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เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัธท์ี่คาดวา่ หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ

1 โครงการติดต้ังไฟฟา้และแผง เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนได้ใชส้นาม ติดต้ังไฟฟา้และแผงตาขา่ยเหล็ก ขนาด 650,000 650,000 650,000 1 1.ประชาชนสามารถออกก าลังกาย กองชา่ง

ตาขา่ยเหล็กบริเวณสนามกฬีา กฬีาในการออกก าลังกายในเวลา สูง 6 เมตร ยาว 132 เมตร แหง่ ได้ยาวนานขึ้น

ฟตุซอล บา้นปา่เหมอืด หมู่ 4 กลางคืน 2.ปอ้งกนัปญัหาอาชญากรรม

ต.ปา่ไผ่ 3.ปอ้งกนัปญัหายาเสพติด

2 ท าสนามเปตอง เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกก าลังกาย จดัฝึกอบรม แนะน า การออกก าลังกาย 100,000 100,000 100,000 กจิกรรม 1.ประชาชนมทีกัษะในการเล่นกฬีา กองชา่ง

ม.8 ต.สันทรายนอ้ย อยา่งถกูต้อง ประชาสัมพนัธ์ การสนบัสนนุ วัสดุ อปุกรณ์ โครงการ 2.ประชาชนใชเ้วลาว่างใหเ้กดิประโยชน์

งบประมาณต่าง ๆ 3.ปอ้งกนัปญัหายาเสพติด

3 กอ่สร้างลานกฬีาประจ า เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกก าลังกาย จดัฝึกอบรม แนะน า การออกก าลังกาย 1,000,000 1,000,000 1,000,000 กจิกรรม 1.ประชาชนมทีกัษะในการเล่นกฬีา กองชา่ง

หมู่บา้น ม.10 ต.สันทรายนอ้ย อยา่งถกูต้อง ประชาสัมพนัธ์ การสนบัสนนุ วัสดุ อปุกรณ์ โครงการ 2.ประชาชนใชเ้วลาว่างใหเ้กดิประโยชน์

 งบประมาณต่าง ๆ 3.ปอ้งกนัปญัหายาเสพติด

ยทุธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาดา้นการศึกษา ศาสนา วฒันธรรม สงัคมและคุณภาพชวีติที่ดี

                    3.2 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

 ค. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่ 5 การพัฒนาการศึกษา สาธารณสขุและคุณภาพชวีติ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลสนัทรายหลวง  อ าเภอสนัทราย  จงัหวดัเชยีงใหม่

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 2 การสร้างสงัคมแหง่วฒันธรรม ความรู้ ภมูปิญัญาจติสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนใหพ้ร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง

 ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่ 4 การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสบืสานศิลปวฒันธรรม ประเพณแีละภมูปิญัญาทอ้งถ่ิน
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เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัธท์ี่คาดวา่ หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ

ยทุธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาดา้นการศึกษา ศาสนา วฒันธรรม สงัคมและคุณภาพชวีติที่ดี

                    3.2 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

4 กอ่สร้างหอ้งน้ า พร้อมศาลา เพื่อปรับปรุงพื้นที่สาธารณประโยชน์ กอ่สร้างหอ้งน้ า พร้อมศาลา 1,000,000 1,000,000 1,000,000 กจิกรรม/ 1. ประชาชนมพีื้นที่ในการด าเนนิกจิกรรม กองชา่ง

เอนกประสงค์ บริเวณสุสาน ใหเ้กดิประโยชนแ์กช่มุชน เอนกประสงค์ บริเวณสุสาน โครงการ 2. ประชาชนมคีวามสามคัคี

บา้นทุ่งยาว บา้นทุ่งยาว จ านวน  แหง่ 3. ส่งเสริมการมส่ีวนร่วมแกช่มุชน

หมู่ที่ 1 ต าบลสันทรายหลวง

5 ต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ เพื่อบ ารุงรักษาส่ิงกอ่สร้างใหส้ามารถ ซ่อมแซม ปรับปรุงที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง 500,000 500,000 500,000 กจิกรรม 1.ที่ดินและส่ิงก่อสร้างได้รับการบ ารุงรักษา กองชา่ง

ประจ าหมู่บา้น ม.2 ใชง้านได้ตามปกติ ใหใ้ชไ้ด้ตามปกติ โครงการ สามารถใชง้านได้ตามปกติ

ต.สันทรายหลวง 2.อ านวยความสะดวกในการปฏบิติังาน

แกห่มู่บา้น/ชมุชน

6 กอ่สร้างอาคารเกบ็ อปุกรณ์ 1. เพื่อเกบ็วัสดุ อปุกรณ์ของหมู่บา้น อาคารเกบ็ อปุกรณ์ (โรงครัว) 500,000 500,000 500,000 กจิกรรม/ 1. ประชาชนได้รับประโยชนใ์นการใชพ้ื้นที่ กองชา่ง

(โรงครัว) ประจ าหมู่บา้น 2. เพื่อรักษาทรัพยสิ์นของหมู่บา้น โครงการ 2. รักษาทรัพยสิ์นของหมู่บา้น

