
๕๙ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 1. การสรา้งความมั่งคั่งอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 
ยุทธศาสตร์ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 1.2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
เชื่อมถนนเดิมถึงบ้านเลขท่ี 
20/1 หมู่ที่ 5 บ้านร่่าเปิง 

เพื่อให้ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 
3.00 เมตร ยาว 39.00 
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 117.00 ตาราง
เมตร เชื่อมถนนเดิมถึง
บ้านนายสง่า  พิทักษ์
ราษฎร์ เลขท่ี 20/1  

80,000  50,000 50,000 ระยะทางของ
ถนนท่ีก่อสร้าง
แล้วเสร็จ  
 

ประชาชนสามารถใช้ 
เส้นทางไดส้ะดวก  
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
เชื่อมถนนเลียบคลอง
ชลประทานบริเวณสถานตรวจ
สภาพรถคันคลองเซอร์วสิ 
เลขท่ี 152 หมู่ที่ 5 บ้าน            
ร่่าเปิง 

เพื่อให้ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

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

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

ประชาชนสามารถใช้ 
เส้นทางไดส้ะดวก  
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 



๖๐ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 1. การสรา้งความมั่งคั่งอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 
ยุทธศาสตร์ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 1.2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

3 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
บริเวณบา้นเลขท่ี 90/2 ถึง
บ้านเลขท่ี 144 หมู่ที่ 13 
บ้านสันลมจอย 

เพื่อให้ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 
3.00 เมตร ยาว 56.00 
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 173.00 ตาราง
เมตร 
 

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

ประชาชนสามารถใช้ 
เส้นทางไดส้ะดวก  
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

4 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  100,000 100,000 ระยะทางของ
ถนนท่ีก่อสร้าง
แล้วเสร็จ  

ประชาชนสามารถใช้ 
เส้นทางไดส้ะดวก  
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 



๖๑ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 1. การสรา้งความมั่งคั่งอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 
ยุทธศาสตร์ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 1.2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

5  โครงการขยายถนนเข้าบ้าน
นางบัวชุม  ไชยยา บ้านเลขท่ี 
54/4 หมู่ที่ 4 บ้านห้วยทราย 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส่าหรับใช้ในการ
คมนาคมสะดวกขึ้น 

ขยายถนนเข้าบ้านนาง          
บัวชุม  ไชยยา บ้านเลขท่ี 
54/4 หมู่ที่ 4 บ้านห้วย
ทราย 

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

ประชาชนสามารถใช้ 
เส้นทางไดส้ะดวก  
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างขยายผิว
จราจร ค.ส.ล. และกา่แพงกัน
ดิน ค.ส.ล. พร้อมราวกันตก 
บ้านร่่าเปิง หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

ขยายผิวจราจร บริเวณ
หน้าบ้านเลขท่ี 78/1 
และ 78/2 ขยายผิว
จราจร ค.ส.ล. พื้นที่ไม่
น้อยกว่า 60 ตารางเมตร 
และก่าแพงกันดินสูงไม่
น้อยกว่า 2.30 เมตร ยาว 
39.50 เมตร พร้อมราว
กันตก 

500,000  100,000 100,000 ระยะทางของ
ถนนท่ีก่อสร้าง
แล้วเสร็จ  
 

ประชาชนสามารถใช้ 
เส้นทางไดส้ะดวก  
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 



๖๒ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 1. การสรา้งความมั่งคั่งอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 
ยุทธศาสตร์ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 1.2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

7 โครงการขยายถนนจาก
หมู่บ้านกาญจน์กนกถึงสีแ่ยก
บริเวณหน้าวัดช่างทอง หมู่ที่ 7 
บ้านช่างทอง 

เพื่อให้ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

ขยายถนนจากหมู่บ้าน
กาญจน์กนกถึงสี่แยก
บริเวณหน้าวัดช่างทอง 

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

ประชาชนสามารถใช้ 
เส้นทางไดส้ะดวก  
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

8 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  200,000 200,000 ระยะทางของ
ถนนท่ีก่อสร้าง
แล้วเสร็จ  
 

ประชาชนสามารถใช้ 
เส้นทางไดส้ะดวก  
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

9 โครงการขยายไหล่ทางถนน
เส้นหลังโรงเรียนบ้านห้วย
ทราย หมู่ที ่15 บ้านทรายค่า 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส่าหรับใช้ในการ
คมนาคมสะดวกขึ้น 

ขยายไหล่ทางถนนเส้น
หลังโรงเรียนบ้านห้วย
ทรายตลอดทั้งสายไปถึง
บ้านช่างทอง 

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

ประชาชนสามารถใช้ 
เส้นทางไดส้ะดวก  
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 



๖๓ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 1. การสรา้งความมั่งคั่งอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 
ยุทธศาสตร์ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 1.2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

10 โครงการขยายไหล่ทางข้าง
สนามกีฬาถึงก่าแพงเกษตร 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ หมู่ที่ 
13 บ้านสันลมจอย 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส่าหรับใช้ในการ
คมนาคมสะดวกขึ้น 

ขยายไหล่ทางข้างสนาม
กีฬาถึงก่าแพงเกษตร 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

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

ประชาชนสามารถใช้ 
เส้นทางไดส้ะดวก  
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

11 โครงการซ่อมแซมไหล่ทาง         
ค.ส.ล. บริเวณบ้านร่่าเปิง หมู่ที่ 
5 เช่ือมบ้านอุโมงค์ หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

ซ่อมแซมไหลท่าง ค.ส.ล. 
จ่านวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 
จากถนนทางหลวง
หมายเลข 121 (ถนนเลียบ
คลองชลประทาน) ถึงสาม
แยกถนนสายหลักบ้านร่่า
เปิง หมู่ที่ 5 เชื่อมบ้าน
อุโมงค์ หมู่ที่ 10 โดย
ซ่อมแซมไหลท่าง           

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

ประชาชนสามารถใช้ 
เส้นทางไดส้ะดวก  
รวดเร็วและปลอดภัย 
 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 



๖๔ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 1. การสรา้งความมั่งคั่งอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 
ยุทธศาสตร์ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 1.2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร 
พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 646 
ตารางเมตร และช่วงที่ 2 
บริเวณถนนสายหลักบ้าน
อุโมงค์ หมู่ที่ 10 เชื่อมบ้าน
ร่่าเปิง หมู่ที่ 5 โดยทา่การ
ซ่อมแซมไหลท่าง ค.ส.ล. 
กว้างเฉลี่ย 1.20 เมตร 
ความยาว 365 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่รวม
ไม่น้อยกวา่ 438 ตาราง
เมตร รวมพื้นที่ซ่อมแซม
ไหล่ทางทั้ง 2 ชว่งไม่น้อย
กว่า 1,084 ตารางเมตร 

แบบ ผ.01 



๖๕ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 1. การสรา้งความมั่งคั่งอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 
ยุทธศาสตร์ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 1.2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

12 โครงการก่อสร้างถนน ขยาย
ถนน ขยายไหล่ทางถนน 
ภายในต่าบล 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส่าหรับใช้ในการ
คมนาคมสะดวกขึ้น 

1. ก่อสร้างถนนทางเข้าสวน
ธรรมน่าสุข หมู่ท่ี 13 บ้าน
สันลมจอย 
2. ก่อสร้างถนนข้างสนาม
กีฬาเทศบาล บริเวณ
บ้านเลขท่ี 144/1 หมู่ท่ี 
13 บ้านสันลมจอย 
3. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
บริเวณซอย 8 หมู่ท่ี 4 บ้าน
ห้วยทราย 
4. ก่อสร้างถนนเข้าบ้านนาย
สุกิจ  อินถา หมู่ท่ี 4 บ้าน
ห้วยทราย 
5. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 

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

ประชาชนสามารถใช้ 
เส้นทางไดส้ะดวก  
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 



๖๖ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 1. การสรา้งความมั่งคั่งอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 
ยุทธศาสตร์ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 1.2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

