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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 1. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดลุและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 

1. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการจดัท าฐานข้อมูลทาง
กายภาพ 

1. เพื่อจัดท า
ฐานข้อมูลทางกายภาพ
ของต าบลเหมาะสมกับ
การใช้งานและง่ายต่อ
การสืบค้น ตรวจสอบ 
2. เพื่อน าเทคโนโลยี
มาใช้ในการจัดเก็บ
ข้อมูล ส าหรับการ
บริหารจดัการได้อย่าง
เหมาะสม ถูกต้อง 
รวดเร็ว และเป็นธรรม 
ตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี

รวบรวมข้อมลูภายใน
ต าบลไว้อย่างเป็นระบบ 
จัดเก็บเป็นฐานข้อมลู
เหมาะสมต่อการใช้งาน 
เช่น หมู่บ้าน ครัวเรือน 
ถนน ไฟฟ้า ประปา ฯลฯ 
อย่างน้อยปีละ 1 หมู่บ้าน 

100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนหมู่บ้าน
ที่มีการจัดท า
ฐานข้อมูลทาง
กายภาพ 

ข้อมูลที่รวบรวมมี
ความสัมพันธ์กันและ
สามารถน าออกมาใช้
ประโยชนไ์ด้ ตรงตาม
วัตถุประสงค์การใช้งาน 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 1. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดลุและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 

1. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
บริเวณทางเข้าบา้นนายวิโรจน์ 
ราชไชยยา หมู่ที่ 4 บ้านห้วย
ทราย 

เพื่อให้ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 
3.00-3.50 เมตร ยาวไม่
น้อยกว่า 48.00 เมตร 

100,000 100,000 100,000 100,000 ระยะทางของ
ถนนท่ีก่อสร้าง
แล้วเสร็จ  
 

ประชาชนสามารถใช้ 
เส้นทางไดส้ะดวก  
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
บริเวณบา้นเลขที่ 65 ถึง
บ้านเลขท่ี 45/11 หมู่ที่ 4 
บ้านห้วยทราย 

เพื่อให้ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 
3.00 เมตร ความยาว 
48.00 เมตร หรือพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 144 ตร.ม. 

100,000 100,000 100,000 100,000 ระยะทางของ
ถนนท่ีก่อสร้าง
แล้วเสร็จ  

ประชาชนสามารถใช้ 
เส้นทางไดส้ะดวก  
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

4 โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. 
เชื่อมถนนเลียบคลอง
ชลประทานบริเวณสถานตรวจ
สภาพรถคันคลองเซอร์วิส 
เลขที่ 152 หมู่ที่ 5 บ้านร่ าเปิง 

เพื่อให้ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง
ไม่น้อยกว่า 4.00 เมตร 
ยาวไม่น้อยกว่า 70.00 
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 280.00 ตร.ม.  

200,000 200,000 200,000 200,000 ระยะทางของ
ถนนท่ีก่อสร้าง
แล้วเสร็จ  
 

ประชาชนสามารถใช้ 
เส้นทางไดส้ะดวก  
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 1. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดลุและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 

1. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
เชื่อมถนนเดิม บรเิวณตรงข้าม
หน้าบ้านเลขท่ี 51 ช่างทอง 
ซอย 1 หมู่ที่ 7 บ้านช่างทอง 

เพื่อให้ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
ขนาดกว้าง 3.40 เมตร 
ยาว 75.00 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 265 
ตารางเมตร 

150,000 150,000 150,000 150,000 ระยะทางของ
ถนนท่ีก่อสร้าง
แล้วเสร็จ  

ประชาชนสามารถใช้ 
เส้นทางไดส้ะดวก  
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
พร้อมรางระบายน้ า ค.ส.ล. 
และวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล.  
บริเวณหน้าบ้านเลขท่ี 41/9 
(อ.สงัด ปุยอ๊อก) หมู่ที่ 7 บ้าน
ช่างทอง 

1. เพื่อให้ความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 
2. เพื่อระบายน้ าให้ไหล
ไปสู่ที่ทิ้งน้ าโดยเร็วทีสุ่ด 
แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
ขนาดกว้าง 3.50 เมตร 
ยาว 227.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 250 ตาราง
เมตร พร้อมรางระบายน้ า 
ค.ส.ล. ฝาปิดตะแกรง
เหล็ก ขนาดรางกว้าง 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ระยะทางที่
ก่อสร้างแล้ว
เสร็จ  
 

1. ประชาชนสามารถ
ใช้ 
เส้นทางไดส้ะดวก  
รวดเร็วและปลอดภัย 
2. การระบายน้ า
สะดวก น้ าไม่ท่วมขัง 
 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 1. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดลุและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 

1. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

0.40 เมตร ลึก 4.40 
เมตร ยาว 224.00 เมตร 
และวางท่อระบายน้ า 
ขนาด Ø 0.60 เมตร 
พร้อมบ่อพัก ความยาว
รวมบ่อพัก 12.00 เมตร 

7 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
ตามโฉนดที่ดิน เลขท่ี 
22603 ต าบลสุเทพ 

เพื่อให้ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ตาม
โฉนดที่ดิน เลขท่ี 22603 
ต าบลสุเทพ ซึ่งโอนเป็น
ทางสาธารณประโยชน์ 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
3,314.00 ตารางเมตร 
หนา 0.15 เมตร 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ระยะทางของ
ถนนท่ีก่อสร้าง
แล้วเสร็จ  

ประชาชนสามารถใช้ 
เส้นทางไดส้ะดวก  
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 1. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดลุและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 

1. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

8 โครงการก่อสร้างถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมราง
ระบายน้ า บริเวณซอย 9 
เชื่อมรางระบายน้ าเดมิ หมู่ที่ 
14 บ้านใหมห่ลังมอ 

เพื่อให้ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

ก่อสร้างถนนแอสฟัลทต์ิก          
คอนกรีต กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 170.00 เมตร 
พร้อมรางระบายน้ า ยาว 
23.00 เมตร 

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ระยะทางของ
ถนนท่ีก่อสร้าง
แล้วเสร็จ  

ประชาชนสามารถใช้ 
เส้นทางไดส้ะดวก  
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้างถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต ต่อเนื่องจาก
หน้าวัดป่าแดงถึงรั้วโครงการ
หลวง หมู่ที่ 14 บ้านใหม่หลัง
มอ 

เพื่อให้ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

ก่อสร้างถนนแอสฟัลทต์ิก   
คอนกรีต กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 60.00 เมตร  

90,000 90,000 90,000 90,000 ระยะทางของ
ถนนท่ีก่อสร้าง
แล้วเสร็จ  

ประชาชนสามารถใช้ 
เส้นทางไดส้ะดวก  
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

10 โครงการขยายถนนเข้าบ้าน
นางบัวชุม  ไชยยา บ้านเลขท่ี 
54/4 หมู่ที่ 4 บ้านห้วยทราย 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมสะดวกขึ้น 

ขยายถนนเข้าบ้านนาง          
บัวชุม  ไชยยา บ้านเลขท่ี 
54/4  

200,000 200,000 200,000 200,000 ระยะทางของ
ถนนท่ีก่อสร้าง
แล้วเสร็จ  

ประชาชนสามารถใช้ 
เส้นทางไดส้ะดวก  
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 1. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดลุและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 

1. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

11 โครงการขยายถนนจาก
หมู่บ้านกาญจน์กนกถึงสีแ่ยก
บริเวณหน้าวัดช่างทอง หมู่ที่ 
7 บ้านช่างทอง 

เพื่อให้ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

ขยายถนนจากหมู่บ้าน
กาญจน์กนกถึงสี่แยก
บริเวณหน้าวัดช่างทอง 

500,000 500,000 500,000 500,000 ระยะทางของ
ถนนท่ีก่อสร้าง
แล้วเสร็จ  
 

ประชาชนสามารถใช้ 
เส้นทางไดส้ะดวก  
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

12 โครงการขยายถนน ค.ส.ล. 
บริเวณตั้งแต่บ้านเลขท่ี 9 ถึง
บ้านเลขท่ี 15/4 หมู่ที่ 11 
บ้านดอยปุย 
 

เพื่อให้ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

ขยายถนน ค.ส.ล. บริเวณ
ตั้งแต่บ้านเลขท่ี 9 ถึง
บ้านเลขท่ี 15/4 

600,000 600,000 200,000 200,000 ระยะทางของ
ถนนท่ีก่อสร้าง
แล้วเสร็จ  
 

ประชาชนสามารถใช้ 
เส้นทางไดส้ะดวก  
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

13 โครงการขยายไหล่ทางถนน
เส้นหลังโรงเรียนบ้านห้วย
ทราย หมู่ที ่15 บ้านทรายค า 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมสะดวกขึ้น 

ขยายไหล่ทางถนนเส้น
หลังโรงเรียนบ้านห้วย
ทรายตลอดทั้งสายไปถึง
บ้านช่างทอง 

400,000 400,000 100,000 100,000 ระยะทางของ
ถนนท่ีก่อสร้าง
แล้วเสร็จ  
 

ประชาชนสามารถใช้ 
เส้นทางไดส้ะดวก  
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 



98 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 1. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดลุและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 

1. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

14 โครงการขยายไหล่ทางข้าง
สนามกีฬาถึงก าแพงเกษตร 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ หมู่ที่ 
13 บ้านสันลมจอย 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมสะดวกขึ้น 

ขยายไหล่ทางข้างสนาม
กีฬาถึงก าแพงเกษตร 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

800,000 800,000 200,000 200,000 ระยะทางของ
ถนนท่ีก่อสร้าง
แล้วเสร็จ  
 

ประชาชนสามารถใช้ 
เส้นทางไดส้ะดวก  
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

15 โครงการซ่อมแซมไหล่ทาง         
ค.ส.ล. บริเวณบ้านร่ าเปิง          
หมู่ที่ 5 เช่ือมบ้านอุโมงค์ หมู่
ที่ 10 

เพื่อให้ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

ซ่อมแซมไหล่ทาง ค.ส.ล. 
จ านวน 2 ช่วง ช่วงท่ี 1 
จากถนนทางหลวงหมายเลข 
121 (ถนนเลียบคลอง
ชลประทาน) ถึงสามแยก
ถนนสายหลักบ้านร่ าเปิง หมู่
ท่ี 5 เชื่อมบ้านอุโมงค์ หมู่ท่ี 
10 โดยซ่อมแซมไหล่ทาง           
ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร 

600,000 600,000 600,000 600,000 ระยะทางของ
ถนนท่ีปรับปรุง
ซ่อมแซม 

ประชาชนสามารถใช้ 
เส้นทางไดส้ะดวก  
รวดเร็วและปลอดภัย 
 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 1. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดลุและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 

1. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

พื้นท่ีรวมไม่น้อยกว่า 646 
ตารางเมตร และช่วงท่ี 2 
บริเวณถนนสายหลักบ้าน
อุโมงค์ หมู่ท่ี 10 เชื่อมบ้าน
ร่ าเปิง หมู่ท่ี 5 โดยท าการ
ซ่อมแซมไหล่ทาง ค.ส.ล. 
กว้างเฉลี่ย 1.20 เมตร 
ความยาว 365 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นท่ีรวม
ไม่น้อยกว่า 438 ตาราง
เมตร รวมพื้นท่ีซ่อมแซม
ไหล่ทางทั้ง 2 ช่วงไม่น้อย
กว่า 1,084 ตารางเมตร 
 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 1. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดลุและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 

1. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

16 โครงการก่อสร้างถนน ขยาย
ถนน ขยายไหล่ทางถนน 
ภายในต าบล 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมสะดวกขึ้น 

1. ก่อสร้างถนนทางเข้า
สวนธรรมน าสุข หมู่ท่ี 13 
บ้านสันลมจอย 
2. ก่อสร้างถนนข้างสนาม
กีฬาเทศบาล บรเิวณ
บ้านเลขท่ี 144/1 หมู่ที่ 
13 บ้านสันลมจอย 
3. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
บริเวณซอย 8 หมู่ที่ 4 
บ้านห้วยทราย 
4. ก่อสร้างถนนเข้าบา้น
นายสุกิจ  อินถา หมู่ที่ 4 
บ้านห้วยทราย 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ระยะทางของ
ถนนท่ีก่อสร้าง
แล้วเสร็จ  
 
 

ประชาชนสามารถใช้ 
เส้นทางไดส้ะดวก  
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 1. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดลุและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 

1. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
บริเวณเส้นทางจาก
ชลประทานผ่านโบสถ์
คริสต ์
6. ขยายถนนบริเวณปาก
ทางเข้าหมู่บ้าน (บ้าน
ใหม่ชญยล) 
7. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
ซอยต้นโมกข์แมนช่ัน หมู่
ที่ 8 บ้านหลิ่งห้า 

ฯลฯ 
 
 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 1. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดลุและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 

1. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

17 โครงการก่อสร้างยกระดับ
ถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบาย
น้ า ค.ส.ล. บริเวณบ้านเลขท่ี 
93 ซอย 12/1 ถึงล าเหมือง
สาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 13 
บ้านสันลมจอย 

