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เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัธท์ี่คาดวา่ หน่วยงาน

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

1 โครงการปรับปรุงภมูทิศัน์ เพื่อใหช้มุชนนา่อยู่ ส่ิงแวดล้อมมคีวาม ปรับปรุงภมูทิศันส์วนสาธารณะ สวนหยอ่ม 500,000 500,000 500,000 500,000 5 1.ชมุชนนา่อยู่ กองชา่ง

สวยงาม ร่มร่ืน ลานกฬีา ทางแยก สองขา้งถนน แหง่ 2.ส่ิงแวดล้อมร่มร่ืน

ด้วยการปรับเกล่ีย ปตัูวหนอน ปลูกต้นไม้ 3.ประชาชนมชีวีิตที่ดีขึ้น

ดอกไม ้เปน็ต้น ฯลฯ

2 โครงการปรับปรุงภมูทิศัน์ ปรับปรุงภมูทิศันบ์ริเวณล้าน้้าโจ้ ปรับปรุงภมูทิศัน ์เชน่ ปรับเกล่ีย ปลูกหญา้ 500,000 500,000 500,000 500,000 1 1.ชมุชนนา่อยู่ กองชา่ง

บริเวณล้าน้้าโจ้ ใหส้วยงาม ต้นไม ้ดอกไม ้ปตัูวหนอน เทลานทางเดิน เส้น 2.ส่ิงแวดล้อมร่มร่ืน

ฯลฯ 3.ประชาชนมชีวีิตที่ดีขึ้น

3 โครงการปรับปรุงภมูทิศัน์ ปรับปรุงภมูทิศันใ์หส้วยงาม ปรับปรุงภมูทิศัน ์เชน่ ปรับเกล่ีย ปลูกหญา้ 500,000 500,000 500,000 500,000 1 1.ชมุชนนา่อยู่ กองชา่ง

บริเวณลานกฬีาเทศบาล ต้นไม ้ดอกไม ้ปตัูวหนอน เทลานเดิน จดุ 2.ส่ิงแวดล้อมร่มร่ืน

ต้าบลสันทรายหลวง ฯลฯ 3.ประชาชนมชีวีิตที่ดีขึ้น

4 โครงการส่งเสริมอนรัุกษ์ เพื่อคุ้มครอง ดูแล บ้ารุงรักษา อนรัุกษ ์ฟื้นฟ ูกล้วยไม ้ต้นไม ้ต้นน้้า 500,000 500,000 200,000 200,000 21 1.พชืที่หายากได้รับการรักษา ส้านกัปลัด

พนัธุกรรมพชือนัเนื่องมาจาก ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม พชื ล้าธาร ใหม้คีวามอดุมสมบรูณ์ หมู่บา้น 2.ชมุชนมส่ิีงแวดล้อมที่ดี

พระราชด้าริสมเด็จพระเทพฯ และอยู่ในสภาพที่ดี 3.เยาวชนรู้จกัคุณค่าของส่ิงแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลสนัทรายหลวง  อ าเภอสนัทราย  จงัหวดัเชยีงใหม่

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 3 การจดัการทรัพยากรธรรมชาตพิลงังานและสิ่งแวดลอ้มเพ่ือเปน็ฐานการพัฒนาอยา่งยั่งยนื

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

 ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่ 4 การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

          ยทุธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

                    4.2 แผนงานเคหะและชมุชน
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 (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
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          ยทุธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

                    4.2 แผนงานเคหะและชมุชน

5 โครงการปรับปรุงภมูทิศัน์ ส่งเสริมใหป้ระชาชนได้ตระหนกัถงึ จดัอบรม ประชมุ ชี้แจง ประชาสัมพนัธ์ 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 21 1.ประชาชนใส่ใจในส่ิงแวดล้อมมากขึ้น ส้านกัปลัด

(จดัท้าซุ้มประจ้าหมู่บา้น) ความส้าคัญของส่ิงแวดล้อม รณรงค์ ประกวดแขง่ขนัซุ้มประจ้าหมู่บา้น หมู่บา้น 2.ส่ิงแวดล้อมมคีวามอดุมสมบรูณ์ สาธารณสุข

 ปลูกต้นไม ้ดอกไม ้พฒันาพื้นที่ 3.ประชาชนมคีวามเปน็อยู่ที่ดีขึ้น

6 โครงการปรับปรุง พฒันาหนองน้้าแกว้ใหม้คีวามสวยงาม ปรับปรุงหนองน้้า เชน่ ขดุลอก ปรับเกล่ีย 500,000 500,000 1 1.ชมุชนนา่อยู่ กองชา่ง

หนองน้้าแกว้ หมู่ 5 และประชาชนใชป้ระโยชนร่์วมกนั ปลูกหญา้ ดอกไม ้ ต้นไม ้ ท้าทางเดิน จดุ 2.ส่ิงแวดล้อมร่มร่ืน

ต.สันทรายนอ้ย ฯลฯ 3.ประชาชนมชีวีิตที่ดีขึ้น

7 โครงการปรับปรุง พฒันาหนองน้้าอโุบสถใหม้คีวามสวยงาม ปรับปรุงหนองน้้า เชน่ ขดุลอก ปรับเกล่ีย 500,000 500,000 1 1.ชมุชนนา่อยู่ กองชา่ง