บริเวณเส้นทางจาก
ชลประทานผ่านโบสถ์คริสต์ 

ฯลฯ 

13 โครงการก่อสร้างยกระดับถนน
ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้่า
ค.ส.ล. บริเวณบ้านเลขท่ี 93 
ซอย 12/1 ถึงล่าเหมือง
สาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 13 
บ้านสันลมจอย 

1. เพื่อให้ความสะดวก
ในการสัญจรไปมา และ
ความปลอดภัยในการใช้
รถใช้ถนน 
2. เพื่อระบายน้่าให้ไหล
ไปสู่ที่ทิ้งน้่าโดยเร็วทีสุ่ด 
แก้ไขปัญหาน้่าท่วมขัง 
3. เพื่อป้องกันไม่ให้ถนน
เสียหายจากน้่ากัดเซาะ 

ก่อสร้างยกระดับถนนค.ส.ล. 
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
500 เมตร หรือพื้นท่ีไม่
น้อยกว่า 2,000 ตาราง
เมตร และก่อสร้างราง
ระบายน่้าค.ส.ล. พร้อมฝา
ปิดตะแกรงเหลก็ ขนาดปาก
รางกว้างไม่น้อยกว่า 0.30 
เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.40 
เมตร ยาวประมาณ 500 
เมตร 

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

1. ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยัใน
การคมนาคม 
2. การระบายน้่าสะดวก 
น้่าไม่ท่วมขัง 
3. ถนนมีสภาพดีและ 
ปลอดภัยจากน้่ากัดเซาะ 
 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 



๖๗ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 1. การสรา้งความมั่งคั่งอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 
ยุทธศาสตร์ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 1.2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

14 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
พร้อมยกระดับผิวจราจร            
ค.ส.ล. หมู่ที่ 4 บ้านห้วยทราย 

1. เพื่อให้ความสะดวก
ในการสัญจรไปมา และ
ความปลอดภัยในการใช้
รถใช้ถนน 
2. เพื่อระบายน้่าให้ไหล
ไปสู่ที่ทิ้งน้่าโดยเร็วทีสุ่ด 
แก้ไขปัญหาน้่าท่วมขัง 
3. เพื่อป้องกันไม่ให้ถนน
เสียหายจากน้่ากัดเซาะ 
 

ปรับปรุงผิวจราจรพร้อม
ยกระดับผิวจราจร ค.ส.ล. 
จ านวน 2 ช่วง  ช่วงที่ 1  
ยกระดับผิวจราจร ค.ส.ล. 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 
5.80 – 6.00 เมตร ยาว 
22.00 เมตร พื้นที่ไม่
น้อยกว่า 129 ตาราง
เมตร พร้อมวางท่อระบาย
น้่า ค.ส.ล. มอก.ช้ัน 3 
ขนาด Ø 0.60 เมตร 
พร้อมบ่อพัก ความยาว
รวมไม่น้อยกว่า 12.00 

1,500,000  200,000 200,000 ระยะทางที่
ปรับปรุง
ซ่อมแซม 

1. ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยัใน
การคมนาคม 
2. การระบายน้่าสะดวก 
น้่าไม่ท่วมขัง 
3. ถนนมีสภาพดีและ 
ปลอดภัยจากน้่ากัดเซาะ 
 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 



๖๘ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 1. การสรา้งความมั่งคั่งอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 
ยุทธศาสตร์ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 1.2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

เมตร  ช่วงที่ 2  ปรับปรุง
ผิวจราจรโดยปูแอสฟลัท์ 
ติกคอนกรีต ขนาดผิว
จราจรกว้างไม่น้อยกว่า 
5.00 เมตร ยาว 
596.50 เมตร หรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 3,085.00 
ตารางเมตร พร้อมตีเส้น
จราจร กว้าง 0.10 เมตร 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 



๖๙ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 1. การสรา้งความมั่งคั่งอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 
ยุทธศาสตร์ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 1.2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

15 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
และขยายไหล่ทาง พร้อมราง
ระบายน้่า หมู่ที่ 3 บ้านกองบิน 
41 

เพื่อให้ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

ปรับปรุงผิวจราจรโดยปู 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณ 
บ้านพักนายทหาร ป-1107 
ถึงห้องสมุดกองบิน 41 
ขนาดผิวจราจรรวมขยาย
ไหล่ทางกว้าง 7.00 เมตร 
ยาว 142 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
1,010 ตารางเมตรพร้อมตี
เส้นจราจรและงานราง
ระบายน่้า ค.ส.ล. ขนาด
กว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.30 
เมตร ยาว 80 เมตร พร้อม
ฝาปิดตะแกรงเหล็ก 

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

ประชาชนสามารถใช้ 
เส้นทางไดส้ะดวก  
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 



๗๐ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 1. การสรา้งความมั่งคั่งอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 
ยุทธศาสตร์ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 1.2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

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

เพื่อให้ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

ปรับปรุงผิวจราจรบริเวณ
บ้านเลขท่ี 41/9 ซอย
ลีลาวดีเช่ือมซอยกระดังงา 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,384 
ตารางเมตร 

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

ประชาชนสามารถใช้ 
เส้นทางไดส้ะดวก  
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

17 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี บริเวณ
ปากซอยทางเข้าศาลา
อเนกประสงค์ ถึงทีท่่าการ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้าน
อุโมงค ์

เพื่อให้ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา และ
ความปลอดภัยในการใช้
รถใช้ถนน 

ปรับปรุงผิวจราจร          
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 
2.50 – 4.40 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 1,704.00 
ตารางเมตร พร้อมตีเส้น
จราจร กว้าง 0.10 เมตร 

750,000  50,000 50,000 ระยะทางที่
ปรับปรุง
ซ่อมแซม 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกและปลอดภยัใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 



๗๑ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 1. การสรา้งความมั่งคั่งอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 
ยุทธศาสตร์ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 1.2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

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

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส่าหรับใช้ในการ
คมนาคมสะดวกขึ้น 

ปรับปรุงถนน ซอย 2 เพื่อ
วางระบบจราจรเป็น one 
way ระยะทางประมาณ 
500 เมตร 

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

ประชาชนสามารถใช้ 
เส้นทางไดส้ะดวก  
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

19 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม 
ถนน/ผิวจราจรภายในต่าบล 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส่าหรับใช้ในการ
คมนาคมสะดวกขึ้น 

1. ยกระดับผิวจราจร 
บริเวณก่อนถึงบ้านป้าเงิน 
หมู่ที่ 2 บ้านห้วยแก้ว 
2. ปรับปรุงซ่อมแซมไหล่
ทางถนนในหมู่บ้าน หมู่ที่ 
3 บ้านกองบิน 41 
3. ปรับปรุงผิวจราจร 
Over Lay ซอย 6  

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

ประชาชนสามารถใช้ 
เส้นทางไดส้ะดวก  
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 



๗๒ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 1. การสรา้งความมั่งคั่งอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 
ยุทธศาสตร์ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 1.2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

กาสะลอง หมู่ที่ 7 บ้าน
ช่างทอง 
4. ซ่อมแซมถนนซอย 1 
หมู่ที่ 7 บ้านช่างทอง 
5. ปรับปรุงผิวจราจร ซอย 
2, 3 หมู่ที่ 8 บ้านหลิ่งห้า 
6. ปรับปรุงผิวจราจรซอย
จันทร์หอม ทางแยกไป
บ้านเลขท่ี 113/13 
ระยะทางประมาณ 100 
เมตร หมู่ที่ 10 บ้าน
อุโมงค ์
7. ปรับปรุงถนนเส้นทาง

แบบ ผ.01 



๗๓ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 1. การสรา้งความมั่งคั่งอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 
ยุทธศาสตร์ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 1.2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

เชื่อมหมู่ที่ 11 บ้านดอย
ปุย และหมู่ที่ 12 บ้าน          
ภูพิงค์ 

ฯลฯ 
 

20 โครงการก่อสร้างรางระบายน้่า
ซอยข้างหอพักอุดมผล หมู่ที่ 1 
บ้านเชิงดอย 

1. เพื่อระบายน้่าให้ไหล
ไปสู่ที่ทิ้งน้่าโดยเร็วทีสุ่ด 
แก้ไขปัญหาน้่าท่วมขัง 
2. เพื่อป้องกันไม่ให้ถนน
เสียหายจากน้่ากัดเซาะ 
 