1. เพื่อให้ความสะดวก
ในการสัญจรไปมา และ
ความปลอดภัยในการใช้
รถใช้ถนน 
2. เพื่อระบายน้ าให้ไหล
ไปสู่ที่ทิ้งน้ าโดยเร็วทีสุ่ด 
แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง 
3. เพื่อป้องกันไม่ให้
ถนนเสียหายจากน้ ากัด
เซาะ 

ก่อสร้างยกระดับถนน
ค.ส.ล. กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 500 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000 
ตารางเมตร และก่อสร้าง
รางระบายน้ า ค.ส.ล. 
พร้อมฝาปดิตะแกรงเหล็ก 
ขนาดปากรางกว้างไม่น้อย
กว่า 0.30 เมตร ลึกไม่
น้อยกว่า 0.40 เมตร ยาว
ประมาณ 500 เมตร 
 
 

3,500,000 200,000 200,000 200,000 ระยะทางที่
ปรับปรุง
ซ่อมแซม 

1. ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 
2. การระบายน้ า
สะดวก น้ าไม่ท่วมขัง 
3. ถนนมีสภาพดีและ 
ปลอดภัยจากน้ ากัด
เซาะ 
 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 1. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดลุและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 

1. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

18 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรตีและ
ขยายไหล่ทาง พร้อมราง
ระบายน้ า หมู่ที่ 3 บ้าน
กองบิน 41 

เพื่อให้ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

ปรับปรุงผิวจราจรโดยปู 
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี
บริเวณ บ้านพักนายทหาร 
ป-1107 ถึงห้องสมดุ
กองบิน 41 ขนาดผิว
จราจรรวมขยายไหล่ทาง
กว้าง 7.00 เมตร ยาว 
142 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 1,010 ตารางเมตร
พร้อมตีเส้นจราจรและ
งานรางระบายน้ า ค.ส.ล. 
ขนาดกว้าง 0.40 เมตร 

900,000 900,000 900,000 900,000 ระยะทางของ
ถนนท่ีก่อสร้าง
แล้วเสร็จ 

ประชาชนสามารถใช้ 
เส้นทางไดส้ะดวก  
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 1. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดลุและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 

1. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

ลึก 0.30 เมตร ยาว 80 
เมตร พร้อมฝาปดิตะแกรง
เหล็ก 

19 โครงการปรับปรุงผิวจราจร          
ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ า 
บริเวณหน้าบ้านเลขท่ี 93/6 
ถึง 93/9 หมู่ที่ 4 บ้านห้วย
ทราย 

เพื่อให้ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

ปรับปรุงผิวจราจร          
ค.ส.ล. กว้างไม่น้อยกว่า 
6.00 เมตร ยาวไม่น้อย
กว่า 33.00 เมตร หนา
ไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร
พร้อมรางระบายน้ า 
 
 
 
 

700,000 700,000 700,000 700,000 ระยะทางของ
ถนนท่ีก่อสร้าง
แล้วเสร็จ  

ประชาชนสามารถใช้ 
เส้นทางไดส้ะดวก  
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 1. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดลุและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 

1. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

20 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี บริเวณ
ถนนหน้าหมู่บ้านทิศตะวันตก 
เลียบคลองชลประทาน (เล็ก) 
หมู่บ้านสเุทพาลัย หมู่ที่ 5 
บ้านร่ าเปิง 

1. เพื่อให้ความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 
2. เพื่อปรับปรุง          
ภูมิทัศน์ให้สวยงาม 
และมสีถานท่ีออกก าลัง
กาย 

ปรับปรุงผิวจราจรแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณ
ถนนหน้าหมู่บ้านทิศ
ตะวันตก เลียบคลอง
ชลประทาน (เล็ก) 
หมู่บ้านสเุทพาลัย หมู่ที่ 5 
บ้านร่ าเปิง 

500,000 500,000 500,000 500,000 ระยะทางของ
ถนนท่ีก่อสร้าง
แล้วเสร็จ 

1. ประชาชนสามารถ
ใช้เส้นทางได้สะดวก  
รวดเร็วและปลอดภัย 
2. มีสภาพภมูิทัศน์ท่ี
สวยงามและสามารถใช้
เป็นสถานท่ีออกก าลัง
กายได ้

กองช่าง 

21 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี บริเวณ
บ้านเลขท่ี 41/9 ซอยลีลาวดี
เชื่อมซอยกระดังงาหมู่ที่ 7 
บ้านช่างทอง 

เพื่อให้ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

ปรับปรุงผิวจราจรแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณ
บ้านเลขท่ี 41/9 ซอย
ลีลาวดีเช่ือมซอยกระดังงา 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,384 
ตารางเมตร 

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ระยะทางของ
ถนนท่ีก่อสร้าง
แล้วเสร็จ 

ประชาชนสามารถใช้ 
เส้นทางไดส้ะดวก  
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 1. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดลุและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 

1. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

22 โครงการปรับปรุงผิวจราจร 
บริเวณซอยกระดังงา หมู่ที่ 7 
บ้านช่างทอง 

1. เพื่อให้ความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 
2. เพื่อระบายน้ าให้ไหล
ไปสู่ที่ทิ้งน้ าโดยเร็วทีสุ่ด 
แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง 

ปรับปรุงผิวจราจร บริเวณ
ซอยกระดังงา หมู่ที่ 7 
บ้านช่างทอง 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ระยะทางของ
ถนนท่ีก่อสร้าง
แล้วเสร็จ 

1. ประชาชนสามารถ
ใช้เส้นทางได้สะดวก  
รวดเร็วและปลอดภัย 
2. การระบายน้ า
สะดวก น้ าไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

23 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี บริเวณ 
ซอยพุทธรักษา 4/1 หมู่ที่ 13 
บ้านสันลมจอย 

เพื่อให้ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

ปรับปรุงผิวจราจรแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณ
ซอยพุทธรักษา 4/1 เริม่
ตั้งแต่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลสุเทพ ถึง
บ้านเลขท่ี 60/1 ความ
ยาว 188.00 เมตร หมู่ที่ 
13 บ้านสันลมจอย  

300,000 300,000 300,000 300,000 ระยะทางของ
ถนนท่ีก่อสร้าง
แล้วเสร็จ 

ประชาชนสามารถใช้ 
เส้นทางไดส้ะดวก  
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 1. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดลุและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 

1. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

24 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี บริเวณ 
ซอยพุทธรักษา 4/2 หมู่ที่ 13 
บ้านสันลมจอย 

เพื่อให้ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

ปรับปรุงผิวจราจรแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณ
ซอยพุทธรักษา 4/2 หมู่ที่ 
13 บ้านสันลมจอย 
 
 

600,000 600,000 600,000 600,000 ระยะทางของ
ถนนท่ีก่อสร้าง
แล้วเสร็จ 

ประชาชนสามารถใช้ 
เส้นทางไดส้ะดวก  
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

25 โครงการปรับปรุงถนน ซอย 2 
เพื่อวางระบบจราจรเป็น one 
way ระยะทางประมาณ 500 
เมตร หมู่ที่ 14 บ้านใหม่หลัง
มอ 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมสะดวกขึ้น 

ปรับปรุงถนน ซอย 2 เพื่อ
วางระบบจราจรเป็น one 
way ระยะทางประมาณ 
500 เมตร 
 
 
 

400,000 400,000 400,000 400,000 ระยะทางของ
ถนนท่ีก่อสร้าง
แล้วเสร็จ  
 

ประชาชนสามารถใช้ 
เส้นทางไดส้ะดวก  
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 1. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดลุและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 

1. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

26 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม 
ถนน/ผิวจราจรภายในต าบล 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมสะดวกขึ้น 

1. ยกระดับผิวจราจร 
บริเวณก่อนถึงบ้านป้าเงิน 
หมู่ที่ 2 บ้านห้วยแก้ว 
2. ปรับปรุงซ่อมแซมไหล่
ทางถนนในหมู่บ้าน หมู่ที่ 
3 บ้านกองบิน 41 
3. ปรับปรุงผิวจราจร 
Over Lay ซอย 6  
กาสะลอง หมู่ที่ 7 บ้าน
ช่างทอง 
4. ซ่อมแซมถนนซอย 1 
หมู่ที่ 7 บ้านช่างทอง 
5. ปรับปรุงผิวจราจร 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ระยะทางของ
ถนนท่ีก่อสร้าง
แล้วเสร็จ  
 

ประชาชนสามารถใช้ 
เส้นทางไดส้ะดวก  
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 1. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดลุและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 

1. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

ซอย 2, 3 หมู่ที่ 8 บ้าน
หลิ่งห้า 
6. ปรับปรุงผิวจราจรซอย
จันทร์หอม ทางแยกไป
บ้านเลขท่ี 113/13 
ระยะทางประมาณ 100 
เมตร หมู่ที่ 10 บ้าน
อุโมงค ์
7. ปรับปรุงถนนเส้นทาง
เชื่อมหมู่ที่ 11 บ้านดอย
ปุย และหมู่ที่ 12 บ้าน          
ภูพิงค์ 

ฯลฯ 

แบบ ผ.01 



110 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 1. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดลุและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 

1. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

27 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ า ค.ส.ล. ซอยข้างหอพักอุดม
ผล หมู่ที่ 1 บ้านเชิงดอย 

1. เพื่อระบายน้ าให้ไหล
ไปสู่ที่ทิ้งน้ าโดยเร็วทีสุ่ด 
แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง 
2. เพื่อป้องกันไม่ให้
ถนนเสียหายจากน้ ากัด
เซาะ 

ก่อสร้างรางระบายน้ า       
ค.ส.ล. เชื่อมต่อรางระบาย
น้ าเดิมถึงบ้านเลขท่ี 4 
ขนาดรางกว้าง 0.40 
เมตร ลึก 0.40 เมตร 
ความยาวทั้งโครงการไม่
น้อยกว่า 99 เมตร 

550,000 550,000 550,000 550,000 จ านวนระบบ
ระบายน้ าที่
เพิ่มขึ้น 

1. การระบายน้ า
สะดวก น้ าไม่ท่วมขัง 
2. ถนนมีสภาพดีและ 
ปลอดภัยจากน้ ากัด
เซาะ 
 

กองช่าง 

28 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ า ค.ส.ล. บริเวณซอยบ้าน
ก านันต าบล สุเทพ หมู่ที่ 4 
บ้านห้วยทราย 

1. เพื่อระบายน้ าให้ไหล
ไปสู่ที่ทิ้งน้ าโดยเร็วทีสุ่ด 
แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง 
2. เพื่อป้องกันไม่ให้
ถนนเสียหายจากน้ ากัด
เซาะ 

ก่อสร้างรางระบายน้ า          
ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.40 
เมตร ลึก 0.40 เมตร 
ยาว 168 เมตร  

900,000 900,000 900,000 900,000 จ านวนระบบ
ระบายน้ าที่
เพิ่มขึ้น 

1. การระบายน้ า
สะดวก น้ าไม่ท่วมขัง 
2. ถนนมีสภาพดีและ 
ปลอดภัยจากน้ ากัด
เซาะ 
 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 1. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดลุและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 

1. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

29 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ า ค.ส.ล. บริเวณเชื่อมราง
ระบายน้ าเดิม ถึงบ้านเลขท่ี 
45/2 ซอย 8 หมู่ที่ 4 บ้าน
ห้วยทราย 

1. เพื่อระบายน้ าให้ไหล
ไปสู่ที่ทิ้งน้ าโดยเร็วทีสุ่ด 
แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง 
2. เพื่อป้องกันไม่ให้
ถนนเสียหายจากน้ ากัด
เซาะ 
 

ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.
ส.ล. ขนาดปากรางกว้าง 
0.30 เมตร ลึก 0.40 
เมตร ยาว 43 เมตร 
พร้อมฝาปดิ ค.ส.ล. 

