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

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 3. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นฐานการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

3. ยุทธศาสตร์ : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์อย่างย่ังยืน 
3.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการฟื้นฟู อนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม สัตว์ป่า พันธุ์พืช
ต่างๆ 
 
 
 

เพื่อปลูกจิตส านึกให้
เยาวชนประชาชนมี
ส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากร ธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม และ
ระบบนิเวศน์ 
 

1. จัดค่าย/อบรม
เกี่ยวกับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
2. มีการจัดตั้งกลุ่ม
อนุรักษ์สัตว์ป่า 
3. ดูแลบ ารุงรักษาล าน้ า
ห้วยแก้วและแหล่งน้ าใน
ต าบล 

ฯลฯ 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

(200 คน) 

1. ประชาชนเกิดการ
เรียนรูเ้กี่ยวกับ
ธรรมชาติ อาหารและ
พืชสมุนไพรจากป่าใน
ชุมชนสามารถน ามาใช้
ประโยชนไ์ด ้
2. ประชาชนตระหนัก
ถึงความส าคัญและมี
ส่วนร่วมในการอนรุักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 
 

กอง
สาธารณสุขฯ 

 

แบบ ผ.01 



182 
 

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

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 3. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นฐานการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

3. ยุทธศาสตร์ : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์อย่างย่ังยืน 
3.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2 โครงการชุมชนร่วมใจท าน้ า
ใสคืนต าบลสุเทพถวายใน
หลวง 

1. เพื่อส่งเสริมให ้
ประชาชนในเขต 
เทศบาลต าบลสุเทพมี  
การบ าบัดน้ าเสีย ใน
ระดับครัวเรือน  
2. เพื่อช่วยลดปัญหา
น้ าเน่าเสยีและส่งกลิ่น 
เหม็น 

1. จัดอบรมวิธีการจดัท า
และ ใช้บ่อบ าบัดน้ าเสีย
ใน ครัวเรือน ให้แก่
ประชาชน 
2. ส่งเสริม รณรงค ์
ประชาสมัพันธ์การมสี่วน 
ร่วมในการบ าบดัน้ าเสีย 
เบื้องต้นในระดับ
ครัวเรือน ด้วยจุลินทรยี์ที่
ผลิตไดเ้อง 
3. สรา้งธนาคาร
จุลินทรีย ์

ฯลฯ 

50,000 
 

50,000 50,000 50,000 จ านวน
ครัวเรือน ที่
ร่วมโครงการ 
จ านวน 200 
ครัวเรือน 

สามารถแก้ไขปัญหาน้ า 
เน่าเสยีและเป็นการ
บ าบัดน้ าเสียก่อน
ปล่อย ลงสู่แหล่งน้ า
ธรรมชาต ิในชุมชนได้
อย่างยั่งยืน 

กอง
สาธารณสุขฯ 

 

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

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 3. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นฐานการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

3. ยุทธศาสตร์ : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์อย่างย่ังยืน 
3.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 โครงการรักษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของต าบลสุเทพ 

เพื่อดูแลความสะอาด
บริเวณพื้นท่ี
สาธารณะของแตล่ะ
หมู่บ้าน 

1. จ้างเหมาแรงงานดูแล
ความสะอาด สิ่งแวดล้อม 
และความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย หมู่ที่ 1-15 
โดยจ้างแรงงาน หมู่บ้าน
ละ 2 คน, ชุดบริการ
เคลื่อนที่เร็ว 
2. ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
เครื่องแต่งกาย และ
เครื่องมือต่างๆ เช่น ถุง
ด า ไม้กวาด รองเท้า ถุง
มือ ฯลฯ 
 

3,500,000 
 

3,500,000 3,500,000 3,500,000 จ านวนหมู่บ้าน
ที่ได้รับการดูแล
ความสะอาด 
จ านวน 15 
หมู่บ้าน 

พื้นที่สาธารณะใน
หมู่บ้านมีความสะอาด 
เรียบร้อย 

กอง
สาธารณสุขฯ 

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

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 3. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นฐานการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

3. ยุทธศาสตร์ : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์อย่างย่ังยืน 
3.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 โครงการบริหารจัดการขยะ
โดยชุมชน 

1. เพื่อให้ประชาชนมี
จิตส านึกในการคัดแยก
ขยะ และรักษา
สิ่งแวดล้อมในครัวเรือน
และชุมชน 
2. เพื่อเป็นการช่วยลด
ปริมาณขยะ และ
ส่งเสริมความรู้ให้แก่
ประชาชนเรื่องการคัด
แยกขยะท่ีถูกต้อง 
3. เพื่อเป็นการสร้าง
รูปแบบการจัดการขยะ 
โดยประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมด าเนินงาน 

1. จัดตั้งจดุรับซื้อขยะใน
ชุมชน (ธนาคารขยะ) 
2. จัดตั้งกองทุนรับซื้อ
ขยะในชุมชน 
3. รณรงค์
ประชาสมัพันธ์ให้ความรู้
แก่ประชาชนเกี่ยวกับ
การคัดแยกขยะมลูฝอย 
โดยเริ่มต้นที่ครัวเรือน
เป็นหลัก 

ฯลฯ 

100,000 
 

100,000 100,000 100,000 1. ร้อยละของ
ครัวเรือนใน
ต าบลที่เข้าร่วม
โครงการ ร้อย
ละ 5 
2. ร้อยละของ
ปริมาณขยะที่
ลดลง ร้อยละ 
20 
 

1. สรา้งจิตส านึกใน
การคัดแยกขยะให้กับ
ประชาชนและ
ครัวเรือน 
2. ปริมาณขยะใน
ต าบลลดลง 