รางระบายน้า่ ค.ส.ล.เชื่อม 
ต่อรางระบายน้่าเดิมถึง
บ้านเลขท่ี 4 ขนาดราง
กว้าง 0.40 เมตร ลึก 
0.40 เมตร ความยาวท้ัง
โครงการไม่น้อยกว่า 99 
เมตร 
 

550,000  550,000 550,000 จ่านวนระบบ
ระบายน้่าที่
เพิ่มขึ้น 

1. การระบายน้่าสะดวก 
น้่าไม่ท่วมขัง 
2. ถนนมีสภาพดีและ 
ปลอดภัยจากน้่ากัดเซาะ 
 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 



๗๔ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 1. การสรา้งความมั่งคั่งอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 
ยุทธศาสตร์ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 1.2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

21 โครงการก่อสร้างรางระบายน้่า 
บริเวณซอยบ้านก่านันต่าบล         
สุเทพ หมู่ที่ 4 บ้านห้วยทราย 

1. เพื่อระบายน้่าให้ไหล
ไปสู่ที่ทิ้งน้่าโดยเร็วทีสุ่ด 
แก้ไขปัญหาน้่าท่วมขัง 
2. เพื่อป้องกันไม่ให้ถนน
เสียหายจากน้่ากัดเซาะ 
 

รางระบายน้า่ขนาดกว้าง 
0.40 เมตร ลึก 0.40 
เมตร ยาว 168 เมตร  

900,000  900,000 900,000 จ่านวนระบบ
ระบายน้่าที่
เพิ่มขึ้น 

1. การระบายน้่าสะดวก 
น้่าไม่ท่วมขัง 
2. ถนนมีสภาพดีและ 
ปลอดภัยจากน้่ากัดเซาะ 
 

กองช่าง 

22 โครงการก่อสร้างรางระบายน้่า 
ค.ส.ล. เชื่อมต่อรางระบายน้่า
เดิม บรเิวณบ้านเลขท่ี 22/2 
หมู่ที่ 5 บ้านร่่าเปิง 

1. เพื่อระบายน้่าให้ไหล
ไปสู่ที่ทิ้งน้่าโดยเร็วทีสุ่ด 
แก้ไขปัญหาน้่าท่วมขัง 
2. เพื่อป้องกันไม่ให้ถนน
เสียหายจากน้่ากัดเซาะ 
 

ก่อสร้างรางระบายน้่า 
คสล. ขนาดปากรางกว้าง 
0.80 เมตร ลึกเฉลีย่  
1.00 เมตร ยาว 
150.00 เมตร เชื่อมต่อ
รางระบายน้า่เดมิ บริเวณ
บ้านเลขท่ี 22/2 

600,000  100,000 100,000 จ่านวนระบบ
ระบายน้่าที่
เพิ่มขึ้น 

1. การระบายน้่าสะดวก 
น้่าไม่ท่วมขัง 
2. ถนนมีสภาพดีและ 
ปลอดภัยจากน้่ากัดเซาะ 
 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 



๗๕ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 1. การสรา้งความมั่งคั่งอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 
ยุทธศาสตร์ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 1.2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

23 โครงการก่อสร้างรางระบายน้่า 
ค.ส.ล. บริเวณซอยโรงแรมบีทู 
หมู่ที่ 5 บ้านร่่าเปิง 

1. เพื่อระบายน้่าให้ไหล
ไปสู่ที่ทิ้งน้่าโดยเร็วทีสุ่ด 
แก้ไขปัญหาน้่าท่วมขัง 
2. เพื่อป้องกันไม่ให้ถนน
เสียหายจากน้่ากัดเซาะ 
 

รางระบายน้า่ ค.ส.ล. 
บริเวณซอยโรงแรมบีทู
เชื่อมบ่อพักเดิมถึงหน้า
บ้านเลขท่ี 112 ขนาด
กว้าง 0.40 เมตร ลึก 
0.40 เมตร ยาว 200 
เมตร  

1,000,000  1,000,000 1,000,000 จ่านวนระบบ
ระบายน้่าที่
เพิ่มขึ้น 

1. การระบายน้่าสะดวก 
น้่าไม่ท่วมขัง 
2. ถนนมีสภาพดีและ 
ปลอดภัยจากน้่ากัดเซาะ 
 

กองช่าง 

24 โครงการก่อสร้างรางระบายน้่า
ดาดคอนกรตี หมู่ที่ 5 บ้าน 
ร่่าเปิง 

1. เพื่อระบายน้่าให้ไหล
ไปสู่ที่ทิ้งน้่าโดยเร็วทีสุ่ด 
แก้ไขปัญหาน้่าท่วมขัง 
2. เพื่อป้องกันไม่ให้ถนน
เสียหายจากน้่ากัดเซาะ 
 

รางระบายน้า่ดาด
คอนกรีต บริเวณหลังบ้าน
ป้าสุ่ม ถึงถนนเลียบคลอง
ชลประทาน ขนาดปากราง
กว้าง 1.50 เมตร ลึก 1 
เมตร ยาว 200 เมตร 

100,000  100,000 100,000 จ่านวนระบบ
ระบายน้่าที่
เพิ่มขึ้น 

1. การระบายน้่าสะดวก 
น้่าไม่ท่วมขัง 
2. ถนนมีสภาพดีและ 
ปลอดภัยจากน้่ากัดเซาะ 
 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 



๗๖ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 1. การสรา้งความมั่งคั่งอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 
ยุทธศาสตร์ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 1.2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

25 โครงการก่อสร้างรางระบายน้่า 
ค.ส.ล. บริเวณเชื่อมบ่อพักเดมิ 
ถึงบริเวณหอพักสมศรี เลขท่ี 
80/25 หมู่ที่ 6 บ้านโป่งน้อย 

1. เพื่อระบายน้่าให้ไหล
ไปสู่ที่ทิ้งน้่าโดยเร็วทีสุ่ด 
แก้ไขปัญหาน้่าท่วมขัง 
2. เพื่อป้องกันไม่ให้ถนน
เสียหายจากน้่ากัดเซาะ 

ก่อสร้างรางระบายน้่า              
ค.ส.ล. ขนาดปากรางกว้าง 
0.30 เมตร ลึก 0.40 
เมตร ยาว 150.00 เมตร 
พร้อมฝาปดิตะแกรงเหล็ก 
 

800,000  200,000 200,000 จ่านวนระบบ
ระบายน้่าที่
เพิ่มขึ้น 

1. การระบายน้่าสะดวก 
น้่าไม่ท่วมขัง 
2. ถนนมีสภาพดีและ 
ปลอดภัยจากน้่ากัดเซาะ 
 

กองช่าง 

26 โครงการก่อสร้างรางระบายน้่า
ค.ส.ล. บริเวณล่าห้วยโป่งน้อย 
หมู่ที่ 6 บ้านโป่งน้อย 

1. เพื่อระบายน้่าให้ไหล
ไปสู่ที่ทิ้งน้่าโดยเร็วทีสุ่ด 
แก้ไขปัญหาน้่าท่วมขัง 
2. เพื่อป้องกันไม่ให้ถนน
เสียหายจากน้่ากัดเซาะ 

ก่อสร้างรางระบายน้่า
ค.ส.ล. ขนาดกว้างไม่น้อย
กว่า 2.50 เมตร ยาวไม่
น้อยกว่า 100 เมตร ลึก
ไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร 
บริเวณล่าห้วยโป่งน้อย 
หมู่ที่ 6 บ้านโป่งน้อย 

2,000,000  2,000,000 2,000,000 จ่านวนระบบ
ระบายน้่าที่
เพิ่มขึ้น 

1. การระบายน้่าสะดวก 
น้่าไม่ท่วมขัง 
2. ถนนมีสภาพดีและ 
ปลอดภัยจากน้่ากัดเซาะ 
 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 



๗๗ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 1. การสรา้งความมั่งคั่งอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 
ยุทธศาสตร์ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 1.2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