200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนระบบ
ระบายน้ าที่
เพิ่มขึ้น 

1. การระบายน้ า
สะดวก น้ าไม่ท่วมขัง 
2. ถนนมีสภาพดีและ 
ปลอดภัยจากน้ ากัด
เซาะ 
 

กองช่าง 

30 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ า บริเวณซอย 11 หมู่ที่ 4 
บ้านห้วยทราย 

1. เพื่อระบายน้ าให้ไหล
ไปสู่ที่ทิ้งน้ าโดยเร็วทีสุ่ด 
แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง 
2. เพื่อป้องกันไม่ให้
ถนนเสียหายจากน้ ากัด
เซาะ 

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
บริเวณซอย 11 ความ
ยาว 150.00 เมตร 

850,000 850,000 850,000 850,000 จ านวนระบบ
ระบายน้ าที่
เพิ่มขึ้น 

1. การระบายน้ า
สะดวก น้ าไม่ท่วมขัง 
2. ถนนมีสภาพดีและ 
ปลอดภัยจากน้ ากัด
เซาะ 
 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 1. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดลุและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 

1. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

31 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ า ค.ส.ล. บริเวณซอยโรงแรม
บีทู หมู่ที่ 5 บ้านร่ าเปิง 

1. เพื่อระบายน้ าให้ไหล
ไปสู่ที่ทิ้งน้ าโดยเร็วทีสุ่ด 
แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง 
2. เพื่อป้องกันไม่ให้
ถนนเสียหายจากน้ ากัด
เซาะ 
 

ก่อสร้างรางระบายน้ า           
ค.ส.ล. บริเวณซอย
โรงแรมบีทูเชื่อมบ่อพัก
เดิมถึงหน้าบ้านเลขท่ี 
112 ขนาดกว้าง 0.40 
เมตร ลึก 0.40 เมตร 
ยาว 200 เมตร  

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวนระบบ
ระบายน้ าที่
เพิ่มขึ้น 

1. การระบายน้ า
สะดวก น้ าไม่ท่วมขัง 
2. ถนนมีสภาพดีและ 
ปลอดภัยจากน้ ากัด
เซาะ 
 

กองช่าง 

32 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ าดาดคอนกรตี หมู่ที่ 5 บ้าน 
ร่ าเปิง 

1. เพื่อระบายน้ าให้ไหล
ไปสู่ที่ทิ้งน้ าโดยเร็วทีสุ่ด 
แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง 
2. เพื่อป้องกันไม่ให้
ถนนเสียหายจากน้ ากัด
เซาะ 

รางระบายน้ าดาด
คอนกรีต บริเวณหลังบ้าน
ป้าสุ่ม ถึงถนนเลียบคลอง
ชลประทาน ขนาดปาก
รางกว้าง 1.50 เมตร ลึก 
1 เมตร ยาว 200 เมตร 

100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนระบบ
ระบายน้ าที่
เพิ่มขึ้น 

1. การระบายน้ า
สะดวก น้ าไม่ท่วมขัง 
2. ถนนมีสภาพดีและ 
ปลอดภัยจากน้ ากัด
เซาะ 
 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 1. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดลุและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 

1. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

33 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ า ค.ส.ล. เชื่อมบ่อพักเดิม 
บริเวณซอยค าหยาดฟ้า หมู่ที่ 
5 บ้านร่ าเปิง 

1. เพื่อระบายน้ าให้ไหล
ไปสู่ที่ทิ้งน้ าโดยเร็วทีสุ่ด 
แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง 
2. เพื่อป้องกันไม่ให้
ถนนเสียหายจากน้ ากัด
เซาะ 

ก่อสร้างรางระบายน้ า          
ค.ส.ล. เช่ือมบ่อพักเดิม 
บริเวณซอยค าหยาดฟ้า 
ความยาว 156 เมตร  
หมู่ที่ 5 บ้านร่ าเปิง 

700,000 700,000 700,000 700,000 จ านวนระบบ
ระบายน้ าที่
เพิ่มขึ้น 

1. การระบายน้ า
สะดวก น้ าไม่ท่วมขัง 
2. ถนนมีสภาพดีและ 
ปลอดภัยจากน้ ากัด
เซาะ 
 

กองช่าง 

34 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ า ค.ส.ล. บริเวณล าห้วยโป่ง
น้อย หมู่ที่ 6 บ้านโป่งน้อย 

1. เพื่อระบายน้ าให้ไหล
ไปสู่ที่ทิ้งน้ าโดยเร็วทีสุ่ด 
แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง 
2. เพื่อป้องกันไม่ให้
ถนนเสียหายจากน้ ากัด
เซาะ 

ก่อสร้างรางระบายน้ า
ค.ส.ล. ขนาดกว้างไม่น้อย
กว่า 2.50 เมตร ยาวไม่
น้อยกว่า 100 เมตร ลึก
ไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร 
บริเวณล าห้วยโป่งน้อย 
หมู่ที่ 6 บ้านโป่งน้อย 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จ านวนระบบ
ระบายน้ าที่
เพิ่มขึ้น 

1. การระบายน้ า
สะดวก น้ าไม่ท่วมขัง 
2. ถนนมีสภาพดีและ 
ปลอดภัยจากน้ ากัด
เซาะ 
 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 1. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดลุและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 

1. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

35 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ า ค.ส.ล. บริเวณหน้า
บ้านเลขท่ี 59 เช่ือมบ่อพัก
เดิม หมู่ที่ 6 บ้านโป่งน้อย 

1. เพื่อระบายน้ าให้ไหล
ไปสู่ที่ทิ้งน้ าโดยเร็วทีสุ่ด 
แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง 
2. เพื่อป้องกันไม่ให้
ถนนเสียหายจากน้ ากัด
เซาะ 

ก่อสร้างรางระบาย
น้ าเชื่อมบ่อพักเดิม 
บริเวณหน้าบ้านเลขท่ี 59 
ความยาว 28.00 เมตร 

200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนระบบ
ระบายน้ าที่
เพิ่มขึ้น 

1. การระบายน้ า
สะดวก น้ าไม่ท่วมขัง 
2. ถนนมีสภาพดีและ 
ปลอดภัยจากน้ ากัด
เซาะ 
 

กองช่าง 

36 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ าเชื่อมรางระบายน้ าเดิม หมู่
ที่ 6 บ้านโป่งน้อย 

1. เพื่อระบายน้ าให้ไหล
ไปสู่ที่ทิ้งน้ าโดยเร็วทีสุ่ด 
แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง 
2. เพื่อป้องกันไม่ให้
ถนนเสียหายจากน้ ากัด
เซาะ 
 

ก่อสร้างรางระบาย
น้ าเชื่อมรางระบายน้ าเดิม
จากบ้านนายสืบ  สิทธิ 
มาถึงบา้นนายขันแก้ว 

500,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนระบบ
ระบายน้ าที่
เพิ่มขึ้น 

1. การระบายน้ า
สะดวก น้ าไม่ท่วมขัง 
2. ถนนมีสภาพดีและ 
ปลอดภัยจากน้ ากัด
เซาะ 
 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 1. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดลุและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 

1. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

37 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ าหน้าวัดโป่งน้อยเช่ือมต่อ
รางระบายน้ าเดมิ หมู่ที่ 6 
บ้านโป่งน้อย 

1. เพื่อระบายน้ าให้ไหล
ไปสู่ที่ทิ้งน้ าโดยเร็วทีสุ่ด 
แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง 
2. เพื่อป้องกันไม่ให้
ถนนเสียหายจากน้ ากัด
เซาะ 

ก่อสร้างรางระบายน้ าหนา้
วัดโป่งน้อยเช่ือมต่อราง
ระบายน้ าเดิม 

600,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนระบบ
ระบายน้ าที่
เพิ่มขึ้น 

1. การระบายน้ า
สะดวก น้ าไม่ท่วมขัง 
2. ถนนมีสภาพดีและ 
ปลอดภัยจากน้ ากัด
เซาะ 
 

กองช่าง 

38 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ า ค.ส.ล. และวางท่อระบาย
น้ า ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก 
บริเวณหน้าอาคาร
อเนกประสงค์ของหมู่บ้าน หมู่
ที่ 7 บ้านช่างทอง 

1. เพื่อระบายน้ าให้ไหล
ไปสู่ที่ทิ้งน้ าโดยเร็วทีสุ่ด 
แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง 
2. เพื่อป้องกันไม่ให้
ถนนเสียหายจากน้ ากัด
เซาะ 
 

ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.
ส.ล. และวางท่อระบายน้ า 
ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก 
บริเวณหน้าอาคาร
อเนกประสงค์ของหมู่บ้าน 
จ านวน 2 ช่วง  ช่วงที่ 1  
ก่อสร้างรางระบายน้ า        

1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 จ านวนระบบ
ระบายน้ าที่
เพิ่มขึ้น 

1. การระบายน้ า
สะดวก น้ าไม่ท่วมขัง 
2. ถนนมีสภาพดีและ 
ปลอดภัยจากน้ ากัด
เซาะ 
 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 1. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดลุและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 

1. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 2.00 
เมตร ลึกเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
1.50 เมตร ยาว 69 
เมตร  ช่วงที่ 2 ก่อสร้าง
วางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. 
มอก.ช้ัน 3 ขนาด Ø 
0.80 พร้อมบ่อพัก ค.
ส.ล. จ านวน 13 บ่อ 
ความยาวรวมบ่อพักไม่
น้อยกว่า 126.00 เมตร 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 1. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดลุและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 

1. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

39 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ า ค.ส.ล. ซอย 1 หมู่ที่ 7 
บ้านช่างทอง 

1. เพื่อระบายน้ าให้ไหล
ไปสู่ที่ทิ้งน้ าโดยเร็วทีสุ่ด 
แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง 
2. เพื่อป้องกันไม่ให้
ถนนเสียหายจากน้ ากัด
เซาะ 

ก่อสร้างรางระบายน้ า          
ค.ส.ล. บริเวณเชื่อมราง
ระบายน้ าเดิมถึงปากซอย 
1 กว้าง 0.30 เมตร ลึก 
0.40 เมตร ยาว 282 
เมตร 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 จ านวนระบบ
ระบายน้ าที่
เพิ่มขึ้น 

1. การระบายน้ า
สะดวก น้ าไม่ท่วมขัง 
2. ถนนมีสภาพดีและ 
ปลอดภัยจากน้ ากัด
เซาะ 
 

กองช่าง 

40 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ า ค.ส.ล. บริเวณปากซอย 
10 ถึงล าเหมือง
สาธารณประโยชน์  หมู่ที่ 7 
บ้านช่างทอง 

1. เพื่อระบายน้ าให้ไหล
ไปสู่ที่ทิ้งน้ าโดยเร็วทีสุ่ด 
แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง 
2. เพื่อป้องกันไม่ให้
ถนนเสียหายจากน้ ากัด
เซาะ 

ก่อสร้างรางระบายน้ า          
ค.ส.ล. บริเวณปากซอย 10 
ถึงล าเหมือง
สาธารณประโยชน์  หมู่ที่ 7 
บ้านช่างทอง ขนาดกว้าง 
0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร 
ยาว 200 เมตร พร้อมฝาปิด
ตะแกรงเหล็ก 

1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 จ านวนระบบ
ระบายน้ าที่
เพิ่มขึ้น 

1. การระบายน้ า
สะดวก น้ าไม่ท่วมขัง 
2. ถนนมีสภาพดีและ 
ปลอดภัยจากน้ ากัด
เซาะ 
 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 1. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดลุและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 

1. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

41 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ า ค.ส.ล. บริเวณซอย 10   
ป.เฮงสวสัดิ์ หมู่ที่ 7 บ้าน
ช่างทอง 

1. เพื่อระบายน้ าให้ไหล
ไปสู่ที่ทิ้งน้ าโดยเร็วทีสุ่ด 
แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง 
2. เพื่อป้องกันไม่ให้
ถนนเสียหายจากน้ ากัด
เซาะ 

ก่อสร้างรางระบายน้ า        
ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.40 
เมตร ลึก 0.40 เมตร 
ยาวไม่น้อยกว่า 200.00 
เมตร 
 

1,000,000  1,000,000 1,000,000 จ านวนระบบ
ระบายน้ าที่
เพิ่มขึ้น 

1. การระบายน้ า
สะดวก น้ าไม่ท่วมขัง 
2. สนามกีฬาและถนน
มีสภาพดีและปลอดภัย
จากน้ ากัดเซาะ 

กองช่าง 

42 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ า ค.ส.ล. บริเวณหน้า
บ้านเลขท่ี 123 ซอย 10 หมู่
ที่ 7 บ้านช่างทอง 

1. เพื่อระบายน้ าให้ไหล
ไปสู่ที่ทิ้งน้ าโดยเร็วทีสุ่ด 
แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง 
2. เพื่อป้องกันไม่ให้
ถนนเสียหายจากน้ ากัด
เซาะ 
 

ก่อสร้างรางระบายน้ า   
ค.ส.ล. ยาวประมาณ 
120.00 เมตร 

700,000 700,000 700,000 700,000 จ านวนระบบ
ระบายน้ าที่
เพิ่มขึ้น 

1. การระบายน้ า
สะดวก น้ าไม่ท่วมขัง 
2. ถนนมีสภาพดีและ 
ปลอดภัยจากน้ ากัด
เซาะ 
 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 1. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดลุและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 

1. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

43 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ า ค.ส.ล. บริเวณปากซอย 
10 ถึงล าเหมือง
สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 7 
บ้านช่างทอง 

1. เพื่อระบายน้ าให้ไหล
ไปสู่ที่ทิ้งน้ าโดยเร็วทีสุ่ด 
แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง 
2. เพื่อป้องกันไม่ให้
ถนนเสียหายจากน้ ากัด
เซาะ 

ก่อสร้างรางระบายน้ า           
ค.ส.ล. บริเวณปากซอย 
10 ถึงล าเหมือง
สาธารณประโยชน์ ขนาด
กว้าง 0.40 เมตร ลึก 
0.40 เมตร ยาว 200 
เมตร พร้อมฝาปดิตะแกรง
เหล็ก 
 
 
 
 
 

1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 จ านวนระบบ
ระบายน้ าที่
เพิ่มขึ้น 

1. การระบายน้ า
สะดวก น้ าไม่ท่วมขัง 
2. ถนนมีสภาพดีและ 
ปลอดภัยจากน้ ากัด
เซาะ 
 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 1. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดลุและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 

1. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

44 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ า ค.ส.ล. บริเวณเชื่อมท่อ
ระบายน้ าเดิม ถึงหอพักรังรอง
เพลส หมู่ที่ 8 บ้านหลิ่งห้า 

1. เพื่อระบายน้ าให้ไหล
ไปสู่ที่ทิ้งน้ าโดยเร็วทีสุ่ด 
แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง 
2. เพื่อป้องกันไม่ให้
ถนนเสียหายจากน้ ากัด
เซาะ 
 

ก่อสร้างรางระบายน้ า           
ค.ส.ล. บริเวณเชื่อมท่อ
ระบายน้ าเดิม ถึงหอพัก
รังรองเพลส ขนาดปาก
รางกว้าง 0.40 เมตร ลึก 
0.40 เมตร ความยาว
รวมทั้งโครงการไม่น้อย
กว่า 300.00 เมตร 
 
 
 
 
 

1,700,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนระบบ
ระบายน้ าที่
เพิ่มขึ้น 

1. การระบายน้ า
สะดวก น้ าไม่ท่วมขัง 
2. ถนนมีสภาพดีและ 
ปลอดภัยจากน้ ากัด
เซาะ 
 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 1. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดลุและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 

1. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

45 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ า ค.ส.ล. บริเวณเชื่อมราง
ระบายน้ าเดิมถึงรา้นขายต้นไม้ 
หมู่ที่ 13 บ้านสันลมจอย 

1. เพื่อระบายน้ าให้ไหล
ไปสู่ที่ทิ้งน้ าโดยเร็วทีสุ่ด 
แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง 
2. เพื่อป้องกันไม่ให้
ถนนเสียหายจากน้ ากัด
เซาะ 

ก่อสร้างรางระบายน้ า            
ค.ส.ล. ขนาดปากราง
กว้าง 0.60 เมตร ลึกไม่
น้อยกว่า 0.60 เมตร ยาว 
37.00 เมตร พร้อมฝา
ปิดตะแกรงเหล็ก 

250,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนระบบ
ระบายน้ าที่
เพิ่มขึ้น 

1. การระบายน้ า
สะดวก น้ าไม่ท่วมขัง 
2. ถนนมีสภาพดีและ 
ปลอดภัยจากน้ ากัด
เซาะ 
 

กองช่าง 

46 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ า ค.ส.ล. บริเวณเชื่อมบ่อพัก
ค.ส.ล.เดมิถึงร้านขายขนมจีน
ข้างโรงเรียนบ้านโป่งน้อย หมู่
ที่ 13 บ้านสันลมจอย 

1. เพื่อระบายน้ าให้ไหล
ไปสู่ที่ทิ้งน้ าโดยเร็วทีสุ่ด 
แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง 
2. เพื่อป้องกันไม่ให้
ถนนเสียหายจากน้ ากัด
เซาะ 
 

ก่อสร้างรางระบายน้ า            
ค.ส.ล. ขนาดปากราง
กว้างไม่น้อยกว่า 0.40 
เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 
0.70 เมตร ยาว 65.00 
เมตร พร้อมฝาปดิตะแกรง
เหล็ก 

500,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนระบบ
ระบายน้ าที่
เพิ่มขึ้น 

1. การระบายน้ า
สะดวก น้ าไม่ท่วมขัง 
2. ถนนมีสภาพดีและ 
ปลอดภัยจากน้ ากัด
เซาะ 
 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 1. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดลุและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 

1. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

47 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ าพร้อมขยายไหล่ทางซอย
ข้างวัดโป่งน้อย หมู่ที่ 13 
บ้านสันลมจอย 

1. เพื่อระบายน้ าให้ไหล
ไปสู่ที่ทิ้งน้ าโดยเร็วทีสุ่ด 
แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง 
2. เพื่อป้องกันไม่ให้
ถนนเสียหายจากน้ ากัด
เซาะ 
 

ก่อสร้างระบายน้ าพร้อม
ขยายไหล่ทางซอยข้างวัด
โป่งน้อย เช่ือมรางระบาย
น้ าเดิมถึงหน้าสถานี
วิศวกรรม เครื่องกลที่ 1 
ขนาดกว้าง 0.40 เมตร 
ลึก 0.40 เมตร ยาว 
150 เมตร พร้อมฝาปิด 
 
 
 
 
 

900,000 900,000 900,000 900,000 จ านวนระบบ
ระบายน้ าที่
เพิ่มขึ้น 

1. การระบายน้ า
สะดวก น้ าไม่ท่วมขัง 
2. ถนนมีสภาพดีและ 
ปลอดภัยจากน้ ากัด
เซาะ 
 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 1. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดลุและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 

1. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

48 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ า ซอยพุทธรักษา หมู่ท่ี 13 
บ้านสันลมจอย 

1. เพื่อระบายน้ าให้ไหล
ไปสู่ที่ทิ้งน้ าโดยเร็วทีสุ่ด 
แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง 
2. เพื่อป้องกันไม่ให้
ถนนเสียหายจากน้ ากัด
เซาะ 

ก่อสร้างรางระบายน้ าซอย
พุทธรักษา 4/3 เช่ือมราง
ระบายน้ าเดิมถึงล าเหมือง
ข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ขนาดกว้าง 0.40 เมตร 
ลึก 0.40 เมตร ยาว 
125 เมตร 

700,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนระบบ
ระบายน้ าที่
เพิ่มขึ้น 

1. การระบายน้ า
สะดวก น้ าไม่ท่วมขัง 
2. ถนนมีสภาพดีและ 
ปลอดภัยจากน้ ากัด
เซาะ 
 

กองช่าง 

49 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ า ซอยดาวเรือง หมู่ที่ 13 
บ้านสันลมจอย 

1. เพื่อระบายน้ าให้ไหล
ไปสู่ที่ทิ้งน้ าโดยเร็วทีสุ่ด 
แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง 
2. เพื่อป้องกันไม่ให้
ถนนเสียหายจากน้ ากัด
เซาะ 

ก่อสร้างรางระบายน้ าซอย
ดาวเรือง หน้าบ้านเลขท่ี
188 เชื่อมรางระบายน้ า
เดิม หมู่ที่ 13 บ้านสันลม
จอย 

500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนระบบ
ระบายน้ าที่
เพิ่มขึ้น 

1. การระบายน้ า
สะดวก น้ าไม่ท่วมขัง 
2. ถนนมีสภาพดีและ 
ปลอดภัยจากน้ ากัด
เซาะ 
 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 1. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดลุและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 

1. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

50 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ า บริเวณซอย 7 อรญัญิกา 
เชื่อมรางระบายน้ าเดมิ หมู่ที่ 
13 บ้านสันลมจอย 

1. เพื่อระบายน้ าให้ไหล
ไปสู่ที่ทิ้งน้ าโดยเร็วทีสุ่ด 
แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง 
2. เพื่อป้องกันไม่ให้
ถนนเสียหายจากน้ ากัด
เซาะ 

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
บริเวณ ซอย 7 อรัญญิกา 
เชื่อมรางระบายน้ าเดมิ 
หน้าบ้านเลขท่ี 42/2 หมู่
ที่ 13 บ้านสันลมจอย 
ความยาว 41 เมตร และ 
82 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนระบบ
ระบายน้ าที่
เพิ่มขึ้น 

1. การระบายน้ า
สะดวก น้ าไม่ท่วมขัง 
2. ถนนมีสภาพดีและ 
ปลอดภัยจากน้ ากัด
เซาะ 
 

กองช่าง 

51 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ า ค.ส.ล. บริเวณล าห้วยย่าใต้ 
หมู่ที่ 13 บ้านสันลมจอย 

เพื่อระบายน้ าใหไ้หล
ไปสู่ที่ทิ้งน้ าโดยเร็วทีสุ่ด 
แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
ยาวประมาณ 1,000.00 
เมตร 
 
 
 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวนระบบ
ระบายน้ าที่
เพิ่มขึ้น 

การระบายน้ าสะดวก 
น้ าไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 1. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดลุและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 

1. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

52 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ า บริเวณซอย 12 หมู่ที่ 14 
บ้านใหม่หลังมอ 

1. เพื่อระบายน้ าให้ไหล
ไปสู่ที่ทิ้งน้ าโดยเร็วทีสุ่ด 
แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง 
2. เพื่อป้องกันไม่ให้
ถนนเสียหายจากน้ ากัด
เซาะ 

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
บริเวณซอย 12 ความ
ยาว 156.00 เมตร 

870,000 870,000 870,000 870,000 จ านวนระบบ
ระบายน้ าที่
เพิ่มขึ้น 

1. การระบายน้ า
สะดวก น้ าไม่ท่วมขัง 
2. ถนนมีสภาพดีและ 
ปลอดภัยจากน้ ากัด
เซาะ 
 

กองช่าง 

53 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ าค.ส.ล. หมู่ที่ 14 บ้านใหม่
หลังมอ 

1. เพื่อระบายน้ าให้ไหล
ไปสู่ที่ทิ้งน้ าโดยเร็วทีสุ่ด 
แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง 
2. เพื่อป้องกันไม่ให้
ถนนเสียหายจากน้ ากัด
เซาะ 
 

ก่อสร้างรางระบายน้ า           
ค.ส.ล. บริเวณเชื่อมราง
ระบายน้ าเดิมถึงวัดป่าแดง 
ขนาดรางกว้าง 0.40 
เมตร ลึก 0.40 เมตร 
ความยาวรวมทั้งโครงการ 
200 เมตร พร้อมฝาปิด 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวนระบบ
ระบายน้ าที่
เพิ่มขึ้น 

1. การระบายน้ า
สะดวก น้ าไม่ท่วมขัง 
2. ถนนมีสภาพดีและ 
ปลอดภัยจากน้ ากัด
เซาะ 
 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 1. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดลุและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 

1. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

54 โครงการก่อสร้างระบบระบาย
น้ าบริเวณไหล่ทางถนนทาง
หลวงหมายเลข 121 หมู่ที่ 
10 บ้านอุโมงค์  

1. เพื่อระบายน้ าให้ไหล
ไปสู่ที่ทิ้งน้ าโดยเร็วทีสุ่ด 
แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง 
2. เพื่อป้องกันไม่ให้
ถนนเสียหายจากน้ ากัด
เซาะ 
 

ก่อสร้างระบบรางระบาย
น้ า บริเวณไหล่ทางถนน
ทางหลวงหมายเลข 121
หมู่ที่ 10 บ้านอุโมงค์  

900,000 900,000 900,000 900,000 จ านวนระบบ
ระบายน้ าที่
เพิ่มขึ้น 

1. การระบายน้ า
สะดวก น้ าไม่ท่วมขัง 
2. ถนนมีสภาพดีและ
ปลอดภัยจากน้ ากัด
เซาะ 
 

กองช่าง 

55 โครงการปรับปรุงรางระบาย
น้ า ค.ส.ล. บริเวณโครงการ           
ไฮแลนด์วิวเพลส ซอย 4 ด้าน
ติดต้นโพธ์ิ กองบิน 41 หมู่ที่ 
5 บ้านร่ าเปิง 

1. เพื่อระบายน้ าให้ไหล
ไปสู่ที่ทิ้งน้ าโดยเร็วทีสุ่ด 
แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง 
2. เพื่อป้องกันไม่ให้
ถนนเสียหายจากน้ ากัด
เซาะ 

ปรับปรุงรางระบายน้ า          
ค.ส.ล. บริเวณโครงการ           
ไฮแลนด์วิวเพลส ซอย 4 
ด้านติดต้นโพธ์ิ 

500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนระบบ
ระบายน้ าที่
เพิ่มขึ้น 

1. การระบายน้ า
สะดวก น้ าไม่ท่วมขัง 
2. ถนนมีสภาพดีและ 
ปลอดภัยจากน้ ากัด
เซาะ 
 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 1. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดลุและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 

1. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

56 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม          
ฝาปิดรางระบายน้ า หมู่ที่ 1 
บ้านเชิงดอย 

1. เพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซมฝาปิดราง
ระบายน้ าที่ช ารดุให้อยู่
ในสภาพที่ใช้งานได ้
2. เพื่อความปลอดภยั
ในการใช้เส้นทางจราจร 
 

ซ่อมแซมฝาปิดรางระบาย
น้ าในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 
บ้านเชิงดอย 

300,000 300,000 300,000 300,000 ระยะทางที่
ปรับปรุง
ซ่อมแซม 

1. ฝาปดิรางระบายน้ า
อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได ้ 
2. เกิดความปลอดภัย
จากการใช้เส้นทาง
จราจร 
 

กองช่าง 

57 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม          
ฝาปิดรางระบายน้ าบรเิวณ
หลังวัดศรโีสดา หมู่ท่ี 2 บ้าน
ห้วยแก้ว 
 

1. เพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซมฝาปิดราง
ระบายน้ าที่ช ารดุให้อยู่
ในสภาพที่ใช้งานได ้
2. เพื่อความปลอดภยั
ในการใช้เส้นทางจราจร 

