  17,000 - - กองช่าง 
กองสาธารณสุข 

22 แผนงานเคหะและชุมชน หมวดครภุัณฑ ์ ครุภณัฑ์งานบ้าน    
งานครัว 

จั ดซื้ อ เครื่ อ งตั ดหญ้ าชนิ ดข้ อแข็ ง 
เครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ กำลังเครื่อง 
1.4 แรงม้า เครื่องละ 9,500 บาท 

  38,000 - - กองช่าง 
กองสาธารณสุข 

23 แผนงานเคหะและชุมชน หมวดครภุัณฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ ติดตั้ งกล้องวงจรปิดภายในหมู่บ้าน
จำนวน 6 จุด บริเวณทางแยกทางร่วม
ภายในหมู่บ้าน หมู่ 6 ตำบลแช่ช้าง 

  200,000 - - กองช่าง 
 

24 แผนงานเคหะและชุมชน หมวดครภุัณฑ ์ ครุภณัฑ์อื่น จัดซื้ อโคมไฟกระพริบชนิ ดพลั งงาน
แสงอาทิตย์ จำนวน 3 ชุดๆ ละ 17,500 
บาท  

  52,500 - - กองช่าง 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

25 แผนงานเคหะและชุมชน หมวดครภุัณฑ ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

จัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000   
ซีซี หรือกำลังเครื่องยนตส์ูงสุดไม่ตำ่กว่า 
170 กิโลวตัต์แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน  

  - 2,400,000 - กองสาธารณสุข 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 4 
 

การติดตามและประเมินผล 



ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล 
 
 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2548 (แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559)
เป็นแบบที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์
ที่กำหนดไว้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบ
วันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย ประกอบด้วย 

 1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  ประกอบด้วย 
  1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน 
  1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 คะแนน 
  1.3 ยุทธศาสตร์ 60 คะแนนประกอบด้วย 
 (1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน 
 (2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน 
 (3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน 
 (4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน 
 (5) กลยุทธ์ 5 คะแนน 
 (6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน 
 (7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน 
 (8) แผนงาน 5 คะแนน 
 (9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน 
 คะแนนรวม 100 คะแนนเกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ
พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 

 2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย 
 2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน 
 2.2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
 2.3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 
 2.4 ยุทธศาสตร์และแผนงาน 10 คะแนน 
 2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนนประกอบด้วย 
 (1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน 
 (2) กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน 
 (3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน้าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง
5 คะแนน 
 (4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน 
 (5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที ่12 5 คะแนน 
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 (6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน 
 (7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน 
 (8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคงมั่งคั่ง
ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน 
 (9) งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน 
 (10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 
 (11) มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 
5 คะแนน 
 (12) ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน 
 คะแนนรวม 100 คะแนนเกณฑ์ท่ีควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ 
พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 

 

 3. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 

2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 

3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 

    3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 

    3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 

    3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 

    3.4 วิสัยทัศน์ (5) 

    3.5 กลยุทธ์ (5) 

    3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 

    3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 

    3.8 แผนงาน (5) 

    3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 

รวมคะแนน 100 
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4. แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

1.ข้อมูลสภาพทั่วไปและ
ข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของ
แหล่งน้ำ ลักษณะของไม/้ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น
เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ 

20 
(3) 

 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การ
เลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และชว่ง
อายุและจำนวนประชากร ฯลฯ 

(2)  

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 

(2)  

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพืน้ฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2)  

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุ
สัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย/์กลุม่อาชีพ
แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพยีงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหลง่น้ำ) 

(2)  

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา
ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปญัญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมอืง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(2)  

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คณุภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2)  

(8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ 
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจ
หน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3)  

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 

 

 

 

 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเช่ือมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่นรวมถึงความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ และ Thailand 4.0 

20 
(5) 

 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคบัใช้
ผลของการบังคับใช้ สภาพการณท์ี่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(3)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 

(ต่อ) 

 

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปญัหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีตประเพณี 
วัฒนธรรม ภูมปิัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