27 โครงการก่อสร้างรางระบายน้่า 
ค.ส.ล. บริเวณบ้านเลขท่ี 
15/3  ถึงบ้านเลขท่ี 4/1 หมู่
ที่ 6 บ้านโป่งน้อย 

1. เพื่อระบายน้่าให้ไหล
ไปสู่ที่ทิ้งน้่าโดยเร็วทีสุ่ด 
แก้ไขปัญหาน้่าท่วมขัง 
2. เพื่อป้องกันไม่ให้ถนน
เสียหายจากน้่ากัดเซาะ 

ก่อสร้างรางระบายน้่า 
จ านวน 2 ช่วง  ช่วงที่ 1  
ก่อสร้างรางระบายน้่า 
คสล. ขนาดปากรางกว้าง 
0.30 เมตร ลึก 0.40 
เมตร ยาว 50.00 เมตร 
ช่วงที่ 2 ก่อสร้างราง
ระบายน้่า คสล. ขนาด
ปากรางกว้าง 0.30 เมตร 
ลึก 0.40 เมตร ยาว 
126.00 เมตร พร้อมฝา
ปิดตะแกรงเหล็ก 
 

800,000  200,000 200,000 จ่านวนระบบ
ระบายน้่าที่
เพิ่มขึ้น 

1. การระบายน้่าสะดวก 
น้่าไม่ท่วมขัง 
2. ถนนมีสภาพดีและ 
ปลอดภัยจากน้่ากัดเซาะ 
 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 



๗๘ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 1. การสรา้งความมั่งคั่งอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 
ยุทธศาสตร์ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 1.2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

28 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้่าเชื่อมรางระบายน้่าเดิม หมู่
ที่ 6 บ้านโป่งน้อย 

1. เพื่อระบายน้่าให้ไหล
ไปสู่ที่ทิ้งน้่าโดยเร็วทีสุ่ด 
แก้ไขปัญหาน้่าท่วมขัง 
2. เพื่อป้องกันไม่ให้ถนน
เสียหายจากน้่ากัดเซาะ 
 

ก่อสร้างรางระบาย
น้่าเชื่อมรางระบายน้่าเดิม
จากบ้านนายสืบ  สิทธิ 
มาถึงบ้านนายขันแก้ว 

500,000  200,000 200,000 จ่านวนระบบ
ระบายน้่าที่
เพิ่มขึ้น 

1. การระบายน้่าสะดวก 
น้่าไม่ท่วมขัง 
2. ถนนมีสภาพดีและ 
ปลอดภัยจากน้่ากัดเซาะ 
 

กองช่าง 

29 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้่าหน้าวัดโป่งน้อยเช่ือมต่อราง
ระบายน้่าเดิม หมู่ที่ 6 บ้าน
โป่งน้อย 

1. เพื่อระบายน้่าให้ไหล
ไปสู่ที่ทิ้งน้่าโดยเร็วทีสุ่ด 
แก้ไขปัญหาน้่าท่วมขัง 
2. เพื่อป้องกันไม่ให้ถนน
เสียหายจากน้่ากัดเซาะ 
 
 

ก่อสร้างรางระบายน้่าหนา้
วัดโป่งน้อยเช่ือมต่อราง
ระบายน้่าเดิม 

600,000  200,000 200,000 จ่านวนระบบ
ระบายน้่าที่
เพิ่มขึ้น 

1. การระบายน้่าสะดวก 
น้่าไม่ท่วมขัง 
2. ถนนมีสภาพดีและ 
ปลอดภัยจากน้่ากัดเซาะ 
 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 



๗๙ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 1. การสรา้งความมั่งคั่งอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 
ยุทธศาสตร์ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 1.2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

30 โครงการก่อสร้างรางระบายน้่า 
ค.ส.ล. และวางท่อระบายน้่า 
ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก บริเวณ
หน้าอาคารอเนกประสงค์ของ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านช่างทอง 

1. เพื่อระบายน้่าให้ไหล
ไปสู่ที่ทิ้งน้่าโดยเร็วทีสุ่ด 
แก้ไขปัญหาน้่าท่วมขัง 
2. เพื่อป้องกันไม่ให้ถนน
เสียหายจากน้่ากัดเซาะ 
 

ก่อสร้างรางระบายน้่า ค.ส.ล. 
และวางท่อระบายน้่า ค.ส.ล. 
พร้อมบ่อพัก บริเวณหน้า
อาคารอเนกประสงค์ของ
หมู่บ้าน จ านวน 2 ช่วง  
ช่วงท่ี 1  ก่อสร้างรางระบาย
น้่า ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 2.00 
เมตร ลึกเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
1.50 เมตร ยาว 69 เมตร  
ช่วงท่ี 2 ก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้่า ค.ส.ล. มอก.ชั้น 3 
ขนาด Ø 0.80 พร้อมบ่อพัก 
ค.ส.ล. จ่านวน 13 บ่อ ความ
ยาวรวมบ่อพักไม่น้อยกว่า 
126.00 เมตร 

1,600,000  1,600,000 1,600,000 จ่านวนระบบ
ระบายน้่าที่
เพิ่มขึ้น 

1. การระบายน้่าสะดวก 
น้่าไม่ท่วมขัง 
2. ถนนมีสภาพดีและ 
ปลอดภัยจากน้่ากัดเซาะ 
 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 



๘๐ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 1. การสรา้งความมั่งคั่งอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 
ยุทธศาสตร์ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 1.2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

31 โครงการก่อสร้างรางระบายน้่า
ค.ส.ล. ซอย 1 หมู่ที่ 7 บ้าน
ช่างทอง 

1. เพื่อระบายน้่าให้ไหล
ไปสู่ที่ทิ้งน้่าโดยเร็วทีสุ่ด 
แก้ไขปัญหาน้่าท่วมขัง 
2. เพื่อป้องกันไม่ให้ถนน
เสียหายจากน้่ากัดเซาะ 

ก่อสร้างรางระบายน่้า          
ค.ส.ล.บริเวณเชื่อมราง
ระบายน่้าเดิมถึงปากซอย 
1 กวา้ง 0.30 เมตร ลึก 
0.40 เมตร ยาว 282 
เมตร 

1,500,000  1,500,000 1,500,000 จ่านวนระบบ
ระบายน้่าที่
เพิ่มขึ้น 

1. การระบายน้่าสะดวก 
น้่าไม่ท่วมขัง 
2. ถนนมีสภาพดีและ 
ปลอดภัยจากน้่ากัดเซาะ 
 

กองช่าง 

32 โครงการก่อสร้างรางระบายน้่า
ค.ส.ล. บริเวณเชื่อมท่อระบาย
น้่าเดิม ถึงหอพักรังรองเพลส 
หมู่ที่ 8 บ้านหลิ่งห้า 

1. เพื่อระบายน้่าให้ไหล
ไปสู่ที่ทิ้งน้่าโดยเร็วทีสุ่ด 
แก้ไขปัญหาน้่าท่วมขัง 
2. เพื่อป้องกันไม่ให้ถนน
เสียหายจากน้่ากัดเซาะ 
 

ก่อสร้างรางระบายน่้า           
ค.ส.ล. บริเวณเชื่อมท่อ
ระบายน่้าเดิม ถึงหอพกั
รังรองเพลส ขนาดปากราง
กว้าง 0.40 เมตร ลึก 
0.40 เมตร ความยาว
รวมทั้งโครงการไม่น้อยกว่า 
300.00 เมตร 

1,700,000  100,000 100,000 จ่านวนระบบ
ระบายน้่าที่
เพิ่มขึ้น 

1. การระบายน้่าสะดวก 
น้่าไม่ท่วมขัง 
2. ถนนมีสภาพดีและ 
ปลอดภัยจากน้่ากัดเซาะ 
 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 



๘๑ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 1. การสรา้งความมั่งคั่งอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 
ยุทธศาสตร์ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 1.2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