ซ่อมแซมฝาปิดรางระบาย
น้ า บริเวณหลังวัดศรีโสดา 

300,000 300,000 300,000 300,000 ระยะทางที่
ปรับปรุง
ซ่อมแซม 

1. ฝาปดิรางระบายน้ า
อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได ้ 
2. เกิดความปลอดภัย
จากการใช้เส้นทาง
จราจร 
 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 1. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดลุและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 

1. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

58 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม          
ฝาปิดรางระบายน้ าบรเิวณ
บ้านเลขท่ี 5/10 หมู่ที่ 2 
บ้านห้วยแก้ว 

1. เพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซมฝาปิดราง
ระบายน้ าที่ช ารดุให้อยู่
ในสภาพที่ใช้งานได ้
2. เพื่อความปลอดภยั
ในการใช้เส้นทางจราจร 
 

ซ่อมแซมฝาปิดรางระบาย
น้ า บริเวณบ้านเลขท่ี 
5/10 ระยะทางประมาณ 
20 เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 ระยะทางที่
ปรับปรุง
ซ่อมแซม 

1. ฝาปดิรางระบายน้ า
อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได ้ 
2. เกิดความปลอดภัย
จากการใช้เส้นทาง
จราจร 
 

กองช่าง 

59 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝา
ปิดรางระบายน้ าบริเวณหน้า
สุสานจีน หมู่ที่ 2 บ้านห้วย
แก้ว 

1. เพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซมฝาปิดราง
ระบายน้ าที่ช ารดุให้อยู่
ในสภาพที่ใช้งานได ้
2. เพื่อความปลอดภยั
ในการใช้เส้นทางจราจร 

ซ่อมแซมฝาปิดรางระบาย
น้ า บริเวณหนา้สสุานจีน 
โดยเปลี่ยนจากซีเมนต์เป็น
ฝาตะแกรงเหล็ก 

300,000 300,000 300,000 300,000 ระยะทางที่
ปรับปรุง
ซ่อมแซม 

1. ฝาปดิรางระบายน้ า
อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได ้ 
2. เกิดความปลอดภัย
จากการใช้เส้นทาง
จราจร 
 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 1. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดลุและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 

1. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

60 โครงการก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยม บริเวณทางเข้ากองบิน 
41 เช่ือมต่อบริเวณตลาดต้น
พะยอม ยาวประมาณ 1,000 
เมตร หมู่ที่ 3 บ้านกองบิน 
41 

1. เพื่อระบายน้ าให้ไหล
ไปสู่ที่ทิ้งน้ าโดยเร็วทีสุ่ด 
แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง 
2. เพื่อป้องกันไม่ให้
ถนนเสียหายจากน้ ากัด
เซาะ 

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 
บริเวณทางเข้ากองบิน 
41 เช่ือมต่อบริเวณตลาด
ต้นพะยอม ยาวประมาณ 
1,000 เมตร 
 

2,000,000 
 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 จ านวนระบบ
ระบายน้ าที่
เพิ่มขึ้น 

1. การระบายน้ า
สะดวก น้ าไม่ท่วมขัง 
2. ถนนมีสภาพดีและ 
ปลอดภัยจากน้ ากัด
เซาะ 
 

กองช่าง 

61 โครงการวางท่อระบายน้ า          
ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก เช่ือมถนน
เลียบคลองชลประทานบริเวณ
สถานตรวจสภาพรถคันคลอง
เซอร์วิส เลขท่ี 152 หมู่ที่ 5 
บ้านร่ าเปิง 

1. เพื่อระบายน้ าให้ไหล
ไปสู่ที่ทิ้งน้ าโดยเร็วทีสุ่ด 
แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง 
2. เพื่อป้องกันไม่ให้
ถนนเสียหายจากน้ ากัด
เซาะ 
 

วางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. 
พร้อมบ่อพัก ขนาด Ø 
0.60 เมตร ยาวประมาณ 
160 เมตร 

700,000 700,000 700,000 700,000 จ านวนระบบ
ระบายน้ าที่
เพิ่มขึ้น 

1. การระบายน้ า
สะดวก น้ าไม่ท่วมขัง 
2. ถนนมีสภาพดีและ 
ปลอดภัยจากน้ ากัด
เซาะ 
 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 1. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดลุและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 

1. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

62 โครงการวางท่อระบายน้ า 
บริเวณท้ายซอย 5 หมู่บ้าน            
สุเทพาลัย หมู่ที่ 5 บ้านร่ าเปิง 

1. เพื่อระบายน้ าให้ไหล
ไปสู่ที่ทิ้งน้ าโดยเร็วทีสุ่ด 
แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง 
2. เพื่อป้องกันไม่ให้
ถนนเสียหายจากน้ ากัด
เซาะ 

วางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. 
พร้อมบ่อพัก ขนาด Ø 
0.30-0.40 เมตร ยาว
ประมาณ 100.00 เมตร 

400,000 400,000 400,000 400,000 จ านวนระบบ
ระบายน้ าที่
เพิ่มขึ้น 

1. การระบายน้ า
สะดวก น้ าไม่ท่วมขัง 
2. ถนนมีสภาพดีและ 
ปลอดภัยจากน้ ากัด
เซาะ 
 

กองช่าง 

63 โครงการวางท่อระบายน้ า           
ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก บริเวณ
เชื่อมรอยต่อจากหน้าป่าช้าเข้า
หมู่บ้านช่างทอง หมู่ที่ 7 บ้าน
ช่างทอง 

1. เพื่อระบายน้ าให้ไหล
ไปสู่ที่ทิ้งน้ าโดยเร็วทีสุ่ด 
แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง 
2. เพื่อป้องกันไม่ให้
ถนนเสียหายจากน้ ากัด
เซาะ 
 

วางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. 
พร้อมบ่อพัก ขนาด Ø 
0.60 เมตร ยาว 
148.00 เมตร 

700,000 700,000 700,000 700,000 จ านวนระบบ
ระบายน้ าที่
เพิ่มขึ้น 

1. การระบายน้ า
สะดวก น้ าไม่ท่วมขัง 
2. ถนนมีสภาพดีและ 
ปลอดภัยจากน้ ากัด
เซาะ 
 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 1. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดลุและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 

1. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

64 โครงการวางท่อระบายน้ า            
ค.ส.ล. บริเวณล าเหมือง
สาธารณะหลังบ้านเลขท่ี 161 
หมู่บ้านกรีนวลิล์ ถึงรั้ว
สนามบิน หมู่ที่ 7 บ้าน
ช่างทอง 

1. เพื่อระบายน้ าให้ไหล
ไปสู่ที่ทิ้งน้ าโดยเร็วทีสุ่ด 
แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง 
2. เพื่อป้องกันไม่ให้
ถนนเสียหายจากน้ ากัด
เซาะ 
 

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า 
ค.ส.ล. บริเวณล าเหมือง
สาธารณะหลังบ้านเลขท่ี 
161 หมู่บ้านกรีนวิลล์ ถึง
รั้วสนามบิน 

700,000 700,000 700,000 700,000 จ านวนระบบ
ระบายน้ าที่
เพิ่มขึ้น 

1. การระบายน้ า
สะดวก น้ าไม่ท่วมขัง 
2. ถนนมีสภาพดีและ 
ปลอดภัยจากน้ ากัด
เซาะ 
 

กองช่าง 

65 โครงการวางท่อระบายน้ า           
ค.ส.ล. บริเวณข้างศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลสเุทพ
หมู่ที่ 13 บ้านสันลมจอย 

1. เพื่อระบายน้ าให้ไหล
ไปสู่ที่ทิ้งน้ าโดยเร็วทีสุ่ด 
แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง 
2. เพื่อป้องกันไม่ให้
ถนนเสียหายจากน้ ากัด
เซาะ 

วางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. 
มอก.ช้ัน 3 ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.60 เมตร 
ความยาวไม่น้อยกว่า 
100 เมตร 
 

400,000 400,000 400,000 400,000 จ านวนระบบ
ระบายน้ าที่
เพิ่มขึ้น 

1. การระบายน้ า
สะดวก น้ าไม่ท่วมขัง 
2. สนามกีฬาและถนน
มีสภาพดีและปลอดภัย
จากน้ ากัดเซาะ 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 1. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดลุและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 

1. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

66 โครงการปรับปรุงและวางท่อ
ระบายน้ า ค.ส.ล. พร้อมบ่อ
พักบริเวณเลียบคลอง
ชลประทาน หมู่ที่ 7 บ้าน
ช่างทอง เช่ือมหมู่ที่ 15 บ้าน
ทรายค า 

1. เพื่อระบายน้ าให้ไหล
ไปสู่ที่ทิ้งน้ าโดยเร็วทีสุ่ด 
แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง 
2. เพื่อป้องกันไม่ให้
ถนนเสียหายจากน้ ากัด
เซาะ 

ปรับปรุงและวางท่อ
ระบายน้ า ค.ส.ล. พร้อม
บ่อพัก ขนาด Ø 0.60 
เมตร ยาว 1,708.00 
เมตร บริเวณเลยีบคลอง
ชลประทานข้างรั้วกองบิน 
41 หมู่ที่ 7 บ้านช่างทอง 
ถึงบริเวณหน้าบ้านเลขท่ี 
59 หมู่ที่ 15 บ้านทราย
ค า 
 
 
 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จ านวนระบบ
ระบายน้ าที่
เพิ่มขึ้น 

1. การระบายน้ า
สะดวก น้ าไม่ท่วมขัง 
2. ถนนมีสภาพดีและ 
ปลอดภัยจากน้ ากัด
เซาะ 
 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 1. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดลุและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 

1. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

67 โครงการวางท่อระบายน้ า           
ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก บริเวณ
ถนนคลองชลประทาน หมู่ที่ 
15 บ้านทรายค า 

1. เพื่อให้ความสะดวก
ในการสัญจรไปมา และ
ความปลอดภัยในการใช้
รถใช้ถนน 
2. เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

วางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. 
พร้อมบ่อพัก ขนาด Ø 
0.60 เมตร ยาว 35.00 
เมตร บริเวณถนนคลอง
ชลประทาน หมู่ที่ 15 
บ้านทรายค า 

200,000 200,000 200,000 200,000 ระยะทางที่
ปรับปรุง
ซ่อมแซม 

1. ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 
2. การระบายน้ า
สะดวก น้ าไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

68 โครงการวางท่อระบายน้ า         
ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก บริเวณ
ทางเข้าคริสตจักรถึงบ้านเลขท่ี 
13/2 หมู่ที่ 15 บ้ายทรายค า 

1. เพื่อให้ความสะดวก
ในการสัญจรไปมา และ
ความปลอดภัยในการใช้
รถใช้ถนน 
2. เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

วางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. 
พร้อมบ่อพัก ขนาด Ø 
0.60 เมตร ยาว 
158.00 เมตร บริเวณ
ทางเข้าคริสตจักรถึง
บ้านเลขท่ี 13/2 หมู่ที่ 
15 บ้ายทรายค า 

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ระยะทางที่
ปรับปรุง
ซ่อมแซม 

1. ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 
2. การระบายน้ า
สะดวก น้ าไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 1. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดลุและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 

1. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

69 โครงการวางท่อระบายน้ า
พร้อมปรับปรุงผิวจราจร            
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี และ
ก่อสร้างจุดกลับรถ หมู่บา้น
แดนตะวันเหนือ หมู่ที่ 10 
บ้านอุโมงค ์

1. เพื่อให้ความสะดวก
ในการสัญจรไปมา และ
ความปลอดภัยในการใช้
รถใช้ถนน 
2. เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

วางท่อระบายน้ าพร้อม
ปรับปรุงผิวจราจร          
แอสฟัลท์ติกคอนกรตีถนน
ที่ช ารุดในหมู่บ้านแดน
ตะวันเหนือ พร้อม
ก่อสร้างจุดกลับรถบริเวณ
กลางซอยของหมู่บ้าน 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ระยะทางที่
ปรับปรุง
ซ่อมแซม 

1. ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 
2. การระบายน้ า
สะดวก น้ าไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

70 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า 
ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ภายใน
สนามกีฬาเทศบาลต าบลสุเทพ 

1. เพื่อระบายน้ าให้ไหล
ไปสู่ที่ทิ้งน้ าโดยเร็วทีสุ่ด 
แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง 
2. เพื่อป้องกันไม่ให้
ถนนเสียหายจากน้ ากัด
เซาะ 

วางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. 
มอก. ช้ัน 3 ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 0.60 
เมตร พร้อมบ่อพักความ
ยาวรวมบ่อพักไม่น้อยกว่า 
88 เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนระบบ
ระบายน้ าที่
เพิ่มขึ้น 

1. การระบายน้ า
สะดวก น้ าไม่ท่วมขัง 
2. สนามกีฬาและถนน
มีสภาพดีและปลอดภัย
จากน้ ากัดเซาะ 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 1. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดลุและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 

1. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

71 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ า/วางท่อระบายน้ าภายใน
ต าบล 

1. เพื่อระบายน้ าให้ไหล
ไปสู่ที่ทิ้งน้ าโดยเร็วทีสุ่ด 
แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง 
2. เพื่อป้องกันไม่ให้
ถนนเสียหายจากน้ ากัด
เซาะ 

