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เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัธท์ี่คาดวา่ หน่วยงาน

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

1 ปรับปรุงเกาะกลาง เพื่อบ ารุงรักษาส่ิงกอ่สร้างใหส้ามารถ ซ่อมแซม ปรับปรุงที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง 1,200,000 1,200,000 1,200,000 กจิกรรม 1.ที่ดินและส่ิงก่อสร้างได้รับการบ ารุงรักษา ส านกัปลัด

บริเวณลานกฬีาเทศบาล ใชง้านได้ตามปกติ ใหใ้ชไ้ด้ตามปกติ โครงการ สามารถใชง้านได้ตามปกติ กองชา่ง

ต าบลสันทรายหลวง 2.อ านวยความสะดวกในการปฏบิติังาน

ของเจา้หนา้ที่

2 กอ่สร้างร้ัว คสล. บริเวณ เพื่อความปลอดภยัในทรัพยสินของทาง บริเวณศูนยร์าชการส านกังานเทศบาลต าบล 300,000 1 1.ทรัพยสิ์นทางราชการมคีวามปลอดภยั กองชา่ง

ส านกังานเทศบาลต าบล ราชการ สันทรายหลวง ขนาดความสูง 2 เมตร แหง่ 2.ส านกังานมคีวามเปน็ระเบยีบเรียบร้อย

สันทรายหลวง ยาว 120 เมตร 

3 โครงการปรับปรุงเสียงตามสาย เพื่อประชาสัมพนัธ์ขา่วสารใหม้ี ปรับปรุง ซ่อมแซม เพิ่มเติมเสียงตามสาย 300,000 300,000 300,000 300,000 9 1.ประชาชนได้รับขา่วสารอยา่งทั่วถงึ กองชา่ง

ในหมู่บา้นปา่เหมอืด ม.4 ประสิทธิภาพอยา่งทั่วถงึ ในหมู่บา้น จดุ 2.การประชาสัมพนัธ์มปีระสิทธิภาพ

ต.ปา่ไผ่ มากขึ้น

3.ประชาชนมคีวามพงึพอใจ

4 โครงการปรับปรุงเสียงตามสาย เพื่อประชาสัมพนัธ์ขา่วสารใหม้ี ปรับปรุง ซ่อมแซม เพิ่มเติมเสียงตามสาย 300,000 300,000 300,000 300,000 9 1.ประชาชนได้รับขา่วสารอยา่งทั่วถงึ กองชา่ง

ในหมู่บา้นปา่ลาน ม.2 ประสิทธิภาพอยา่งทั่วถงึ ในหมู่บา้น จดุ 2.การประชาสัมพนัธ์มปีระสิทธิภาพ

ต.สันทรายหลวง มากขึ้น

3.ประชาชนมคีวามพงึพอใจ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

                    5.2 แผนงานเคหะและชมุชน 

            ยทุธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหาร

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลสนัทรายหลวง  อ าเภอสนัทราย  จงัหวดัเชยีงใหม่

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 5 การพัฒนาระบบการจดัการภาครัฐและการใหบ้ริการประชาชนที่มปีระสทิธภิาพ โปร่งใส และเปน็ธรรม

 ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่ 7 การบริหารจดัการบา้นเมอืงที่ดี
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เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัธท์ี่คาดวา่ หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

                    5.2 แผนงานเคหะและชมุชน 

            ยทุธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหาร

5 โครงการปรับปรุงเสียงตามสาย เพื่อประชาสัมพนัธ์ขา่วสารใหม้ี ปรับปรุง ซ่อมแซม เพิ่มเติมเสียงตามสาย 300,000 300,000 300,000 300,000 1 1.ประชาชนได้รับขา่วสารอยา่งทั่วถงึ กองชา่ง

ในหมู่บา้นสันปา่สัก ม.6 ประสิทธิภาพอยา่งทั่วถงึ ในหมู่บา้น หมู่บา้น 2.การประชาสัมพนัธ์มปีระสิทธิภาพ

ต.สันทรายหลวง มากขึ้น

3.ประชาชนมคีวามพงึพอใจ

6 โครงการปรับปรุงเสียงตามสาย เพื่อประชาสัมพนัธ์ขา่วสารใหม้ี ปรับปรุง ซ่อมแซม เพิ่มเติมเสียงตามสาย 400,000 400,000 400,000 400,000 กจิกรรม/ 1.ประชาชนได้รับขา่วสารอยา่งทั่วถงึ กองชา่ง