กอง
สาธารณสุขฯ 

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

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 3. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นฐานการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

3. ยุทธศาสตร์ : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์อย่างย่ังยืน 
3.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 โครงการจ้างเหมาเอกชน
ด าเนินการเก็บขนและก าจัด
ขยะ 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการจัดการขยะสิ่ง
ปฏิกูลและมลูฝอย
ของเทศบาลต าบล         
สุเทพ 

จ้างเหมาเอกชน
ด าเนินการเก็บขนและ
ก าจัดขยะที่ทางเทศบาล
ด าเนินการจัดเก็บให้ถูก
หลักสุขาภิบาล 
 

12,000,000 
 

12,000,000 12,000,000 12,000,000 จ านวนเรื่อง
ร้องเรียน
เกี่ยวกับปัญหา
ขยะตกค้าง
ลดลง ร้อยละ 
70 
 
 
 
 
 
 
 

เทศบาลฯ มี
ประสิทธิภาพในการ
จัดการขยะ สิ่งปฏิกลู
และมลูฝอย ปริมาณ
ขยะตกค้างลดลง 

กอง
สาธารณสุขฯ 

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

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 3. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นฐานการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

3. ยุทธศาสตร์ : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์อย่างย่ังยืน 
3.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6 โครงการผลติปุ๋ยหมักและ
เพาะพันธ์ุกล้าไม้ เพื่อเป็น
ศูนย์เรียนรู ้

1. เพื่อจัดการขยะ
อินทรีย์หรือวัสดุเหลือ
ใช้ที่ย่อยสลายได้
น ามาท าเป็นปุ๋ย 
2. เพื่อเป็นศูนย์
เรียนรู้ในการผลิตปุ๋ย
หมักและเพาะพันธ์ุ
กล้าไม้ในต าบล 

1. จัดท าปุ๋ยหมัก ปุ๋ย
อินทรีย์ จากเศษกิ่งไม้ใบไม้ 
ขยะท่ีย่อยสลายและ
แจกจ่ายให้แก่ประชาชน
น าไปใช้ประโยชน์และเป็น
ท่ีรู้จักอย่างแพร่หลาย  
2. จัดซ้ือเครื่องสับย่อย 
ส าหรับสับย่อยวัสดุต่างๆ 
เช่น กิ่งไม้ ใบไม้ หญ้า 
จ านวน 1 เครื่อง 
3. จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์
ด าเนินการ เช่น ถุงบรรจุ 
จอบ เสียม เป็นต้น 

ฯลฯ 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 100,000 1. จ านวน
ครัวเรือนท่ีรับ
บริการและน า
ปุ๋ยหมัก ปุ๋ย
อินทรีย์ไปใช้
ประโยชน์จ านวน 
200 ครัวเรือน 
2. ปุ๋ยหมัก ปุ๋ย
อินทรีย์มี
คุณภาพ
ประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น              
ร้อยละ 80 

มีปุ๋ยอินทรีย์ใช้ภายใน
ต าบลช่วยลดการใช้
สารเคม ี

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

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 3. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นฐานการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

3. ยุทธศาสตร์ : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์อย่างย่ังยืน 
3.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

7 โครงการประหยดัพลังงาน
และการใช้พลังงานทดแทน 
 

1. เพื่อรณรงค์ให้
ประชาชนหน่วยงาน
ต่างๆ/สถาน
ประกอบการช่วยกัน
ประหยดัพลังงาน 
2. เพื่อสนับสนุนการ
ใช้พลังงานทดแทน 

1. ประชาชนในต าบล                 
ได้รับการส่งเสรมิให้
ประหยดัพลังงาน อาทิ 
การอบรมศึกษาดูงาน 
2. การลดปรมิาณการใช้
ไฟฟ้าในบ้านเรือน, 
โรงงานขนาดเล็ก 
3. รณรงค์ ประชา 
สัมพันธ์ให้ความรู้
เกี่ยวกับพลังงาน
ทางเลือก เช่น ไบโอ
ดีเซล พลังงาน
แสงอาทิตย์ ฯลฯ และ

50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ครัวเรือนท่ีร่วม
โครงการ 
จ านวน 500 
ครัวเรือน 

1. ประชาชนและทุก
ภาคส่วนให้ความ
ร่วมมือในการประหยดั
พลังงาน 
2. มีการใช้พลังงาน
ทดแทนในต าบล 
3. ช่วยลดปญัหาโลก
ร้อน 
 
 
 

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

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 3. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นฐานการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

3. ยุทธศาสตร์ : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์อย่างย่ังยืน 
3.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

การประหยัดพลังงาน 
4. จัดตั้งศูนย์ไบโอดีเซล
ชุมชน 

ฯลฯ 
8 โครงการสุเทพ 

clean&clear 
เพื่อซ่อมแซม
บ ารุงรักษาสิ่งก่อสร้าง
ต่างๆ สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ ภายใน
เขตพื้นท่ีเทศบาล
ต าบล 
สุเทพ 

1. จ้างเหมาแรงงาน 
ซ่อมแซมบ ารุงรักษา 
สิ่งก่อสร้าง 
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ  
2. จัดหาวสัดุอุปกรณ์
ส าหรับการปฏิบตัิงาน 

ฯลฯ 

480,000 
 

480,000 480,000 480,000 จ านวนหมู่บ้าน
ที่ได้รับการดูแล
จ านวน 15 
หมู่บ้าน 

สิ่งสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
สิ่งก่อสร้างต่างๆ 
ภายในเขตพื้นท่ี
เทศบาลต าบล 
สุเทพสามารถใช้งานได้
ตามปกต ิ

กองช่าง 

 

แบบ ผ.01 