1. วางท่อระบายน้ าหนา้
วัดช่างทอง 
2. ก่อสร้างรางระบาย
น้ าหน้าบ้านเลขท่ี 14/1 
ถึงหมู่บ้านธาราคีรี หมู่ที่ 
7 บ้านช่างทอง 
3. ก่อสร้างรางระบายน้ า 
บริเวณ ซอย 9 วิลาวลิล่า 
ติดซอย 10 ป.เฮงสวสัดิ์ 
หมู่ที่ 7 บ้านช่างทอง 
4. ก่อสร้างรางระบาย
น้ าหน้าร้านค้าชุมชนถึง
บ่อนไก่ หมู่ที่ 7 บ้าน

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 จ านวนระบบ
ระบายน้ าที่
เพิ่มขึ้น 

1. ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 
2. การระบายน้ า
สะดวก น้ าไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 1. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดลุและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 

1. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

ช่างทอง 
5. ก่อสร้างรางระบายน้ า
ซอยบ้านพ่อหลวงสมาน
ถึงหอพักรวมจันทร์ หมู่ที่ 
8 บ้านหลิ่งห้า 
6. จัดระบบระบายน้ าเสีย 
หมู่บ้านริมดอย หมู่ที่ 10 
บ้านอุโมงค ์
7. รางระบายน้ าบริเวณ
ซอยกุหลาบ, บ้านเลขท่ี 
72/1, บริเวณบ้านลซีู, 
บริเวณซอย 8, หน้าบ้าน
ป้าวัน ลุงเด่น หมู่ที่ 13 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 1. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดลุและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 

1. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

บ้านสันลมจอย 
8. วางท่อระบายน้ าของ
ล าห้วยย่าใต้ บริเวณบ้าน
พ่อหลวงยุทธจนสิ้นสดุ 
เส้นทาง หมู่ที่ 13 บ้าน
สันลมจอย 
9. ก่อสร้างรางระบายน้ า
เชื่อมต่อรางระบายน้ าเดิม 
หน้าบ้านเลขท่ี 7 หมู่ที่ 
14 บ้านใหมห่ลังมอ 
10 ก่อสร้างรางระบายน้ า
บริเวณหลังบ้านเลขท่ี 
71/1 หมู่ที่ 14 บ้านใหม่

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 1. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดลุและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 

1. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

หลังมอ 
11. ก่อสร้างรางระบาย
น้ า บริเวณซอย 8 หมู่ที่ 4 
บ้านห้วยทราย 
12. ก่อสร้างรางระบาย
น้ า บริเวณซอย 11 หมู่ที่ 
4 บ้านห้วยทราย 
13. ก่อสร้างรางระบาย
น้ า บริเวณหนา้ปากซอย
ถนนสายหลัก หมู่ที่ 4 
บ้านห้วยทราย 
14. ก่อสร้างรางระบาย
น้ าดาดคอนกรตี บริเวณ

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 1. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดลุและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 

1. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

เลียบคลองชลประทาน 
หน้าบ้านหมอสุนทร หมู่ที่ 
10 บ้านอุโมงค ์
15. วางท่อระบายน้ า
พร้อมบ่อพัก ซอย 9         
ศิริพฤกษ์ 

ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 1. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดลุและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 

1. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

72 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม
รางระบายน้ า ท่อระบายน้ า  
ฝารางระบายน้ าภายในต าบล 

1. เพื่อระบายน้ าให้ไหล
ไปสู่ที่ทิ้งน้ าโดยเร็วทีสุ่ด 
แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง 
2. เพื่อป้องกันไม่ให้
ถนนเสียหายจากน้ ากัด
เซาะ 
3. เพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซมฝาปิดราง
ระบายน้ าที่ช ารดุให้อยู่
ในสภาพที่ใช้งานได ้
4. เพื่อความปลอดภยั
ในการใช้เส้นทางจราจร 

1. ซ่อมแซมฝาตะแกรง
เหล็กรางระบายน้ า 
บริเวณด้านหลัง
โรงพยาบาล หมู่ที่ 3 บ้าน
กองบิน 41 
2. ปรับปรุงท่อระบายน้ า
บริเวณช่วงการระบาย
ออกหน้าปั๊มน้ ามัน ปตท. 
หมู่ที่ 3 บ้านกองบิน 41 
3. ซ่อมแซมฝาปดิราง
ระบายน้ าที่ช ารดุในต าบล 

ฯลฯ 
 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวนระบบ
ระบายน้ าที่
เพิ่มขึ้น 

1. ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 
2. การระบายน้ า
สะดวก น้ าไม่ท่วมขัง 
3. ฝาปดิรางระบายน้ า
อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได ้ 
4. เกิดความปลอดภัย
จากการใช้เส้นทาง
จราจร 
 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 1. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดลุและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 

1. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

73 โครงการขุดลอกรางระบายน้ า
และท่อระบายน้ าภายในต าบล 

1. เพื่อระบายน้ าให้ไหล
ไปสู่ที่ทิ้งน้ าโดยเร็วทีสุ่ด 
แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง 
2. เพื่อป้องกันไม่ให้
ถนนเสียหายจากน้ ากัด
เซาะ 
 
 

1. ขุดลอกรางระบายน้ า
และท่อระบายน้ าภายใน
ต าบล 
2. ขุดลอกรางระบายน้ า
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 
บ้านเชิงดอย 
3. ขุดลอกท่อระบายน้ า 
รางระบายน้ า หมู่ที่ 10 
บ้านอุโมงค ์
4. ขุดลอกรางระบายน้ า
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 
บ้านสันลมจอย 

ฯลฯ 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวนราง
ระบายน้ า ท่อ
ระบายน้ าที่ท า
การขุดลอก 
(แห่ง) 

1. การระบายน้ า
สะดวก น้ าไม่ท่วมขัง 
2. ถนนมีสภาพดีและ 
ปลอดภัยจากน้ ากัด
เซาะ 
 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 1. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดลุและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 

1. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

74 โครงการขุดลอกล าเหมือง  
สระน้ า คู คลอง ภายในต าบล 

เพื่อการระบายน้ าและ
ป้องกันการเกิดอุทกภัย 

1. ขุดลอกล าเหมืองสระ
น้ า คู คลอง สาธารณะ 
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-
15 
2. ขุดลอกล าเหมือง
สาธารณะด้านหลัง
หมู่บ้านสเุทพาลัย หมู่ที่ 5 
บ้านร่ าเปิง 
3. ขุดลอกอ่างน้ าล าห้วย
โป่งน้อย 

ฯลฯ 
 

 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวนสถานท่ีที่
ด าเนินการ 

(3 แห่ง) 

มีการระบายน้ าและ
แก้ไขปัญหาน้ าท่วม
ภายในต าบล 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 1. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดลุและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 

1. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

75 โครงการปรับปรุงรางระบาย
น้ า ส าหรับอุปโภคบริโภคจาก
คลองส่งน้ าจากชลประทาน
จนถึงกองบิน 41 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบรโิภคอย่าง
เพียงพอ ทั่วถึง และ
สะอาด 

ปรับปรุงรางระบายน้ า
ของคลองส่งน้ าจาก
ชลประทานจนถึงกองบิน 
41 (บรเิวณด้านหน้า 
ศรก.พัน.อย.ฯ ถึงช่องทาง
ตลาดต้นพะยอม) 
 

850,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนครัวเรือน
ที่มีน้ าอุปโภค
บริโภคอยา่ง
เพียงพอ 

ประชาชนมีน้ าอุปโภค
บริโภคอยา่งเพียงพอ 
ทั่วถึงและสะอาด 

กองช่าง 

76 โครงการขยายเขตและ
บ ารุงรักษาระบบประปา หมู่ที่ 
4 บ้านห้วยทราย 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบรโิภคอย่าง
เพียงพอ ทั่วถึง และ
สะอาด 

ขยายเขตประปาตั้งแต่หัว
จ่ายเดมิถึงประตคูณะ
เกษตร มช. ยาว 174 
เมตร 
 
 

200,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนครัวเรือน
ที่ได้ใช้
น้ าประปา
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ าอุปโภค
บริโภคอยา่งเพียงพอ 
ทั่วถึงและสะอาด 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 1. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดลุและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 

1. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

77 โครงการขยายเขตประปา        
หมู่ที่ 5 บ้านร่ าเปิง เชื่อมต่อ
บริเวณซอย 1 หอเสื้อบ้าน 
หมู่ที่ 6 บ้านโป่งน้อย 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบรโิภคอย่าง
เพียงพอ ทั่วถึง และ
สะอาด 

ขยายเขตประปาบริเวณ
(บ้านเลขท่ี 4, 4/1, 
4/10, 3, 3/1) หมู่ที่ 5 
บ้านร่ าเปิง เช่ือมต่อ
บริเวณซอย 1 หอเสื้อ
บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านโป่ง
น้อย ระยะทางประมาณ 
250 เมตร  

200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนครัวเรือน
ที่ได้ใช้
น้ าประปา
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ าอุปโภค
บริโภคอยา่งเพียงพอ 
ทั่วถึงและสะอาด 

กองช่าง 

78 โครงการขยายเขตประปา  
ซอย 1 หมู่ที่ 7 บ้านช่างทอง 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบรโิภคอย่าง
เพียงพอ ทั่วถึง และ
สะอาด 

ขยายเขตประปา ซอย 1 
บริเวณเชื่อมหัวจ่ายเดิมถึง
บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ยาว 
20 เมตร 
 

30,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนครัวเรือน
ที่ได้ใช้
น้ าประปา
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ าอุปโภค
บริโภคอยา่งเพียงพอ 
ทั่วถึงและสะอาด 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 1. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดลุและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 

1. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

79 โครงการขยายเขตประปา 
ซอยข้างวัดโป่งน้อย หมู่ที่ 13 
บ้านสันลมจอย 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบรโิภคอย่าง
เพียงพอ ทั่วถึง และ
สะอาด 

ขยายเขตประปาซอยข้างวัด
โป่งน้อยเริ่มจากสี่แยกถัง
กรองน้ าหมู่ท่ี 6 ซอย 13 
ลีลาวดีถึงศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ท่ี 13 
ยาว 340 เมตร 

550,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนครัวเรือน
ทีไ่ด้ใช้
น้ าประปา
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ าอุปโภค
บริโภคอยา่งเพียงพอ 
ทั่วถึงและสะอาด 

กองช่าง 

80 โครงการก่อสร้างระบบประปา
บริเวณข้างสนามกีฬาเทศบาล
ต าบลสุเทพ 

เพื่อให้สนามกีฬามีน้ าใช้
ส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ ทั่วถึง 
และสะอาด 

ก่อสร้างระบบประปา
บริเวณข้างสนามกีฬา
เทศบาลต าบลสุเทพ หมู่ท่ี 
13 บ้านสันลมจอย ความจุ
ไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์
เมตร และระบบกรองน้ า ถัง
พักน้ า พร้อมงานเดินท่อส่ง
น้ าภายในสนามกีฬา 

1,300,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนสถานท่ีที่
ด าเนินการ 
(1 แห่ง) 

สนามกีฬามีน้ าใช้
ส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ ทั่วถึง 
และสะอาด 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 1. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดลุและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 

1. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

81 โครงการเจาะน้ าบาดาล  เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบรโิภคอย่าง
เพียงพอ ทั่วถึง และ
สะอาด 

1. เจาะน้ าบาดาลส าหรับ
หมู่บ้านในต าบลสุเทพ 
(หมู่ที่ 1-15) 
2. เจาะน้ าบาดาล หมู่ที่ 
15 บ้านทรายค า จ านวน 
4 จุด คือ 1.หนา้บ้านนาย
แดง แก้วสุกร 2.ที่
สาธารณประโยชน์ หน้า
บ้านนายนครพึงสงวน       
3.หน้าบ้านนายเจริญแก้ว
มงคล 4.หนา้ซอย 3 หน้า
ศาลาไทยหมู่บ้าน 

ฯลฯ 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

จ านวนครัวเรือน
ที่มีน้ าใช้เพิ่มขึ้น 
 

ประชาชนมีน้ าอุปโภค
บริโภคอยา่งเพียงพอ 
ทั่วถึงและสะอาด 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 1. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดลุและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 

1. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

82 โครงการซ่อมแซมถังเก็บน้ า
ขนาด 8,000 ลูกบาศกเ์มตร 
หมู่ที่ 9 บ้านดอยสุเทพ 

เพื่อซ่อมแซมถังเก็บน้ า
ให้สามารถเก็บน้ าได้
เต็มที่ และประชาชนมี
น้ าอุปโภคบรโิภคอยา่ง
เพียงพอ ทั่วถึง และ
สะอาด 
 

ซ่อมแซมถังเก็บน้ าขนาด 
8,000 ลูกบาศก์เมตร 

500,000 500,000 
 

500,000 
 

500,000 ถังเก็บน้ าได้รับ
การซ่อมแซม 

ประชาชนมีน้ าอุปโภค
บริโภคอยา่งเพียงพอ 
ทั่วถึง และสะอาด 

กองช่าง 

83 โครงการก่อสร้างศูนย์ปฐม
พยาบาล หมู่ที่ 12 บ้านภูพิงค์ 

เพื่อบริการประชาชน
และนักท่องเที่ยวใน
พื้นที่สูง 
 
 
 

