
สวนที่ ๒ 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

 
เทศบาลตําบลสันทรายหลวง ไดจัดทําแผนการดําเนินงานประจําป พ.ศ. ๒๕64 โดยจัดทําตาม

ยุทธศาสตรการพัฒนา จํานวน 5 ยุทธศาสตร ดังนี้ 
 
 

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและผังเมือง 

พันธกิจ  พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ใหไดมาตรฐานและเพียงพอกับความ
ตองการของประชาชนตามศักยภาพของเทศบาลตําบลสันทรายหลวงควบคูกับการวางผังเมอืงท่ีดี 
 

เปาประสงค  โครงสรางพื้นฐาน  ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ ที่ไดมาตรฐาน เพียงพอและทั่วถึง 
 

ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค  จํานวนโครงสรางพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่ไดมาตรฐาน
เพิ่มข้ึน 
 

แนวทางการพัฒนาและตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 
  แนวทางการพัฒนา 
   1. พัฒนาระบบการวางผังเมืองและการใชท่ีดิน 
   2. กอสราง ปรับปรุง ซอมแซมสิ่งกอสรางพื้นฐาน ถนน ผิวการจราจร ทางเทา สะพาน 
ระบบการระบายน้ํา 
   3. พัฒนาระบบการจราจรและการขนสง 
   4. พัฒนาระบบไฟฟาและแสงสวาง 
   5. พัฒนาระบบประปา 
  ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 
    จํานวนถนน สะพาน ทางเทา การระบายน้ํา  สิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  
และสิ่งกอสราง ระบบจราจร แหลงน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ระบบชลประทาน ท่ีไดการบํารุงรักษาและ 
มีจํานวนเพิ่มขึ้น 
 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก  สํานักปลัด / กองชาง 

 

 

 

 

 

 



 
 

๕ 

ยุทธศาสตรที่ 2 การสงเสริมเศรษฐกิจชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

พันธกิจ   สรางเศรษฐกิจชุมชนใหเขมแข็ง   พัฒนาดานอาชีพเสริม เพิ่มรายได ใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

เปาประสงค   ประชาชนประกอบอาชีพ มีรายไดบนพื้นฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค  จํานวนประชาชนท่ีมีอาชพี มีรายไดที่เพิ่มขึ้น 
แนวทางการพัฒนาและตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 
  แนวทางการพัฒนา 

  1. สงเสริมการสรางงานและพัฒนารายได 
   2. สงเสริมการผลิตและการพัฒนาสินคาชุมชน 

  3. เพิ่มศักยภาพการผลิตทางการเกษตร 

  ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 
   1. จํานวนประชาชนที่มีอาชีพ รายได เพิ่มขึ้น 

   2. จํานวนครัวเรือนท่ีใชพลังงานทดแทน 

   3. จํานวนการรวมกลุมของประชาชน 
 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก  สํานักปลัด /กองสวัสดิการสังคม/กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

๖ 

ยุทธศาสตรที่ 3  การพฒันาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 

พันธกิจ  สงเสริมดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น ภูมิปญญาทองถิ่น และพัฒนา 
ดานการกีฬาและนันทนาการ 
 

เปาประสงค   ประชาชนมีโอกาสทางการศึกษา เพียงพอและทั่วถึง ใชหลักศาสนาสําหรับเปนที่ยึดเหนี่ยว
ทางจิตใจ และขนบธรรมเนียมประเพณี  ภูมิปญญาทองถ่ิน กีฬาและนันทนาการ เปนสิ่งสรางความเขมแข็ง 
ความสามัคคีใหกับชุมชน 
 

ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค จํานวนประชาชนที่ไดรับการศึกษา และจํานวนกิจกรรมที่ไดรับการสงเสริม 
เพิ่มข้ึน 
 

แนวทางการพัฒนาและตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 
  แนวทางการพัฒนา 