ม.6 ต.สันทรายหลวง

7 ปรับปรุงต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ เพื่อบ ารุงรักษาส่ิงกอ่สร้างใหส้ามารถ ซ่อมแซม ปรับปรุงที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง 200,000 200,000 200,000 กจิกรรม 1.ที่ดินและส่ิงก่อสร้างได้รับการบ ารุงรักษา กองชา่ง

บา้นปนิดก ม.8 สันทรายหลวง ใชง้านได้ตามปกติ ใหใ้ชไ้ด้ตามปกติ โครงการ สามารถใชง้านได้ตามปกติ

2.อ านวยความสะดวกในการปฏบิติังาน

แกห่มู่บา้น/ชมุชน

8 ต่อเติมโรงครัว ศาลาเอนกประสงค์ 1. เพื่อเกบ็วัสดุ อปุกรณ์ของหมู่บา้น ต่อเติมโรงครัว ภายในอาคารเอนกประสงค์ 500,000 500,000 500,000 กจิกรรม/ 1. ประชาชนได้รับประโยชนใ์นการใชพ้ื้นที่ กองชา่ง

ม.1 ต.สันทรายนอ้ย 2. เพื่อรักษาทรัพยสิ์นของหมู่บา้น บา้นแมย่อ่ยเหนอื โครงการ 2. รักษาทรัพยสิ์นของหมู่บา้น
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เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัธท์ี่คาดวา่ หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ

ยทุธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาดา้นการศึกษา ศาสนา วฒันธรรม สงัคมและคุณภาพชวีติที่ดี

                    3.2 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

9 ปรับปรุงผิวถนนลานกฬีา 1. เพื่อปรับปรุงผิวถนนลานกฬีาใหเ้กดิ ปรับปรุงผิวถนนลานกฬีา 300,000 300,000 300,000 1 1. เพิม่ประสิทธภิาพในการบริการประชาชน กองชา่ง

เทศบาลต าบลสันทรายหลวง ประสิทธิภาพ เทศบาลต าบลสันทรายหลวง แหง่ 2. สร้างความเปน็ระเบยีบเรียบร้อย

2. ส่งเสริมใหป้ระชาชนออกก าลังกาย 3. ส่งเสริมพื้นที่ออกก าลังกายในชมุชน

3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการ 4. ประชาชนได้รับบริการ

ประชาชน

10 กอ่สร้างอาคารส่งเสริม 1.เพื่อใชเ้ปน็สถานที่ท ากจิกรรมร่วมกนั กอ่สร้างอาคารส่งเสริมการกฬีา 30,000,000 30,000,000 30,000,000 กจิกรรม 1.ประชาชนมสีถานที่ท ากจิกรรมร่วมกนั กองชา่ง

การกฬีาชมุชน 2.เพื่อใชเ้ปน็สถานที่ใชอ้อกก าลังกาย ชมุชน โครงการ 2.ประชาชนมคีวามสามคัคี

ส าหรับประชาชน 3.ประชาชนมสีถานที่ออกก าลังกาย

4. ประชาชนมสุีขภาพร่างกายแขง็แรง

11 กอ่สร้างอาคารหอ้งสมดุชมุชน 1.เพื่อเปน็สถานที่ท ากจิกรรมร่วมกนั กอ่สร้างอาคารหอ้งสมดุชมุชน 7,000,000 7,000,000 7,000,000 กจิกรรม 1.ประชาชนมสีถานที่ท ากจิกรรมร่วมกนั กองชา่ง

ขนาด 2 ชั้น 2.เพื่อแหล่งค้นคว้าขอ้มลู การเรียนรู้ ขนาด 2 ชั้น กว้าง 12 เมตร ยาว 24 เมตร โครงการ 2. ประชาชนได้รับการส่งเสริมความรู้

ของชมุชน 3.ประชาชนมคีวามพงึพอใจ
3.เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้รับประโยชน์ 4. เพิ่มแหล่งเรียนรู้ภายในชมุชน

12 โครงการจดัหาที่ดินเชื่อม 1. เพื่อใชเ้ปน็สถานที่ท ากจิกรรมร่วมกนั โครงการจดัหาที่ดินเชื่อม 1,000,000 1,000,000 1,000,000 กจิกรรม 1.จดัเพิ่มพื้นที่สาธารณะใหเ้กดิประโยชน์ กองชา่ง

ล าน้ าโจ้ 2. เพื่อใหเ้ปน็เส้นทางเทา้ ล าน้ าโจ้ โครงการ ของประชาชน

ทางออกก าลัง กายภายในชมุชน 2.ประชาชนมพีื้นที่ออกก าลังกายเพิ่มขึ้น

เลียบล าน้ าโจ้
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เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัธท์ี่คาดวา่ หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ

ยทุธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาดา้นการศึกษา ศาสนา วฒันธรรม สงัคมและคุณภาพชวีติที่ดี

                    3.2 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

13 ปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ เพื่อบ ารุงรักษาส่ิงกอ่สร้างใหส้ามารถ ซ่อมแซม ปรับปรุงที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง 500,000 1 1.ที่ดินและส่ิงก่อสร้างได้รับการบ ารุงรักษา กองชา่ง