ก่อสร้างศูนย์ปฐมพยาบาล
แบบเคลื่อนย้ายได้ 
จ านวน 1 หลัง 

200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ผู้ใช้บริการ           
ร้อยละ 80 

ให้บริการการปฐม
พยาบาลเบื้องต้นแก่
นักท่องเที่ยว 
 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 1. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดลุและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 

1. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

84 โครงการก่อสร้างหลังคาคลมุ
ทางเดินบริเวณร้านคา้ชุมชน 
หมู่ที่ 12 บ้านภูพิงค์ 

เพื่อใช้ในการป้องกัน
แสงแดดและฝน 

ก่อสร้างหลังคา โครงสร้าง
เหล็กมุงด้วยวัสดุโปร่งแสง 
กว้าง  6.80 เมตร ยาว 
41.00 เมตร สูง 5.50 
เมตร พร้อมติดตั้งรางริน 
ตลอดความยาวท้ัง 2 ด้าน 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ผู้ใช้บริการ             
ร้อยละ 80 

ประชาชนและ
นักท่องเที่ยวมีสถานท่ี
ร่มใช้ป้องกันแสงแดด
และฝน 

กองช่าง 

85 โครงการจดัท าสวนสาธารณะ 
พร้อมอาคารอเนกประสงค์  
หมู่ที่ 5 บ้านร่ าเปิง 

เพื่อเป็นสถานท่ีพักผ่อน
และออกก าลังกาย
ส าหรับหมู่บ้าน 

ท าทางเดินส าหรับเดินออก
ก าลังกาย ขนาดกว้าง 2.00 
เมตร ยาว 300 เมตร หรือ
พื้นท่ีไม่น้อยกว่า 600.00 
ตารางเมตร พร้อมอาคาร
อเนกประสงค์ ค.ส.ล. ชั้น
เดียว ขนาดกว้าง 8.00 
เมตร ยาว 15.00 เมตร 

2,000,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน
สวนสาธารณะ
ในต าบลเพิ่มขึ้น 

ประชาชนในหมู่บ้านมี
สถานท่ีส าหรับพักผ่อน 
และออกก าลังกาย 
รวมทั้งท ากิจกรรม
ร่วมกัน 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 1. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดลุและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 

1. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

86 โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง 
อาคาร/ศาลาอเนกประสงค์
ภายในต าบล 

เพื่อใช้เป็นอาคาร/ศาลา
อเนกประสงค์ในการท า
กิจกรรมของหมู่บ้าน 
และบริการ
นักท่องเที่ยว 

1. ก่อสร้าง ปรับปรุง 
อาคาร/ศาลา
อเนกประสงค์ของหมู่บ้าน
ในต าบลสเุทพ 
2. ปรับปรุงห้องน้ า
สาธารณะของหมู่บ้านใน
ต าบลสุเทพ 
3. ปรับปรุงศาลา
อเนกประสงค์ และหอเสื้อ
บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านหลิ่งห้า 
4. ก่อสร้างห้องน้ า
สาธารณะ และศาลา
อเนกประสงค์ หมู่ที่ 9 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวนศาลา
อเนกประสงค์ที่
ได้รับการ
ปรับปรุง 

1. ประชาชนมีอาคาร/
ศาลาอเนกประสงค์ใน
การท ากิจกรรมของ
หมู่บ้าน  
2. มีห้องน้ าบริการแก่
นักท่องเที่ยว 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 1. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดลุและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 

1. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

บ้านดอยสเุทพ 
5. ปรับปรุงศาลา
อเนกประสงค์ หมู่ที่ 10 
บ้านอุโมงค์ พร้อมตดิตั้ง
อุปกรณ์เพิ่มเติม เช่น 
โปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร ์
6. ก่อสร้างศาลา
อเนกประสงค์ในหมู่บ้าน
พิงค์พยอม หมู่ที่ 10 บ้าน
อุโมงค ์
7. ปรับปรุงศาลา
อเนกประสงค์ พร้อม
ห้องน้ าสาธารณะ หมู่ที่ 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 1. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดลุและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 

1. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

12 บ้านภูพิงค ์
8. ก่อสร้างศาลาพักผ่อน
ส าหรับนักท่องเที่ยว
บริเวณหน้าพระต าหนัก       
ภูพิงค์ 

ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 1. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดลุและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 

1. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

87 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์
ภายในต าบล 

1. เพื่อพัฒนา              
สภาพแวดล้อมและ                
ภูมิสถาปตัย์ ในชุมชน 
2. เพื่อส่งเสริมให้ชุมชน
มีส่วนร่วมในการดูแล
รักษาสภาพแวดล้อม 

1. ปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายในต าบล หมู่ที่ 1-15 
อาทิ เส้นทางการ
ท่องเที่ยว ภูมิทัศน์ชุมชน
และบ้านเรือน จัดระเบียบ
สายไฟ สายโทรศัพท์ 
2. ปรับปรุงภูมิทัศน์สวน
สุขภาพ หมู่ที่ 3 บ้าน
กองบิน 41 
3. ปรับปรุงภูมิทัศน์สุสาน
บ้านหลิ่งห้า หมู่ท่ี 8 
4. ปรับปรุงภูมิทัศน์
สถานท่ีท่องเที่ยว หมู่ที่ 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จ านวนสถานท่ีที่
ด าเนินการ 

(2 แห่ง) 

1. ประชาชนในชุมชนมี
ส่วนร่วมในการดูแล
รักษาสภาพแวดล้อม 
2. สภาพแวดล้อมของ
ชุมชนมีความสวยงาม
น่ามอง ร่มรื่น 
3. สายไฟฟ้าและ
สายโทรศัพท์มีความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 1. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดลุและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 

1. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

11 บ้านดอยปุย 
5. ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่ง
ท่องเที่ยวบริเวณอ่างเก็บ
น้ าบ้านสันลมจอย หมู่ที่ 
13 บ้านสันลมจอย 
6. ปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณลานวัฒนธรรม
ต าบลสุเทพ (ข้างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลสุเทพ 

ฯลฯ 
 
 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 1. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดลุและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 

1. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

88 โครงการติดตั้ง/ปรับปรุงระบบ
เสียงตามสายภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 4 บ้านห้วยทราย 

1. เพื่อการแจ้ง
ประชาสมัพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารให้ประชาชน
ได้รับทราบอย่างท่ัวถึง 
มีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อเป็นการดูแล
รักษาอุปกรณ์ ปรับปรุง
ซ่อมแซมกระจายข่าว 
เสียงตามสาย/ไรส้าย
ของหมู่บ้าน ให้ใสภาพ
ใช้การได้ดีอยูเ่สมอ 
 
 

ติดตั้ง/ปรับปรุงเสียงตาม
สายภายในหมู่บ้านพร้อม
ล าโพง 

200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนใน
หมู่บ้าน ร้อยละ 
80 
 
 
 

1. หอกระจายข่าว/
ระบบเสียงตามสาย
ได้รับการปรับปรุงให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
2. ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้
ทั่วถึง 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 



155 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 1. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดลุและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 

1. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

89 โครงการติดตั้ง/ปรับปรุงระบบ
เสียงตามสายภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 5 บ้านร่ าเปิง 

1. เพื่อการแจ้ง
ประชาสมัพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารให้ประชาชน
ได้รับทราบอย่างท่ัวถึง 
มีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อเป็นการดูแล
รักษาอุปกรณ์ ปรับปรุง
ซ่อมแซมกระจายข่าว 
เสียงตามสาย/ไรส้าย
ของหมู่บ้าน ให้ใสภาพ
ใช้การได้ดีอยูเ่สมอ 
 
 

ติดตั้ง/ปรับปรุงเสียงตาม
สายภายในหมู่บ้านพร้อม
ล าโพง 

200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนใน
หมู่บ้าน ร้อยละ 
80 
 
 
 

1. หอกระจายข่าว/
ระบบเสียงตามสาย
ได้รับการปรับปรุงให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
2. ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้
ทั่วถึง 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 1. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดลุและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 

1. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

90 โครงการติดตั้ง/ปรับปรุงระบบ
เสียงตามสายภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 6 บ้านโป่งน้อย 

1. เพื่อการแจ้ง
ประชาสมัพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารให้ประชาชน
ได้รับทราบอย่างท่ัวถึง 
มีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อเป็นการดูแล
รักษาอุปกรณ์ ปรับปรุง
ซ่อมแซมกระจายข่าว 
เสียงตามสาย/ไรส้าย
ของหมู่บ้าน ให้ใสภาพ
ใช้การได้ดีอยูเ่สมอ 
 
 

ติดตั้ง/ปรับปรุงเสียงตาม
สายภายในหมู่บ้าน 

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนใน
หมู่บ้าน ร้อยละ 
80 
 
 
 

1. หอกระจายข่าว/
ระบบเสียงตามสาย
ได้รับการปรับปรุงให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
2. ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้
ทั่วถึง 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 1. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดลุและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 

1. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

91 โครงการติดตั้ง/ปรับปรุงระบบ
เสียงตามสายภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 8 บ้านหลิ่งห้า 

1. เพื่อการแจ้ง
ประชาสมัพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารให้ประชาชน
ได้รับทราบอย่างท่ัวถึง 
มีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อเป็นการดูแล
รักษาอุปกรณ์ ปรับปรุง
ซ่อมแซมกระจายข่าว 
เสียงตามสาย/ไรส้าย
ของหมู่บ้าน ให้ใสภาพ
ใช้การได้ดีอยูเ่สมอ 
 
 

ติดตั้ง/ปรับปรุงเสียงตาม
สายภายในหมู่บ้าน 

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนใน
หมู่บ้าน ร้อยละ 
80 
 
 
 

1. หอกระจายข่าว/
ระบบเสียงตามสาย
ได้รับการปรับปรุงให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
2. ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้
ทั่วถึง 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 1. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดลุและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 

1. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

92 โครงการติดตั้ง/ปรับปรุงระบบ
เสียงตามสายภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 12 บ้านภูพิงค์ 

1. เพื่อการแจ้ง
ประชาสมัพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารให้ประชาชน
ได้รับทราบอย่างท่ัวถึง 
มีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อเป็นการดูแล
รักษาอุปกรณ์ ปรับปรุง
ซ่อมแซมกระจายข่าว 
เสียงตามสาย/ไรส้าย
ของหมู่บ้าน ให้ใสภาพ
ใช้การได้ดีอยูเ่สมอ 
 
 

ติดตั้ง/ปรับปรุงเสียงตาม
สายภายในหมู่บ้าน 

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนใน
หมู่บ้าน ร้อยละ 
80 
 
 
 

1. หอกระจายข่าว/
ระบบเสียงตามสาย
ได้รับการปรับปรุงให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
2. ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้
ทั่วถึง 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 1. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดลุและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 

1. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

93 โครงการติดตั้ง/ปรับปรุงระบบ
เสียงตามสายภายในต าบล 

1. เพื่อการแจ้ง
ประชาสมัพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารให้ประชาชน
ได้รับทราบอย่างท่ัวถึง 
มีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อเป็นการดูแล
รักษาอุปกรณ์ ปรับปรุง
ซ่อมแซมกระจายข่าว 
เสียงตามสาย/ไรส้าย
ของหมู่บ้าน ให้ใสภาพ
ใช้การได้ดีอยูเ่สมอ 
 
 

ติดตั้ง/ปรับปรุงเสียงตาม
สายภายในต าบลสุเทพ 
(หมู่ที่ 1-15)  

500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนใน
หมู่บ้าน ร้อยละ 
80 
 
 
 

1. หอกระจายข่าว/
ระบบเสียงตามสาย
ได้รับการปรับปรุงให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
2. ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้
ทั่วถึง 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 1. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดลุและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 

1. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

94 โครงการก่อสร้างลานจอดรถ
อเนกประสงค์ บริเวณโรงเรียน
เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 1 หมู่ที่ 
11 บ้านดอยปุย 

เพื่อให้มีสถานท่ีจอดรถ
อย่างเพียงพอไว้ส าหรบั
บริการประชาชนและ
นักท่องเที่ยว 

ก่อสร้างลานจอดรถ            
ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 
30.00-40.00 เมตร 
ยาว 75.00-82.00 
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 2,718.00 ตาราง
เมตร 
 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จ านวนหมู่บ้าน
ที่ด าเนินการ 

(1 หมู่บ้าน) 

ประชาชนและนักท่อง 
เที่ยวไดร้ับความสะดวก 

กองช่าง 

95 โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง
ลานจอดรถภายในต าบล 

เพื่อให้มีสถานท่ีจอดรถ
อย่างเพียงพอไว้ส าหรบั
บริการประชาชนและ
นักท่องเที่ยว 
 

ก่อสร้าง ปรับปรุงลาน
จอดรถภายในต าบล 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