  1. สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใหไดมาตรฐาน 

  2. สงเสริมการเรียนรูตามอัธยาศัยและการศึกษานอกระบบ 

  3. สงเสริม สนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ 

  4. สงเสริมความเขมแข็งของชุมชน 

  5. สนับสนุนการสงเคราะหและสรางสวัสดิการสังคม 

 6.สงเสริมการจัดกิจกรรมทางศาสนา ฟนฟูอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ประเพณีเอกลักษณ   
    ทองถ่ินและวันสําคัญตาง ๆ  

  7. สงเสริมการใหบริการทางสาธารณสุขและสุขภาพอนามัยของประชาชน 

  8. ควบคุมสุขาภิบาลรานอาหาร ตลาด แผงลอยและสถานประกอบการตาง ๆ  
       ใหมีมาตรฐาน 

  9. ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
 

  ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 
   1. จํานวนผูที่ไดรับการศึกษาเพ่ิมข้ึน 

   2. จํานวนกิจกรรมที่ไดการสนับสนุน สงเสรมิ 
 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก   สํานักปลัด / กองสวัสดิการสังคม / กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

 

 

 

 

 

 



 
 

๗ 

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

พันธกิจ  สงเสริม บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 

เปาประสงค  มีระบบการบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอมท่ีมีประสิทธิภาพ 
 

ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค  จํานวนพื้นที่สีเขียวที่เพ่ิมขึ้น และจํานวนครัวเรือนที่มีการบริหารจัดการขยะ 
 

แนวทางการพัฒนาและตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 
  แนวทางการพัฒนา 

1. สงเสริมและรักษาสภาพแวดลอม เพ่ิมพื้นที่สีเขียว สวนสาธารณะและอนุรักษ    
    พันธุกรรมพืชตาง ๆ  

   2. ปองกันและแกไขปญหามลพิษสิ่งแวดลอม 
                 3. พัฒนาประสิทธิภาพในการจัดการปญหา ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลปองกัน   
 และแกไขปญหายาเสพติด 

  ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 
   1. จํานวนพื้นที่สีเขียวเพิ่มข้ึน 

   2. จํานวนครัวเรือนท่ีมีการบริหารจัดการขยะ 
 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก  สาํนักปลัด / กองชาง / กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

๘ 

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร 

พันธกิจ  พัฒนาองคกรและสรางระบบบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 
 

เปาประสงค  องคกรมีระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 

ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค  จํานวนบุคลากรท่ีมีคุณภาพ 

 

แนวทางการพัฒนาและตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 
  แนวทางการพัฒนา 

1. ปรบัปรุงพัฒนาสถานท่ีและเครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงาน 
2. พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารงาน บุคลากรและการปฏิบัติงาน 
3. เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความสงบเรียบรอย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  
    ของประชาชน 

   4. ประชาสัมพันธขาวสารและสงเสรมิการมีสวนรวมของประชาชนกับเทศบาล 
  ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 
   1. จํานวนบุคลากรที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น 
   2. จํานวนประชาชนที่มสีวนรวมกับเทศบาลตําบลสนัทรายหลวงเพิ่มมากขึ้น 
 
หนวยงานรับผิดชอบหลัก  เทศบาลตําบลสันทรายหลวง 
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ความเชื่อมโยงยุทศาสตรการพฒันาจังหวัดกบัยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 
  

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาต ิ ยุทธศาสตรจังหวัด/กลุม
จังหวดั/ภาค 

ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม อปท.นําไปจดัทํายุทธศาสตร
การพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นอยางเปนรปูธรรม 

ยุทธศาสตรดานความมั่นคง การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  
ที่เหมาะสมกับชุมชน 

การพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุล
และยั่งยืน 

การพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐานและผังเมือง 

ยุทธศาสตรดานการสราง
ความสามารถในการแขงขัน 

การสรางความเปนธรรมลดความเหลือ่มล้าํในสังคม การพัฒนาเศรษฐกิจ และการ
ทองเท่ียว  

การสงเสริมเศรษฐกิจชุมชนตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอ 

ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและ
เสรมิสรางศักยภาพคน 

การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันได
อยางยั่งยืน 

การอนุรักษ ฟนฟูและสืบสาน 
ศิลปวฒันธรรม ประเพณี และ
ภูมิปญญาทองถิ่น 

การสรางสังคมแหงวัฒนธรรม 
ความรู ภูมปิญญาจิตสาธารณะ 
และพัฒนาศักยภาพคนใหพรอม
รับกับการเปลี่ยนแปลง 

การพัฒนาดานการศึกษา 
ศาสนา วฒันธรรม สังคม และ
คุณภาพชีวติ 
 ยุทธศาสตรดานการสราง

โอกาสความเสมอภาคและเทา
เทียมกันทางสังคม 

การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนา
อยางยั่งยืน    

การพัฒนาการศึกษา 
สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตรดานการสรางการ
เติบโตบนคุณภาพชีวติท่ีเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม 

การเสรมิสรางความมั่นคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนา
ประเทศสูความมั่งค่ังและยั่งยืน 

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม 

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
พลังงานและสิ่งแวดลอมเพ่ือ
เปนฐานการพัฒนาอยางยั่งยืน 

การพัฒนาดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

การปองกัน บรรเทาสาธารณภัย 
และการรักษาความเปนระเบียบ
เรียบรอยในชุมชน 

การสรางความมั่นคง ปลอดภัย 
และความสงบสขุของ 
ประชาชน 

การพัฒนาดานการเมือง 
และการบริหาร 

การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐและการ 
ใหบริการประชาชนที่มี
ประสิทธภิาพ โปรงใส และเปน
ธรรม  

การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลย ีวิจัย และ
นวัตกรรม 

  

การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ   
ความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือการพัฒนา   
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ความเชื่อมโยงยุทศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและแผนงาน 
 

ที ่ ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หนวยงาน
สนบัสนุน 

1 การพัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐานและผังเมือง 

บริหารงาน
ทั่วไป 

บริหารงาน
ทั่วไป 

สาํนักปลัด 

- 

บริการชุมชน
และสังคม 

เคหะและชุมชน กองชาง 

2 การสงเสริมเศรษฐกิจชุมชน
ตามแนวทางปรชัญา
เศรษฐกิจพอ 

บริหารงาน
ทั่วไป 

บริหารงาน
ทั่วไป 

สาํนักปลัด 

บริการชุมชน
และสังคม 

สรางความ
เขมแข็งของ

ชุมชน 

กองสวัสดิการ
และสังคม 

3 การพัฒนาดานการศกึษา 
ศาสนา วัฒนธรรม สังคม 
และคณุภาพชีวิต 
 
 

บริหารงาน
ทั่วไป 

บริหารงาน
ทั่วไป 

สาํนักปลัด 

บริการชุมชน
และสังคม 

เคหะและชุมชน กองชาง 
สาธารณสุข กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม 
สรางความ
เขมแข็งของ

ชุมชน 

กองสวัสดิการ
และสังคม 

4 การพัฒนาดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

บริหารงาน
ทั่วไป 

บริหารงาน
ทั่วไป 

สาํนักปลัด 

บริการชุมชน
และสังคม 

เคหะและชุมชน กองชาง 
สาธารณสุข กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม 
5 การพัฒนาดานการเมืองและ

การบริหาร 
บริหารงาน

ทั่วไป 
บริหารงาน

ทั่วไป 
สาํนักปลัด 

การรักษาความ
สงบภายใน 

สาํนักปลัด 

บริการชุมชน
และสังคม 

เคหะและชุมชน กองชาง 
สาธารณสุข กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม 
รวม 5 ยุทธศาสตร 10 ดาน 5 แผนงาน 5 หนวยงาน - 

 
 