33 โครงการก่อสร้างรางระบายน้่า
ค.ส.ล. บริเวณลานจอดรถเล็ก 
หมู่ที่ 9 บ้านดอยสุเทพ 

1. เพื่อระบายน้่าให้ไหล
ไปสู่ที่ทิ้งน้่าโดยเร็วทีสุ่ด 
แก้ไขปัญหาน้่าท่วมขัง 
2. เพื่อป้องกันไม่ให้ถนน
เสียหายจากน้่ากัดเซาะ 

ก่อสร้างรางระบายน้่า           
ค.ส.ล. บริเวณลานจอดรถ
เล็ก ขนาดปากรางกว้าง 
0.30 เมตร ลึก 0.40 
เมตร ยาวรวมทั้งโครงการ
ไม่น้อยกว่า 30 เมตร 
พร้อมฝาปดิตะแกรงเหล็ก 

200,000  50,000 50,000 จ่านวนระบบ
ระบายน้่าที่
เพิ่มขึ้น 

1. การระบายน้่าสะดวก 
น้่าไม่ท่วมขัง 
2. ถนนมีสภาพดีและ 
ปลอดภัยจากน้่ากัดเซาะ 
 

กองช่าง 

34 โครงการก่อสร้างรางระบายน้่า
ค.ส.ล. บริเวณซอย 5/1 
จามจุรยี์ เช่ือมรางระบายน้่า
เดิม หมู่ที่ 13 บ้านสันลมจอย 

1. เพื่อระบายน้่าให้ไหล
ไปสู่ที่ทิ้งน้่าโดยเร็วทีสุ่ด 
แก้ไขปัญหาน้่าท่วมขัง 
2. เพื่อป้องกันไม่ให้ถนน
เสียหายจากน้่ากัดเซาะ 
 

ก่อสร้างรางระบายน้่า          
ค.ส.ล. ขนาดปากรางกว้าง 
0.30 เมตร ลึก 0.40 
เมตร ยาว 45.00 เมตร 
พร้อมฝาปดิตะแกรงเหล็ก 

300,000  100,000 100,000 จ่านวนระบบ
ระบายน้่าที่
เพิ่มขึ้น 

1. การระบายน้่าสะดวก 
น้่าไม่ท่วมขัง 
2. ถนนมีสภาพดีและ 
ปลอดภัยจากน้่ากัดเซาะ 
 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 



๘๒ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 1. การสรา้งความมั่งคั่งอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 
ยุทธศาสตร์ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 1.2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

35 โครงการก่อสร้างรางระบายน้่า
ค.ส.ล. บริเวณเชื่อมรางระบาย
น้่าเดิม ถึงล่าเหมืองสาธารณะ
ข้างบ้านพักพนักงาน หมู่ที่ 13 
บ้านสันลมจอย 

1. เพื่อระบายน้่าให้ไหล
ไปสู่ที่ทิ้งน้่าโดยเร็วทีสุ่ด 
แก้ไขปัญหาน้่าท่วมขัง 
2. เพื่อป้องกันไม่ให้ถนน
เสียหายจากน้่ากัดเซาะ 
 

ก่อสร้างรางระบายน้่า            
ค.ส.ล. ขนาดปากรางกว้าง 
0.30 เมตร ลึก 0.40 
เมตร ยาว 125.00 เมตร 
พร้อมฝาปดิตะแกรงเหล็ก 

700,000  100,000 100,000 จ่านวนระบบ
ระบายน้่าที่
เพิ่มขึ้น 

1. การระบายน้่าสะดวก 
น้่าไม่ท่วมขัง 
2. ถนนมีสภาพดีและ 
ปลอดภัยจากน้่ากัดเซาะ 
 

กองช่าง 

36 โครงการก่อสร้างรางระบายน้่า 
ค.ส.ล. บริเวณเชื่อมรางระบาย
น้่าเดิมถึงร้านขายต้นไม้ หมู่ที่ 
13 บ้านสันลมจอย 

1. เพื่อระบายน้่าให้ไหล
ไปสู่ที่ทิ้งน้่าโดยเร็วทีสุ่ด 
แก้ไขปัญหาน้่าท่วมขัง 
2. เพื่อป้องกันไม่ให้ถนน
เสียหายจากน้่ากัดเซาะ 
 

ก่อสร้างรางระบายน้่า            
ค.ส.ล. ขนาดปากรางกว้าง 
0.60 เมตร ลึกไม่น้อย
กว่า 0.60 เมตร ยาว 
37.00 เมตร พร้อมฝาปิด
ตะแกรงเหล็ก 
 

250,000  50,000 50,000 จ่านวนระบบ
ระบายน้่าที่
เพิ่มขึ้น 

1. การระบายน้่าสะดวก 
น้่าไม่ท่วมขัง 
2. ถนนมีสภาพดีและ 
ปลอดภัยจากน้่ากัดเซาะ 
 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 



๘๓ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 1. การสรา้งความมั่งคั่งอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 
ยุทธศาสตร์ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 1.2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

37 โครงการก่อสร้างรางระบายน้่า 
ค.ส.ล. บริเวณเชื่อมบ่อพัก
ค.ส.ล.เดมิถึงร้านขายขนมจีน
ข้างโรงเรียนบ้านโป่งน้อย หมู่ที่ 
13 บ้านสันลมจอย 

1. เพื่อระบายน้่าให้ไหล
ไปสู่ที่ทิ้งน้่าโดยเร็วทีสุ่ด 
แก้ไขปัญหาน้่าท่วมขัง 
2. เพื่อป้องกันไม่ให้ถนน
เสียหายจากน้่ากัดเซาะ 
 

ก่อสร้างรางระบายน่้า            
ค.ส.ล. ขนาดปากรางกว้าง
ไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร  
ลึกไม่น้อยกว่า 0.70 เมตร 
ยาว 65.00 เมตร พร้อมฝา
ปิดตะแกรงเหล็ก 

500,000  100,000 100,000 จ่านวนระบบ
ระบายน้่าที่
เพิ่มขึ้น 

1. การระบายน้่าสะดวก 
น้่าไม่ท่วมขัง 
2. ถนนมีสภาพดีและ 
ปลอดภัยจากน้่ากัดเซาะ 
 

กองช่าง 

38 โครงการก่อสร้างรางระบายน้่า
ขยายไหล่ทางซอยข้างวัดโป่ง
น้อย หมู่ที่ 13 บ้านสันลมจอย 

1. เพื่อระบายน้่าให้ไหล
ไปสู่ที่ทิ้งน้่าโดยเร็วทีสุ่ด 
แก้ไขปัญหาน้่าท่วมขัง 
2. เพื่อป้องกันไม่ให้ถนน
เสียหายจากน้่ากัดเซาะ 
 

ก่อสร้างระบายน่้าขยายไหล่
ทางซอยข้างวัดโป่งน้อย 
เชื่อมรางระบายน่้าเดิมถึง
หน้าสถานีวิศวกรรม 
เครื่องกลท่ี 1 ขนาดกว้าง 
0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร 
ยาว 150 เมตร พร้อมฝา
ปิด 

900,000  900,000 900,000 จ่านวนระบบ
ระบายน้่าที่
เพิ่มขึ้น 

1. การระบายน้่าสะดวก 
น้่าไม่ท่วมขัง 
2. ถนนมีสภาพดีและ 
ปลอดภัยจากน้่ากัดเซาะ 
 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 



๘๔ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 1. การสรา้งความมั่งคั่งอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 
ยุทธศาสตร์ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 1.2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

39 โครงการก่อสร้างรางระบายน้่า 
ซอยพุทธรักษา หมู่ท่ี 13 บ้าน
สันลมจอย 

1. เพื่อระบายน้่าให้ไหล
ไปสู่ที่ทิ้งน้่าโดยเร็วทีสุ่ด 
แก้ไขปัญหาน้่าท่วมขัง 
2. เพื่อป้องกันไม่ให้ถนน
เสียหายจากน้่ากัดเซาะ 
 

ก่อสร้างรางระบายน่้าซอย
พุทธรักษา 4/3 เชื่อมราง
ระบายน่้าเดิมถึงล่าเหมือง
ข้างศูนย์พัฒนาเดก็เลก็ 
ขนาดกว้าง 0.40 เมตร 
ลึก 0.40 เมตร ยาว 125 
เมตร 