จ านวนหมู่บ้าน
ที่ด าเนินการ 

(1 หมู่บ้าน) 

ประชาชนและนักท่อง 
เที่ยวไดร้ับความสะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 1. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดลุและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 

1. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

96 โครงการก่อสร้างพนังกันดิน 
บริเวณหลังวัดศรีโสดา หมู่ที่ 
2 บ้านห้วยแก้ว 
 

เพื่อป้องกันการ
พังทลายของดินริมตลิ่ง 

ก่อสร้างพนังกันดิน 
บริเวณหลังวัดศรีโสดา 
ขนาด กว้างเฉลี่ย 4.75 
เมตร ยาว 34 เมตร พื้นที่
ไม่น้อยกว่า 161.50 
ตารางเมตร 

500,000 500,000 
 

500,000 500,000 จ านวนสถานท่ีที่
ด าเนินการ 

(1 แห่ง) 

ลดการกดัเซาะของดิน
ริมตลิ่งและป้องกันตลิ่ง
พัง 

กองช่าง 

97 โครงการก่อสร้างพนังกันดิน 
เขื่อนกั้นน้ า แนวกันตลิ่ง 
ภายในต าบล 

เพื่อป้องกันการ
พังทลายของดินริมตลิ่ง 

1. ก่อสร้างพนังกันดิน 
เขื่อนกั้นน้ า แนวกันตลิ่ง 
หมู่ที่ 1-15 
2. ก่อสร้างก าแพงกันดิน
หน้าร้านค้าชุมชน หมู่ที่ 7 
บ้านช่างทอง 
3. เสริมคันกันดินรับน้ า

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

จ านวนสถานท่ีที่
ด าเนินการ 

(2 แห่ง) 

ลดการกดัเซาะของดิน
ริมตลิ่งและป้องกันตลิ่ง
พัง 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 1. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดลุและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 

1. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

ของฝาย หมู่ที่ 9 บ้าน
ดอยสุเทพ 
4. ก่อสร้างพนังกันดิน
สไลด์บริเวณศูนย์ ชรบ. 
หน้าหมู่บ้าน หมู่ท่ี 9 บ้าน
ดอยสุเทพ 

ฯลฯ 
98 โครงการก่อสร้างราวกันตก

ภายในต าบล 
เพื่อความปลอดภัยใน
การคมนาคม 

1. ก่อสร้างราวกันตก
ภายในต าบล หมู่ที่ 1-15 
2. ก่อสร้างราวกันตก 
ความยาวประมาณ 60 
เมตร บริเวณถนนสาย
หลักและภายในหมู่บ้าน 

1,000,000 1,000,000 
 

1,000,000 1,000,000 จ านวนหมู่บ้าน
ที่ก่อสร้าง 

(1 หมู่บ้าน) 

ประชาชนไดร้ับความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 1. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดลุและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 

1. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

หมู่ที่ 7 บ้านช่างทอง 
3. ก่อสร้างราวกันตก
เหล็ก สูง 1.00 เมตร 
ยาว 50 เมตร บริเวณ
น้ าตก หมู่ท่ี 11 บ้านดอย
ปุย 

ฯลฯ 
99 โครงการติดตั้งป้ายสัญญาณ 

และสญัญาณเตือนจราจร 
ภายในต าบล 
 

1. เพื่อจัดระบบ
การจราจรให้เป็น
ระเบียบ 
2. เพื่อลดอุบตัิเหตุและ
เพิ่มความสะดวก
ปลอดภัยในการเดินทาง 

1. ติดตั้งป้ายสญัญาณ
จราจร และสัญญาณเตือน
ภายในต าบล เช่น ป้าย
ชะลอความเร็ว ป้ายระวัง
เด็ก ลูกระนาด กระจกนูน
โค้ง ฯลฯ 

1,000,000 1,000,000 
 

1,000,000 1,000,000 การเกิดอุบัตเิหตุ
ในพื้นที่ลดลง 

มีความเป็นระเบยีบใน
การจราจรและ
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการใช้รถใช้
ถนน 

กองช่าง 
 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 1. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดลุและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 

1. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2. ติดตั้งป้ายสญัญาณ
จราจร และสัญญาณเตือน
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 
บ้านช่างทอง 
3. ติดตั้งป้ายสญัญาณ
จราจร และสัญญาณเตือน
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 
บ้านใหม่หลังมอ 
4. ติดตั้งป้ายสญัญาณ 
และสญัญาณเตือนจราจร 
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 
บ้านทรายค า 
6. จัดระเบียบการจราจร

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 1. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดลุและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 

1. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

ในหมู่บ้าน และท าป้าย
สัญญาณจราจร หมู่ที่ 10 
บ้านอุโมงค ์
7. จัดระเบียบการจราจร
ในหมู่บ้าน และท าป้าย
สัญญาณจราจร หมู่ที่ 15 
บ้านทรายค า 

ฯลฯ 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 1. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดลุและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 

1. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

100 โครงการก่อสร้างซุ้มประตู
หมู่บ้าน จัดท าป้ายบอกช่ือ
ซอย ช่ือถนน ช่ือหมู่บ้าน 
บ้านเลขท่ี แหล่งท่องเที่ยว 
แนวเขตรับผิดชอบ และจดั
ระเบียบป้าย 

1. เพื่อเป็นสญัลักษณ์
และแสดงช่ือของ
หมู่บ้าน บ้านเลขท่ี 
ถนน ฯลฯ 
2. เพื่อให้เกิดความ
สะดวกแกผู่้ที่ต้องการ
ติดต่อสื่อสารภายใน
หมู่บ้านและเขต
รับผิดชอบ 
3. เพื่อจัดระเบียบการ
ติดตั้งป้ายโฆษณาต่างๆ 
 
 

ก่อสร้างซุ้มประตหูมู่บ้าน 
จัดท าปา้ยบอกช่ือซอย ช่ือ
ถนน ช่ือหมู่บ้าน 
บ้านเลขท่ี แหล่งท่องเที่ยว 
แนวเขตรับผิดชอบ และ
จัดระเบียบป้ายในต าบล       
สุเทพ 

1,000,000 1,000,000 
 

1,000,000 1,000,000 จ านวนหมู่บ้าน
ที่ด าเนินการ 

(2 หมู่บ้าน) 
 

1. ประชาชนท่ัวไปได้
ทราบถึงสถานท่ีตั้งของ
หมู่บ้าน 
2. มีเอกลักษณ์และ
สัญลักษณ์ของหมู่บ้าน 
3. การตดิตั้งป้าย
โฆษณาเป็นระเบียบ
เรียบร้อยไมบ่ดบัง        
ทัศนวิสัย 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 1. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดลุและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 

1. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

101 โครงการจดัระเบียบป้ายซอย  เพื่อจัดระเบียบการ
ติดตั้งป้ายโฆษณาต่างๆ 

จัดระเบียบป้ายซอย 
จ านวน 2 จุด จุดที่ 1 
บริเวณสามแยกสญัญาณ
ไฟจราจร ปากซอยสิบ
สองปันนาเดิม หมู่ที่ 10 
บ้านอุโมงค์ จุดที่ 2 
บริเวณปากซอยทางเข้า
หมู่บ้านชญยลโครงการ 1 
(บริเวณศูนย์บริการ
ประชาชน) 
 
 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนสถานท่ีที่
ด าเนินการ 

(2 แห่ง) 
 

การติดตั้งป้ายโฆษณา
เป็นระเบียบเรียบร้อย
ไม่บดบังทัศนวสิัย 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 1. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดลุและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 

1. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

102 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง
อาคารส านักงานเทศบาล
ต าบลสุเทพ และอาคารตา่งๆ 
ในความรับผดิชอบ 

เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคาร
ส านักงาน และอาคาร
ต่างๆ ในความ
รับผิดชอบ พร้อม
ปรับปรุงภูมิทัศน์
โดยรอบใหเ้หมาะสมกับ
การปฏิบัติงานและ
ให้บริการประชาชน 

1. ก่อสร้าง/ปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารส านักงาน
เทศบาลต าบลสุเทพ และ
อาคารต่างๆ ในความ
รับผิดชอบ พร้อมปรับปรุง
ภูมิทัศน์โดยรอบ 
2. รื้อถอนอาคาร
ส านักงานเดิมเพื่อก่อสร้าง
ใหม่ เช่น อาคารกอง
สวัสดิการและกองศึกษา 
อาคารอนามัยเดิมและ
กองช่าง 

ฯลฯ 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

จ านวนสถานท่ีที่
ด าเนินการ 

(1 แห่ง) 

อาคารที่ก่อสร้าง/
ปรับปรุงสามารถใช้งาน
ได้อย่างเหมาะสมและ
อ านวยความสะดวกต่อ
การให้บริการแก่
ประชาชน 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 1. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดลุและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 

1. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

103 โครงการปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์เทศบาลต าบล  
สุเทพ 

เพื่อใช้เป็นสถานท่ี
ส าหรับการจัดประชุม
และจัดกจิกรรมต่างๆ 

ปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์เทศบาล
ต าบลสุเทพ จ านวน 1 
แห่ง 
 
 

4,000,000  4,000,000 4,000,000 จ านวนสถานท่ีที่
ด าเนินการ 
(1 แห่ง) 

มีสถานท่ีที่เหมาะสมใช้
อ านวยความสะดวกใน
การจัดประชุมและการ
จัดกิจกรรมต่างๆ 

กองช่าง 

104 โครงการปรับปรุงต่อเติม
อาคารโรงอาหารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านดอยปุย 

เพื่อปรับปรุงอาคารโรง
อาหารให้ถูกสุขลักษณะ 
สะอาด ปลอดภยั
ส าหรับเด็ก 

ปรับปรุงต่อเติมอาคารโรง
อาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านดอยปุย ขนาดกว้าง 
8.00 เมตร ยาว 16.80 
เมตร 
 
 

400,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนสถานท่ีที่
ด าเนินการ 

(1 แห่ง) 

โรงอาหารไดร้ับการ
ปรับปรุงให้สะอาด 
ปลอดภัย และถูก
สุขลักษณะ 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 1. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดลุและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 

1. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

105 โครงการก่อสร้างระบบบ าบัด
น้ าเสียในต าบล 

เพื่อก าจัดมลสารที่อยู่
ในน้ าเสีย ให้มีคณุภาพ
ดีขึ้นและไม่ก่อให้เกิด
ผลเสียต่อแม่น้ า ล า
คลอง แหล่งน้ า
ธรรมชาติหรือ
สิ่งแวดล้อมโดยรอบ 
และอื่นๆ 

ก่อสร้างระบบบ าบัดน้ า
เสียทั้งระบบรวม 
ครัวเรือน/หอพักต่างๆ ให้
เหมาะสมและสามารถ
บ าบัดน้ าเสียได้ทั่วถึงทั้ง
ต าบล 

500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 ของ
ปริมาณน้ าเสีย
ได้รับการบ าบดั
ก่อนระบายลงสู่
แหล่งน้ า
สาธารณะ 

น้ าเสียทีผ่่านการบ าบัด
แล้วจะถูกระบายลงสู่
แหล่งน้ าสาธารณะ หรือ
บางส่วนยังสามารถน า
กลับมาใช้ประโยชน์ใน
ด้านการเกษตร หรือ
อื่นๆ ได ้

กองช่าง 

106 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า
บริเวณสุสานสันลมจอย 

เพื่อให้มีแสงสว่างทั่วถึง 
ลดอุบัตเิหตุ สร้างความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
 

ปรับปรุงระบบไฟฟ้า
บริเวณสุสานสันลมจอย 

350,000 350,000 350,000 350,000 จ านวนสถานท่ีที่
ด าเนินการ 
(1 แห่ง) 

มีแสงสวา่งอย่างทั่วถึง 
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ 
และสร้างความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 
การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคจังหวัด
เชียงใหม่ 2 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 1. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดลุและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 

1. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

107 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า
ภายในศูนย์ ชรบ. และอปพร. 
พร้อมติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า หมู่ที่ 
9 บ้านดอยสุเทพ 

เพื่อให้มีแสงสว่างทั่วถึง 
ลดอุบัตเิหตุ สร้างความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

ปรับปรุงระบบไฟฟ้า
ภายในศูนย์ ชรบ. และ 
อปพร. พร้อมติดตั้งมิเตอร์
ไฟฟ้า 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนสถานท่ีที่
ด าเนินการ 
(1 แห่ง) 

มีแสงสวา่งอย่างทั่วถึง 
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ 
และสร้างความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 
การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคจังหวัด
เชียงใหม่ 2 

108 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า
ส่องสว่างบริเวณลาน
วัฒนธรรม 

เพื่อปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้าส่องสว่างบรเิวณ
ลานวัฒนธรรมให้มีแสง
สว่างเพียงพอ 

ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่อง
สว่างบริเวณลาน
วัฒนธรรม เทศบาลต าบล
สุเทพ 
 
 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนสถานท่ีที่
ด าเนินการ 
(1 แห่ง) 

มีแสงสว่างอย่างทั่วถึง
และป้องกันอันตรายที่
อาจเกิดจากไฟฟ้า
ลัดวงจร 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.01 