ในหมู่บา้นสันทรายกอ้ม ม.9 ประสิทธิภาพอยา่งทั่วถงึ ในหมู่บา้น โครงการ 2.การประชาสัมพนัธ์มปีระสิทธิภาพ

ต าบลสันทรายหลวง มากขึ้น

3.ประชาชนมคีวามพงึพอใจ

7 โครงการปรับปรุงเสียงตามสาย เพื่อประชาสัมพนัธ์ขา่วสารใหม้ี ปรับปรุง ซ่อมแซม เพิ่มเติมเสียงตามสาย 300,000 300,000 300,000 300,000 9 1.ประชาชนได้รับขา่วสารอยา่งทั่วถงึ กองชา่ง

ในหมู่บา้นแมย่อ่ยเหนอื ม.1 ประสิทธิภาพอยา่งทั่วถงึ ในหมู่บา้น จดุ 2.การประชาสัมพนัธ์มปีระสิทธิภาพ

ต.สันทรายนอ้ย มากขึ้น

3.ประชาชนมคีวามพงึพอใจ

8 โครงการปรับปรุงเสียงตามสาย เพื่อประชาสัมพนัธ์ขา่วสารใหม้ี ปรับปรุง ซ่อมแซม เพิ่มเติมเสียงตามสาย 400,000 400,000 400,000 400,000 กจิกรรม/ 1.ประชาชนได้รับขา่วสารอยา่งทั่วถงึ กองชา่ง

ในหมู่บา้นสันทรายมลู ม.3 ประสิทธิภาพอยา่งทั่วถงึ ในหมู่บา้น โครงการ 2.การประชาสัมพนัธ์มปีระสิทธิภาพ

ต าบลสันทรายนอ้ย มากขึ้น

3.ประชาชนมคีวามพงึพอใจ

9 โครงการปรับปรุงเสียงตามสาย เพื่อประชาสัมพนัธ์ขา่วสารใหม้ี ปรับปรุง ซ่อมแซม เพิ่มเติมเสียงตามสาย 300,000 300,000 300,000 300,000 9 1.ประชาชนได้รับขา่วสารอยา่งทั่วถงึ กองชา่ง

ในหมู่บา้นสันคะยอม  ม.4 ประสิทธิภาพอยา่งทั่วถงึ ในหมู่บา้น จดุ 2.การประชาสัมพนัธ์มปีระสิทธิภาพ

ต.สันทรายนอ้ย มากขึ้น

3.ประชาชนมคีวามพงึพอใจ
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เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัธท์ี่คาดวา่ หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

                    5.2 แผนงานเคหะและชมุชน 

            ยทุธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหาร

8 โครงการปรับปรุงเสียงตามสาย เพื่อประชาสัมพนัธ์ขา่วสารใหม้ี ปรับปรุง ซ่อมแซม เพิ่มเติมเสียงตามสาย 1,000,000 กจิกรรม/ 1.ประชาชนได้รับขา่วสารอยา่งทั่วถงึ กองชา่ง

ในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาล ประสิทธิภาพอยา่งทั่วถงึ ในพื้นที่รับผิดชอบเทศบาลต าบล โครงการ 2.การประชาสัมพนัธ์มปีระสิทธิภาพ

ต าบลสันทรายหลวง สันทรายหลวง รายละเอยีดตามแบบที่ มากขึ้น

กองชา่งก าหนด 3.ประชาชนมคีวามพงึพอใจ

9 โครงการปรับปรุงเสียงตามสาย เพื่อประชาสัมพนัธ์ขา่วสารใหม้ี ปรับปรุง ซ่อมแซม เพิ่มเติมเสียงตามสาย 400,000 400,000 400,000 400,000 กจิกรรม/ 1.ประชาชนได้รับขา่วสารอยา่งทั่วถงึ กองชา่ง

ในหมู่บา้นโจ ้ม.5 ประสิทธิภาพอยา่งทั่วถงึ ในหมู่บา้น โครงการ 2.การประชาสัมพนัธ์มปีระสิทธิภาพ