700,000  500,000 500,000 จ่านวนระบบ
ระบายน้่าที่
เพิ่มขึ้น 

1. การระบายน้่าสะดวก 
น้่าไม่ท่วมขัง 
2. ถนนมีสภาพดีและ 
ปลอดภัยจากน้่ากัดเซาะ 
 

กองช่าง 

40 โครงการก่อสร้างรางระบายน้่า
ค.ส.ล. หมู่ที่ 14 บ้านใหม่หลัง
มอ 

1. เพื่อระบายน้่าให้ไหล
ไปสู่ที่ทิ้งน้่าโดยเร็วทีสุ่ด 
แก้ไขปัญหาน้่าท่วมขัง 
2. เพื่อป้องกันไม่ให้ถนน
เสียหายจากน้่ากัดเซาะ 
 

ก่อสร้างรางระบายน่้า           
ค.ส.ล. บริเวณเชื่อมราง
ระบายน่้าเดิมถึงวัดป่าแดง 
ขนาดรางกว้าง 0.40 เมตร 
ลึก 0.40 เมตร ความยาว
รวมทั้งโครงการ 200 
เมตร พร้อมฝาปิด 

1,000,000  1,000,000 1,000,000 จ่านวนระบบ
ระบายน้่าที่
เพิ่มขึ้น 

1. การระบายน้่าสะดวก 
น้่าไม่ท่วมขัง 
2. ถนนมีสภาพดีและ 
ปลอดภัยจากน้่ากัดเซาะ 
 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 



๘๕ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 1. การสรา้งความมั่งคั่งอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 
ยุทธศาสตร์ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 1.2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

41 โครงการก่อสร้างระบบระบาย
น้่าบริเวณไหล่ทางถนนทาง
หลวงหมายเลข 121 บ้าน
อุโมงค์ หมู่ที่ 10 

1. เพื่อระบายน้่าให้ไหล
ไปสู่ที่ทิ้งน้่าโดยเร็วทีสุ่ด 
แก้ไขปัญหาน้่าท่วมขัง 
2. เพื่อป้องกันไม่ให้ถนน
เสียหายจากน้่ากัดเซาะ 
 

ก่อสร้างระบบรางระบาย
น้่า บริเวณไหล่ทางถนน
ทางหลวงหมายเลข 121
บ้านอุโมงค์ หมู่ที่ 10 

900,000  900,000 900,000 จ่านวนระบบ
ระบายน้่าที่
เพิ่มขึ้น 

1. การระบายน้่าสะดวก 
น้่าไม่ท่วมขัง 
2. ถนนมีสภาพดีและ
ปลอดภัยจากน้่ากัดเซาะ 
 

กองช่าง 

42 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม          
ฝาปิดรางระบายน้่า หมู่ที่ 1 
บ้านเชิงดอย 

1. เพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซมฝาปิดราง
ระบายน้่าที่ช่ารดุให้อยู่
ในสภาพที่ใช้งานได ้
2. เพื่อความปลอดภยั
ในการใช้เส้นทางจราจร 
 

ซ่อมแซมฝาปิดรางระบาย
น้่าในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 
บ้านเชิงดอย 

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

1. ฝาปดิรางระบายน้่า
อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได ้ 
2. เกิดความปลอดภัย
จากการใช้เส้นทาง
จราจร 
 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 



๘๖ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 1. การสรา้งความมั่งคั่งอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 
ยุทธศาสตร์ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 1.2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

43 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม          
ฝาปิดรางระบายน้่าบรเิวณหลัง
บ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้าน
ห้วยแก้ว 

1. เพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซมฝาปิดราง
ระบายน้่าที่ช่ารดุให้อยู่
ในสภาพที่ใช้งานได ้
2. เพื่อความปลอดภยั
ในการใช้เส้นทางจราจร 

ซ่อมแซมฝาปิดรางระบาย
น้่า ค.ส.ล. บริเวณหลัง
บ้านผู้ใหญ่บ้าน  ขนาด
กว้างไม่น้อยกว่า 1.40 
เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 31 
เมตร หรือพื้นที่รวมไม่
น้อยกว่า 43 ตารางเมตร 

50,000  10,000 10,000 ระยะทางที่
ปรับปรุง
ซ่อมแซม 

1. ฝาปดิรางระบายน้่า
อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได ้ 
2. เกิดความปลอดภัย
จากการใช้เส้นทาง
จราจร 
 

กองช่าง 

44 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม          
ฝาปิดรางระบายน้่าบรเิวณ
บ้านเลขท่ี 5/4 ถึงบ้านเลขท่ี 
2/9 หมู่ที่ 2 บ้านห้วยแก้ว 

1. เพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซมฝาปิดราง
ระบายน้่าที่ช่ารดุให้อยู่
ในสภาพที่ใช้งานได ้
2. เพื่อความปลอดภยั
ในการใช้เส้นทางจราจร 

ปรับปรุงฝาตะแกรงเหล็ก 
ขนาดกว้าง 0.35 เมตร 
ยาว 0.50 เมตร จ่านวน 
139 ฝาบริเวณบ้านเลขท่ี 
5/4 ถึงบ้านเลขท่ี 2/9  

200,000  50,000 50,000 ระยะทางที่
ปรับปรุง
ซ่อมแซม 

1. ฝาปดิรางระบายน้่า
อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได ้ 
2. เกิดความปลอดภัย
จากการใช้เส้นทาง
จราจร 
 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 



๘๗ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 1. การสรา้งความมั่งคั่งอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 
ยุทธศาสตร์ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 1.2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

45 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม          
ฝาปิดรางระบายน้่าบรเิวณหลัง
วัดศรีโสดา หมู่ที่ 2 บ้านห้วย
แก้ว 
 

1. เพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซมฝาปิดราง
ระบายน้่าที่ช่ารดุให้อยู่
ในสภาพที่ใช้งานได ้
2. เพื่อความปลอดภยั
ในการใช้เส้นทางจราจร 

ซ่อมแซมฝาปิดรางระบาย
น้่า บริเวณหลังวัดศรีโสดา 

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

1. ฝาปดิรางระบายน้่า
อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได ้ 
2. เกิดความปลอดภัย
จากการใช้เส้นทาง
จราจร 
 

กองช่าง 

46 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม          
ฝาปิดรางระบายน้่าบรเิวณ
บ้านเลขท่ี 5/10 หมู่ที่ 2 บ้าน
ห้วยแก้ว 

1. เพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซมฝาปิดราง
ระบายน้่าที่ช่ารดุให้อยู่
ในสภาพที่ใช้งานได ้
2. เพื่อความปลอดภยั
ในการใช้เส้นทางจราจร 
 

ซ่อมแซมฝาปิดรางระบาย
น้่า บริเวณบ้านเลขท่ี 
5/10 ระยะทางประมาณ 
20 เมตร 

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

1. ฝาปดิรางระบายน้่า
อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได ้ 
2. เกิดความปลอดภัย
จากการใช้เส้นทาง
จราจร 
 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 



๘๘ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 1. การสรา้งความมั่งคั่งอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 
ยุทธศาสตร์ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 1.2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

47 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝา
ปิดรางระบายน้่าบริเวณหน้า
สุสานจีน หมู่ที่ 2 บ้านห้วย
แก้ว 

1. เพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซมฝาปิดราง
ระบายน้่าที่ช่ารดุให้อยู่
ในสภาพที่ใช้งานได ้
2. เพื่อความปลอดภยั
ในการใช้เส้นทางจราจร 

ซ่อมแซมฝาปิดรางระบาย
น้่า บริเวณหนา้สสุานจีน 
โดยเปลี่ยนจากซีเมนต์เป็น
ฝาตะแกรงเหล็ก 

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

1. ฝาปดิรางระบายน้่า
อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได ้ 
2. เกิดความปลอดภัย
จากการใช้เส้นทาง
จราจร 
 