(3)  

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุม่ต่างๆ สภพ
ทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 

(3)  

(5) การวิเคราะหส์ิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภมูิศาสตร์ 
กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ท่ีมผีลต่อสิ่งแวดล้อมและการ
พัฒนา 

(3)  

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT 
Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนนิงานได้แก่ S-Strength (จดุแข็ง) W-
Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat 
(อุปสรรค) 

(3)  

3. ยุทธศาสตร์ 
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกจิ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเดน็
ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตรข์อง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเช่ือมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ Thailand 4.0 

60 
(10) 

 

3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด 
 

สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสงัคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ 
Thailand 4.0  

(10)  

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาลหลกั
ประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 

(10)  

 วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น และ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

(5)  

 แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหนา้ที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสยัทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จำดำเนินการใหบ้รรลุวิสยัทัศน์น้ัน 

(5)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละ
ประเด็นกลยุทธ์ 
 
 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนนุต่อ
กลยุทธ์ที่จะเกดิขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 

(5)  

3.7 จดุยืนทาง
ยุทธศาสตร์(Positioning)  
 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่
จริง ท่ีจะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(5)  

3.8 แผนงาน 
 
 
 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานท่ีเกดิจากเป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสว่น
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(5)  

3.9 ความเช่ือมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 
 
 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลติ/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

(5)  

รวมคะแนน 100  
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5. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 

2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 

3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 

4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 

5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 60 

    5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 

    5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 

    5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (5) 

    5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) 

    5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
          แห่งชาติ 

(5) 

    5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5) 

    5.7 โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 

    5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน  
          ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) 

    5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) 

    5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 

    5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ (5) 

    5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 

รวมคะแนน 100 
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6. แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

1. การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา 

 

 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจดัทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ (SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการ
วิเคราะหศ์ักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ดา้นสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม) 

10  

2. การประเมินผลการนำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

 

 

 

1) การควบคุมทีม่ีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปรมิาณ 
เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลตินั่นเองว่า
เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรอืไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามทีไ่ด้
กำหนดไว้เท่าไหร่ จำนวนท่ีไมส่ามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไหร่
สามารถอธิบายได้ตามหลักประสทิธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ท่ีได้กำหนดไว ้
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการใน
เชิงปริมาณ (Quantitative) 

10  

3. การประเมินผลการนำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอา
เทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกจิ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่
ดำเนินการในพื้นที่น้ันๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และ
เป็นไปตามอำนาจหน้าท่ีหรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ 
ครุภณัฑ์ การดำเนินการต่างๆ มสีภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร 
สามารถใช้การไดต้ามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสทิธิผล 
(Effectiveness) ผลการปฏบิัติราชการที่บรรลุวตัถุประสงค์และ
เป้าหมายของแผนการปฏิบตัิราชการตามทีไ่ดร้ับงบประมาณมา
ดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการใน
เชิงปริมาณ (Quantitative)  

10  

4. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มคีวามสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การ
จัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการ 
บูรณาการ (Integration) กับองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนท่ี
ติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาความยากจน หลักประชารฐั และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง
และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพยีงท้องถิ่น (ด้านเกษตรและแหล่งน้ำ) 
(Local Sufficiency Economy Plan : LSEP) 

10  
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5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของชื่อ
โครงการ 
 

 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงคส์นองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ช่ือโครงการมคีวาม
ชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรใน
อนาคต 

60 
(5) 

 

5.2 กำหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตผุล วิธีการดำเนนิงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์  
มีความเป็นไปได้ชัดเจน มลีักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5)  

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) มีความชัดเจน
นำไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 
 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไหร่ กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร 
กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจน
ว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไป
ว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5)  

5.4 โ ค ร ง ก า ร มี ค ว า ม
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ แ ผ น
ยุทธศาสตร์ 20 ปี 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความ
เสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(5)  

5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) มีความสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

 

 

 

 

โครงการมคีวามสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับท่ี 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคน
เป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวสิัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการนำไปสู่การ 
ปฏิบัติให้เกดิผลสัมฤทธ์ิอย่างจริงจงัใน 5 ปีท่ีต่อยอดไปสูผ่ลสัมฤทธ์ิที่
เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับ 
ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายไดสู้ง 
(2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้าง
สังคมสูงวัยอย่างมคีุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (4) การ
รองรับการเชื่อมโยงภูมภิาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) 
การบริหารราชการแผ่นดินทีม่ีประสิทธิภาพ 

(5)  

5.6 โครงการมีความ
สอดคล้องกับ Thailand 
4.0 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลีย่นโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ 
Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำนอ้ย ได้
มาก เช่น (1) เปลีย่นจากการผลิตสินค้า โภคภณัฑไ์ปสู่สินค้าเชิงนวตักรรม (3) 
เปลีย่นจากการเน้นภาคการผลิตสินคา้ ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึง
โครงการทีเ่ตมิเตม็ด้วยวิทยาการ ความคิดสรา้งสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และการวิจยัและพัฒนาแล้วต่อยอดความไดเ้ปรยีบเชิงเปรยีบเทียบ 
เช่น ด้านเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ  

(5)  
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5. โครงการพัฒนา (ต่อ) 
5.7 โครงการสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

 
โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไมส่ามารถแยกส่วนใด
ส่วนหน่ึงออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็น
โครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไปดว้ยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้
กำหนดขึ้นท่ีเป็นปัจจุบัน 

 
 (5) 

 

5.8 โครงการแก้ไขปัญหา
ค ว า ม ย า ก จ น ห รื อ ก า ร
เสริมสร้างให้ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงท่ีประชาชน
ดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายไดเ้ป็น
โครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้
ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น 
(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (LSEP) 

(5)  

5.9 งบประมาณ มีความ
สอดคล้ อ งกั บ เป้ าห มาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการ
จัดทำโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy)  (2) ความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness)  
(4) ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(5)  

5.10 มีการประมาณการ
ราคาถูกต้องตามหลักวิธีการ
งบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ
โปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ มีความคลาด
เคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าของการนำไปตั้งงบประมาณ
รายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏ 
ในรูปแบบอื่นๆ 

(5)  

5.11 มีการกำหนดตัวช้ีวัด 
(KPI) และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่คาด
ว่าจะไดร้ับ 

มีการกำหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่
สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้
บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจการ
กำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกดิจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกดิที่สิ่งที่
ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(5)  

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพฒันา 
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การไดผ้ลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้อง
เท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวตัถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์
ควรคำนึงถึง (1) มีความเป็นไปไดแ้ละมีความเฉพาะเจาะจง ในการ
ดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ 
(3) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุด
และสามารถปฏิบัตไิด้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง 
(5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได ้

(5)  

รวมคะแนน 100  
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7. การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

โดยใช้รูปแบบเชิงพรรณนา ซึ่งสามารถแสดงได้ทั้งการอธิบายเชิงสถิติ รูปภาพ กราฟ ข้อมูลต่างๆ จาก 
  7.1 ใช้แบบสำหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ 
   (1) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) 
   (2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) แบบบัตรคะแนน หรือ Scorecard Model ของ 
Kaplan & Norton 
   (3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF)) 
   (4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model 
          (5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System 
(PPMS)) ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS 
   (6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้นหรือ Problem-
Solving Method 
   (7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods) 
   (8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
   (9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 
   (10) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) และ  
   (11) แบบอ่ืนๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบตามข้อ 
(1)-(10) หรือเป็นแบบผสมก็ได้ 
  7.2 เชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริงๆ คืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา 
(Time) เป็นไปตามท่ีกำหนดไว้หรือไม่ 
  7.3 ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
  7.4 วัดผลนั้นได้จริงหรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicators : KPIs) 
  7.5 ผลกระทบ (Impact) 

 
------------------------------- 