ม.2 ต าบลสันทรายนอ้ย ใชง้านได้ตามปกติ ใหใ้ชไ้ด้ตามปกติ แหง่ สามารถใชง้านได้ตามปกติ

2.อ านวยความสะดวกในการปฏบิติังาน

แกห่มู่บา้น/ชมุชน

14 กอ่สร้างหอ้งสมดุชมุชน 1.เพื่อเปน็สถานที่ท ากจิกรรมร่วมกนั กอ่สร้างหอ้งสมดุชมุชน ประจ าหมู่บา้น 500,000 1 1.ประชาชนมสีถานที่ท ากจิกรรมร่วมกนั กองชา่ง

ประจ าหมู่บา้น บา้นสันคะยอม 2.เพื่อแหล่งค้นคว้าขอ้มลู การเรียนรู้ บา้นสันคะยอม จ านวน 1 แหง่ แหง่ 2. ประชาชนได้รับการส่งเสริมความรู้

ม.4 ต.สันทรายนอ้ย ของชมุชน 3.ประชาชนมคีวามพงึพอใจ
3.เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้รับประโยชน์ 4. เพิ่มแหล่งเรียนรู้ภายในชมุชน

15 กอ่สร้างศาลาเอนกประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมความเขม้แขง็แกช่มุชน ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์กลางหมูบ่้าน บ้านโจ้ 2,500,000 1 1.จดัเพิ่มพื้นที่สาธารณะใหเ้กดิประโยชน์ กองชา่ง

กลางหมู่บา้น บา้นโจ ้ 2.เพื่อจดัพื้นที่เพื่อใหป้ระชาชนมส่ีวน จ านวน 1 แห่ง เพือ่ใช้ในการด าเนินกิจการชุมชน แหง่ ของประชาชน

ม.5 ต.สันทรายนอ้ย และรวมกลุ่มในพื้นที่ เชน่ ส่งเสริมการ เช่น ส่งเสริมการท าประชาคม ,การรวมกลุ่มอาชีพ

จดัท าประชาคม ประชมุหมู่บา้น ฯลฯ ส่งเสริมการมส่ีวนร่วมแกช่มุชน ฯลฯ

16 ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ เพื่อบ ารุงรักษาส่ิงกอ่สร้างใหส้ามารถ ซ่อมแซม ปรับปรุงที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง 500,000 1 1.ที่ดินและส่ิงก่อสร้างได้รับการบ ารุงรักษา กองชา่ง

ม.6 ต.สันทรายนอ้ย ใชง้านได้ตามปกติ ใหใ้ชไ้ด้ตามปกติ แหง่ สามารถใชง้านได้ตามปกติ

2.อ านวยความสะดวกในการปฏบิติังาน

แกห่มู่บา้น/ชมุชน

17 ต่อเติมอาคารศาลา เพื่อบ ารุงรักษาส่ิงกอ่สร้างใหส้ามารถ ซ่อมแซม ปรับปรุงที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง 500,000 1 1.ที่ดินและส่ิงก่อสร้างได้รับการบ ารุงรักษา กองชา่ง

เอนกประสงค์ ม.8 ใชง้านได้ตามปกติ ใหใ้ชไ้ด้ตามปกติ แหง่ สามารถใชง้านได้ตามปกติ

ต.สันทรายนอ้ย 2.อ านวยความสะดวกในการปฏบิติังาน

แกห่มู่บา้น/ชมุชน
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เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัธท์ี่คาดวา่ หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ

ยทุธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาดา้นการศึกษา ศาสนา วฒันธรรม สงัคมและคุณภาพชวีติที่ดี

                    3.2 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

18 ปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ เพื่อบ ารุงรักษาส่ิงกอ่สร้างใหส้ามารถ ซ่อมแซม ปรับปรุงที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง 500,000 1 1.ที่ดินและส่ิงก่อสร้างได้รับการบ ารุงรักษา กองชา่ง

บา้นปา่เหมอืด ม.4 ต.ปา่ไผ่ ใชง้านได้ตามปกติ ใหใ้ชไ้ด้ตามปกติ แหง่ สามารถใชง้านได้ตามปกติ

2.อ านวยความสะดวกในการปฏบิติังาน

แกห่มู่บา้น/ชมุชน

19 โครงการปรับปรุงรักษาความ 1. เพื่อปรับปรุงรักษาความเรียบร้อย การจัดการบริการปรับปรุงห้องน้ าสาธารณะ 5,000,000 3,500,000 2,500,000 2,000,000 21 1. ประชาชนมสุีขอนามยัในชมุชน กองชา่ง

สะอาดและความเปน็ระเบยีบ สุขาสาธารณะในพื้นที่ สุขาสาธารณะ ใหม้คีวามสะอาดถกูสุข หมู่บา้น 2. มสุีขาสาธารณะเพยีงพอต่อการบริการ

เรียนร้อยในพื้นที่อยู่ในความ 2. เพื่อส่งเสริมใหม้รีะบบสุขาบริการ อนามัย ในแหล่งท่องเที่ยว และสุขสาธารณะ ประชาชน

รับผิดชอบเทศบาลฯ ประชาชน