กองช่าง 

48 โครงการปรับปรุงรางระบายน้า่
ค.ส.ล. หมู่ที่ 11 บ้านดอยปุย 

1. เพื่อระบายน้่าให้ไหล
ไปสู่ที่ทิ้งน้่าโดยเร็วทีสุ่ด 
แก้ไขปัญหาน้่าท่วมขัง 
2. เพื่อป้องกันไม่ให้ถนน
เสียหายจากน้่ากัดเซาะ 

ปรับปรุงรางระบายน่้า           
ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน เชื่อม
ท่อระบายน่้าเดิมถึงบ่อพัก
เดิม ขนาดปากรางกว้าง 
0.30 เมตร ลึก 0.40 เมตร 
ยาว 7.00 เมตร พร้อมฝา
ปิดตะแกรงเหล็ก 
 

50,000  10,000 10,000 ระยะทางที่
ปรับปรุง
ซ่อมแซม 

1. การระบายน้่าสะดวก 
น้่าไม่ท่วมขัง 
2. ถนนมีสภาพดีและ 
ปลอดภัยจากน้่ากัดเซาะ 
 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 



๘๙ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 1. การสรา้งความมั่งคั่งอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 
ยุทธศาสตร์ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 1.2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

49 โครงการปรับปรุงท้องร่อง
ระบายน้่า หมู่ที่ 11 บ้านดอย
ปุย 

1. เพื่อระบายน้่าให้ไหล
ไปสู่ที่ทิ้งน้่าโดยเร็วทีสุ่ด 
แก้ไขปัญหาน้่าท่วมขัง 
2. เพื่อป้องกันไม่ให้ถนน
เสียหายจากน้่ากัดเซาะ 
 

ปรับปรุงท้องร่องระบาย
น้่า จ านวน 2 จุด จุดที่ 1 
บริเวณเชื่อมร่องระบายน้่า
เดิม ท้องร่องกว้างเฉลี่ย 
0.50 เมตร ยาว 48.00 
เมตร  จุดที่ 2 บริเวณข้าง
โรงเรียนเจ้าพ่อหลวง
อุปถัมภ์ ท้องร่องกว้าง
เฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 
32.00 เมตร ความยาว
รวมทั้งโครงการไม่น้อย
กว่า 80.00 เมตร 
 

50,000  10,000 10,000 ระยะทางที่
ปรับปรุง
ซ่อมแซม 

1. การระบายน้่าสะดวก 
น้่าไม่ท่วมขัง 
2. ถนนมีสภาพดีและ 
ปลอดภัยจากน้่ากัดเซาะ 
 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 



๙๐ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 1. การสรา้งความมั่งคั่งอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 
ยุทธศาสตร์ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 1.2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

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

1. เพื่อระบายน้่าให้ไหล
ไปสู่ที่ทิ้งน้่าโดยเร็วทีสุ่ด 
แก้ไขปัญหาน้่าท่วมขัง 
2. เพื่อป้องกันไม่ให้ถนน
เสียหายจากน้่ากัดเซาะ 

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 
บริเวณทางเข้ากองบิน 41 
เชื่อมต่อบริเวณตลาดต้น
พะยอม ยาวประมาณ 
1,000 เมตร 
 

2,000,000 
 

 2,000,000 2,000,000 จ่านวนระบบ
ระบายน้่าที่
เพิ่มขึ้น 

1. การระบายน้่าสะดวก 
น้่าไม่ท่วมขัง 
2. ถนนมีสภาพดีและ 
ปลอดภัยจากน้่ากัดเซาะ 
 

กองช่าง 

51 โครงการก่อสร้างวางท่อระบาย
น้่า ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก เชื่อม
ถนนเลียบคลองชลประทาน
บริเวณสถานตรวจสภาพรถคัน
คลองเซอร์วิส เลขท่ี 152 หมู่
ที่ 5 บ้านร่่าเปิง 
 

1. เพื่อระบายน้่าให้ไหล
ไปสู่ที่ทิ้งน้่าโดยเร็วทีสุ่ด 
แก้ไขปัญหาน้่าท่วมขัง 
2. เพื่อป้องกันไม่ให้ถนน
เสียหายจากน้่ากัดเซาะ 

ก่อสร้างวางท่อระบายน้่า
ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ยาว
ประมาณ 160 เมตร 

700,000  700,000 700,000 จ่านวนระบบ
ระบายน้่าที่
เพิ่มขึ้น 

1. การระบายน้่าสะดวก 
น้่าไม่ท่วมขัง 
2. ถนนมีสภาพดีและ 
ปลอดภัยจากน้่ากัดเซาะ 
 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 



๙๑ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 1. การสรา้งความมั่งคั่งอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 
ยุทธศาสตร์ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 1.2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

52 โครงการก่อสร้างวางท่อระบาย
น้่า ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. 
และขยายไหล่ทาง ค.ส.ล. 
บริเวณเชื่อมบ่อพักเดิมถึง
บริเวณสิ้นสดุเขตรับผดิชอบ
เทศบาลตา่บลสุเทพ หน้า
สุสานบ้านต่าหนัก หมู่ที่ 7 
บ้านช่างทอง 

1. เพื่อระบายน้่าให้ไหล
ไปสู่ที่ทิ้งน้่าโดยเร็วทีสุ่ด 
แก้ไขปัญหาน้่าท่วมขัง 
2. เพื่อป้องกันไม่ให้ถนน
เสียหายจากน้่ากัดเซาะ 

ก่อสร้างวางท่อระบายน้่า
ค.ส.ล. มอก. ชั้น 3 ขนาด Ø 
0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก                
ค.ส.ล. จ่านวน 15 บ่อ ความ
ยาวรวมบ่อพักไม่น้อยกว่า 
141.00 เมตร และขยาย
ไหล่ทาง ค.ส.ล. กว้างไม่น้อย
กว่า 1.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
141.00 ตารางเมตร บริเวณ
เชื่อมบ่อพักเดิมถึงบริเวณ
สิ้นสุดเขตรับผิดชอบเทศบาล
ต่าบลสุเทพ หน้าสุสานบ้าน
ต่าหนัก หมู่ที่ 7 บ้านช่างทอง 
 

900,000  100,000 100,000 จ่านวนระบบ
ระบายน้่าที่
เพิ่มขึ้น 

1. การระบายน้่าสะดวก 
น้่าไม่ท่วมขัง 
2. ถนนมีสภาพดีและ 
ปลอดภัยจากน้่ากัดเซาะ 
 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 



๙๒ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 1. การสรา้งความมั่งคั่งอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 
ยุทธศาสตร์ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 1.2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

53 โครงการก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยม ค.ส.ล. บรเิวณหน้า
อาคารอเนกประสงค์ประจ่า
หมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านช่างทอง 

1. เพื่อระบายน้่าให้ไหล
ไปสู่ที่ทิ้งน้่าโดยเร็วทีสุ่ด 
แก้ไขปัญหาน้่าท่วมขัง 
2. เพื่อป้องกันไม่ให้ถนน
เสียหายจากน้่ากัดเซาะ 

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม   
ค.ส.ล. ขนาดกว้างไม่น้อย
กว่า 2.00 เมตร ลึกไม่
น้อยกว่า 1.50 เมตร ยาว 
10.00 เมตร บริเวณหน้า
อาคารอเนกประสงค์
ประจ่าหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 
บ้านช่างทอง 
 
 
 
 
 

150,000  50,000 50,000 จ่านวนระบบ
ระบายน้่าที่
เพิ่มขึ้น 

1. การระบายน้่าสะดวก 
น้่าไม่ท่วมขัง 
2. ถนนมีสภาพดีและ 
ปลอดภัยจากน้่ากัดเซาะ 
 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 



๙๓ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 1. การสรา้งความมั่งคั่งอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 
ยุทธศาสตร์ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 1.2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

54 โครงการก่อสร้างวางท่อระบาย
น้่า ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. 
และขยายไหล่ทาง ค.ส.ล. 
บริเวณหน้าบ้านเลขท่ี 13/2
หมู่ที่ 7 บ้านช่างทอง 

1. เพื่อระบายน้่าให้ไหล
ไปสู่ที่ทิ้งน้่าโดยเร็วทีสุ่ด 
แก้ไขปัญหาน้่าท่วมขัง 
2. เพื่อป้องกันไม่ให้ถนน
เสียหายจากน้่ากัดเซาะ 