ต าบลสันทรายนอ้ย มากขึ้น

3.ประชาชนมคีวามพงึพอใจ

10 โครงการปรับปรุงเสียงตามสาย เพื่อประชาสัมพนัธ์ขา่วสารใหม้ี ปรับปรุง ซ่อมแซม เพิ่มเติมเสียงตามสาย 300,000 300,000 300,000 300,000 9 1.ประชาชนได้รับขา่วสารอยา่งทั่วถงึ กองชา่ง

ในหมู่บา้นสันคะยอมใต้  ม.7 ประสิทธิภาพอยา่งทั่วถงึ ในหมู่บา้น จดุ 2.การประชาสัมพนัธ์มปีระสิทธิภาพ

ต.สันทรายนอ้ย มากขึ้น

3.ประชาชนมคีวามพงึพอใจ

11 โครงการปรับปรุงเสียงตามสาย เพื่อประชาสัมพนัธ์ขา่วสารใหม้ี ปรับปรุง ซ่อมแซม เพิ่มเติมเสียงตามสาย 300,000 300,000 300,000 300,000 10 1.ประชาชนได้รับขา่วสารอยา่งทั่วถงึ กองชา่ง

หมู่ที่ 8 ต.สันทรายนอ้ย ประสิทธิภาพอยา่งทั่วถงึ ในหมู่บา้น จดุ 2.การประชาสัมพนัธ์มปีระสิทธิภาพ

มากขึ้น

3.ประชาชนมคีวามพงึพอใจ

12 โครงการปรับปรุงเสียงตามสาย เพื่อประชาสัมพนัธ์ขา่วสารใหม้ี ปรับปรุง ซ่อมแซม เพิ่มเติมเสียงตามสาย 300,000 300,000 300,000 300,000 10 1.ประชาชนได้รับขา่วสารอยา่งทั่วถงึ กองชา่ง

หมู่ที่ 9 ต.สันทรายนอ้ย ประสิทธิภาพอยา่งทั่วถงึ ในหมู่บา้น จดุ 2.การประชาสัมพนัธ์มปีระสิทธิภาพ

มากขึ้น

3.ประชาชนมคีวามพงึพอใจ
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เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัธท์ี่คาดวา่ หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

                    5.2 แผนงานเคหะและชมุชน 

            ยทุธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหาร

13 โครงการปรับปรุงเสียงตามสาย เพื่อประชาสัมพนัธ์ขา่วสารใหม้ี ปรับปรุง ซ่อมแซม เพิ่มเติมเสียงตามสาย 300,000 300,000 300,000 300,000 9 1.ประชาชนได้รับขา่วสารอยา่งทั่วถงึ กองชา่ง

ในหมู่บา้นสันทรายเงิน  ม.10 ประสิทธิภาพอยา่งทั่วถงึ ในหมู่บา้น จดุ 2.การประชาสัมพนัธ์มปีระสิทธิภาพ

ต.สันทรายนอ้ย มากขึ้น

3.ประชาชนมคีวามพงึพอใจ

14 ติดต้ังเสียงตามสายชมุชน เพื่อประชาสัมพนัธ์ขา่วสารใหม้ี ติดต้ังเสียงตามสายชุมชน ณ ศาลาเอนกประสงค์ 400,000 400,000 400,000 400,000 1 1.ประชาชนได้รับขา่วสารอยา่งทั่วถงึ กองชา่ง

ณ ศาลาเอนกประสงค์ ประสิทธิภาพอยา่งทั่วถงึ บ้านแมค่าว ม.2 ต.สันพระเนตร จ านวน 1 ชดุ ชดุ 2.การประชาสัมพนัธ์มปีระสิทธิภาพ

ม.2 ต.สันพระเนตร มากขึ้น

3.ประชาชนมคีวามพงึพอใจ

15 โครงการปรับปรุงเสียงตามสาย เพื่อประชาสัมพนัธ์ขา่วสารใหม้ี ปรับปรุง ซ่อมแซม เพิ่มเติมเสียงตามสาย 300,000 300,000 300,000 300,000 10 1.ประชาชนได้รับขา่วสารอยา่งทั่วถงึ กองชา่ง

หมู่ที่ 2 ต.สันทรายนอ้ย ประสิทธิภาพอยา่งทั่วถงึ ในหมู่บา้น จดุ 2.การประชาสัมพนัธ์มปีระสิทธิภาพ

มากขึ้น

3.ประชาชนมคีวามพงึพอใจ