หนองน้้าอโุบสถ หมู่ 8 และประชาชนใชป้ระโยชนร่์วมกนั ปลูกหญา้ ดอกไม ้ ต้นไม ้ ท้าทางเดิน จดุ 2.ส่ิงแวดล้อมร่มร่ืน

ต.สันทรายหลวง ฯลฯ 3.ประชาชนมชีวีิตที่ดีขึ้น

8 ปรับปรุงภมูทิศันโ์รงเรียน เพื่อใหช้มุชนนา่อยู่ ส่ิงแวดล้อมมคีวาม ปรับปรุงภมูทิศันด้์วยการปรับเกล่ีย 500,000 500,000 1 1.ชมุชนนา่อยู่ กองชา่ง

บา้นแมค่าว สวยงาม ร่มร่ืน ปตัูวหนอน ปลูกต้นไม ้ดอกไม ้เปน็ต้น ฯลฯ จดุ 2.ส่ิงแวดล้อมร่มร่ืน สาธารณสุข

ม.2 ต.สันพระเนตร 3.ประชาชนมชีวีิตที่ดีขึ้น

9 ปรับปรุง ซ่อมแซม ภมูทิศัน์ เพื่อใหช้มุชนนา่อยู่ ส่ิงแวดล้อมมคีวาม ปรับปรุงภมูทิศันด้์วยการปรับเกล่ีย 750,000 750,000 กจิกรรม/ 1.ชมุชนนา่อยู่ กองชา่ง

สุสานบา้นแมค่าว สวยงาม ร่มร่ืน ปตัูวหนอน ปลูกต้นไม ้ดอกไม ้เปน็ต้น ฯลฯ โครงการ 2.ส่ิงแวดล้อมร่มร่ืน สาธารณสุข

ม.2 ต.สันพระเนตร 3.ประชาชนมชีวีิตที่ดีขึ้น
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10 โครงการปรับปรุงลานน้้าพุ เพื่อปรับลานน้้าพใุหเ้กดิความ ประดับตกแต่ง บริเวณลานน้้าพุ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 1.เกดิความสวยงาม กองชา่ง

และภมูทิศัน ์บริเวณหนา้ เปน็ระเบยีบเรียบร้อย ใหม้คีวามสวยงามและเปน็ระเบยีบเรียบร้อย จดุ 2.ลดการเกดิอบุติัเหตุ

ส้านกังานเทศบาล 3.สร้างความเปน็ระเบยีบเรียบร้อย

11 โครงการปรับปรุงระบบน้้าพุ 1. ปรับปรุงภมูทิศันส์วนสาธารณะ ซ่อมแซม ปรับปรุงที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง 700,000 700,000 700,000 700,000 2 1. ปรับปรุงภมูทิศันใ์หม้คีวามสวยงาม กองชา่ง

บริเวณสวนสาธารณะ ของเทศลบาลใหม้คีวามสวยงาม ใหใ้ชไ้ด้ตามปกติ บริเวณสวนสาธารณะ จดุ 2. เพิ่มประสิทธิภาพบริการประชาชน สาธารณสุข

เทศบาลต้าบลสันทรายหลวง 2. ประชาชนได้รับประโยชนจ์ากการ ของเทศบาลต้าบลสันทรายหลวง 3. ประชาชนได้รับประโยชนก์ารบริการ

จ้านวน 2 จดุ บริการงานสาธารณะ

12 โครงการปรับปรุงระบบน้้าพุ เพื่อบ้ารุงรักษาส่ิงกอ่สร้างใหส้ามารถ ซ่อมแซม ปรับปรุงที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง 400,000 400,000 400,000 400,000 1 1.ที่ดินและส่ิงก่อสร้างได้รับการบ้ารุงรักษา กองชา่ง

ด้านหลัง ส้านกังานเทศบาล ใชง้านได้ตามปกติ ใหใ้ชไ้ด้ตามปกติ จดุ สามารถใชง้านได้ตามปกติ สาธารณสุข

ต้าบลสันทรายหลวง 2.อ้านวยความสะดวกในการปฏบิติังาน

13 โครงการปรับปรุงภมูทิศัน์ เพื่อปรับปรุงวงเวียนใหเ้กดิความ ประดับตกแต่ง บริเวณลานวงเวียน 1,500,000 1,500,000 1,000,000 1,000,000 1 1.เกดิความสวยงาม กองชา่ง

บริเวณวงเวียนลานเอนก เปน็ระเบยีบเรียบร้อย ใหม้คีวามสวยงามและเปน็ระเบยีบเรียบร้อย จดุ 2.ลดการเกดิอบุติัเหตุ

ประสงค์เทศบาล 3.สร้างความเปน็ระเบยีบเรียบร้อย

14 ปรับแต่ภมูทิศันบ์ริเวณ ปรับปรุงภมูทิศันใ์หส้วยงาม ปรับปรุงภมูทิศัน ์เชน่ ปรับเกล่ีย ปลูกหญา้ 500,000 1 1.ชมุชนนา่อยู่ กองชา่ง

หอพญาผาบ (หอค้า) ม.6 ต้นไม ้ดอกไม ้ปตัูวหนอน เทลานเดิน จดุ 2.ส่ิงแวดล้อมร่มร่ืน สาธารณสุข

ต.สันทรายหลวง ฯลฯ 3.ประชาชนมชีวีิตที่ดีขึ้น