ก่อสร้างวางท่อระบายน่้า
ค.ส.ล. มอก. ชั้น 3 ขนาด 
Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อ
พัก ค.ส.ล. จ่านวน 5 บ่อ 
ความยาวรวมบ่อพกัไม่น้อย
กว่า 37.00 เมตร และ
ขยายไหลท่าง ค.ส.ล. กว้าง
ไม่น้อยกวา่ 1.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ไม่น้อยกวา่ 30.00 ตาราง
เมตร บริเวณหน้า
บ้านเลขที่ 13/2 หมู่ที่ 7 
บ้านช่างทอง 
 

200,000  50,000 50,000 จ่านวนระบบ
ระบายน้่าที่
เพิ่มขึ้น 

1. การระบายน้่าสะดวก 
น้่าไม่ท่วมขัง 
2. ถนนมีสภาพดีและ 
ปลอดภัยจากน้่ากัดเซาะ 
 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 



๙๔ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 1. การสรา้งความมั่งคั่งอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 
ยุทธศาสตร์ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 1.2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

55 โครงการก่อสร้างวางท่อระบาย
น้่า ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก 
บริเวณซอยบ้านเหนือ หมู่ที่ 
10 บ้านอุโมงค ์

1. เพื่อระบายน้่าให้ไหล
ไปสู่ที่ทิ้งน้่าโดยเร็วทีสุ่ด 
แก้ไขปัญหาน้่าท่วมขัง 
2. เพื่อป้องกันไม่ให้ถนน
เสียหายจากน้่ากัดเซาะ 
 

วางท่อระบายน้่า ค.ส.ล. 
มอก.ช้ัน 3 ขนาด Ø 
0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก
ค.ส.ล. จ่านวน 9 บ่อ 
ความยาวรวมบ่อพักไม่
น้อยกว่า 84.00 เมตร 
พร้อมเทคอนกรีตทับหลัง
ท่อ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
61.00 ตารางเมตร 
 
 
 
 

350,000  350,000 350,000 จ่านวนระบบ
ระบายน้่าที่
เพิ่มขึ้น 

1. การระบายน้่าสะดวก 
น้่าไม่ท่วมขัง 
2. ถนนมีสภาพดีและ 
ปลอดภัยจากน้่ากัดเซาะ 
 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 



๙๕ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 1. การสรา้งความมั่งคั่งอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 
ยุทธศาสตร์ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 1.2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

56 โครงการวางท่อระบายน้่า
พร้อมปรับปรุงผิวจราจร            
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี และ
ก่อสร้างจุดกลับรถ หมู่บา้น
แดนตะวันเหนือ หมู่ที่ 10 
บ้านอุโมงค ์

1. เพื่อให้ความสะดวก
ในการสัญจรไปมา และ
ความปลอดภัยในการใช้
รถใช้ถนน 
2. เพื่อแก้ไขปัญหาน้่า
ท่วมขัง 

วางท่อระบายน้่าพร้อม
ปรับปรุงผิวจราจร          
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี 
ถนนท่ีช่ารุดในหมู่บ้าน
แดนตะวันเหนือ พร้อม
ก่อสร้างจุดกลับรถบริเวณ
กลางซอยของหมู่บ้าน 

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

1. ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยัใน
การคมนาคม 
2. การระบายน้่าสะดวก 
น้่าไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

57 โครงการก่อสร้างวางท่อระบาย
น้่า ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักและ
ขยายผิวจราจรค.ส.ล. บริเวณ
ถนนเลียบคลอง 1L 19L ถึง
ล่าเหมืองสาธารณประโยชน์ 
หมู่ที่ 15 บ้านทรายค่า 

1. เพื่อระบายน้่าให้ไหล
ไปสู่ที่ทิ้งน้่าโดยเร็วทีสุ่ด 
แก้ไขปัญหาน้่าท่วมขัง 
2. เพื่อป้องกันไม่ให้ถนน
เสียหายจากน้่ากัดเซาะ 
 

ก่อสร้างวางท่อระบายน้่า 
ค.ส.ล.พร้อมบ่อพักและ
ขยายผิวจราจร ค.ส.ล. 
บริเวณถนนเลียบคลอง 
1L 19L ถึงล่าเหมือง
สาธารณประโยชน์ โดย

2,500,000  300,000 300,000 จ่านวนระบบ
ระบายน้่าที่
เพิ่มขึ้น 

1. การระบายน้่าสะดวก 
น้่าไม่ท่วมขัง 
2. ถนนมีสภาพดีและ 
ปลอดภัยจากน้่ากัดเซาะ 
3. ประชาชนสามารถใช้ 
เส้นทางไดส้ะดวก  

กองช่าง 

แบบ ผ.01 



๙๖ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 1. การสรา้งความมั่งคั่งอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 
ยุทธศาสตร์ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 1.2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

3. เพื่อความสะดวกใน
การใช้ถนนสัญจรไปมา 
 

วางท่อค.ส.ล. มอก. ช้ัน 3 
ขนาด Ø 0.60 เมตร ยาว 
350 เมตร และวางท่อ
ค.ส.ล. มอก.ช้ัน 3 ขนาด 
Ø 0.80 เมตร ยาว 
75.00 เมตร ความยาว
รวมพร้อมบ่อพักไม่น้อย
กว่า 425 เมตร และ
ขยายผิวจราจร ค.ส.ล. 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
1,037.00 ตารางเมตร 
 
 

รวดเร็วและปลอดภัย 

แบบ ผ.01 



๙๗ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 1. การสรา้งความมั่งคั่งอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 
ยุทธศาสตร์ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 1.2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

58 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้่า 
ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ภายใน
สนามกีฬาเทศบาลต่าบลสุเทพ 

1. เพื่อระบายน้่าให้ไหล
ไปสู่ที่ทิ้งน้่าโดยเร็วทีสุ่ด 
แก้ไขปัญหาน้่าท่วมขัง 
2. เพื่อป้องกันไม่ให้ถนน
เสียหายจากน้่ากัดเซาะ 

วางท่อระบายน้่า ค.ส.ล. 
มอก.ช้ัน 3 ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.60 เมตร 
พร้อมบ่อพักความยาวรวม
บ่อพักไม่น้อยกว่า 88 
เมตร 

300,000  300,000 300,000 จ่านวนระบบ
ระบายน้่าที่
เพิ่มขึ้น 

1. การระบายน้่าสะดวก 
น้่าไม่ท่วมขัง 
2. สนามกีฬาและถนนมี
สภาพดีและปลอดภยั
จากน้่ากัดเซาะ 

กองช่าง 

59 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้่า/วางท่อระบายน้่าภายใน
ต่าบล 

1. เพื่อระบายน้่าให้ไหล
ไปสู่ที่ทิ้งน้่าโดยเร็วทีสุ่ด 
แก้ไขปัญหาน้่าท่วมขัง 
2. เพื่อป้องกันไม่ให้ถนน
เสียหายจากน้่ากัดเซาะ 

1. วางท่อระบายน้่าหนา้
วัดช่างทอง 
2. ก่อสร้างรางระบาย
น้่าหน้าบ้านเลขท่ี 14/1 
ถึงหมู่บ้านธาราคีรี หมู่ที่ 7 
บ้านช่างทอง 
 

3,000,000  3,000,000 3,000,000 จ่านวนระบบ
ระบายน้่าที่
เพิ่มขึ้น 

1. ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยัใน
การคมนาคม 
2. การระบายน้่าสะดวก 
น้่าไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 



๙๘ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 1. การสรา้งความมั่งคั่งอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 
ยุทธศาสตร์ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 1.2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

3. ก่อสร้างรางระบายน้่า 
บริเวณ ซอย 9 วิลาวลิล่า 
หมู่ที่ 7 บ้านช่างทอง 
4. ก่อสร้างรางระบาย
น้่าหน้าร้านค้าชุมชนถึง
บ่อนไก่ หมู่ที่ 7 บ้าน
ช่างทอง 
5. ก่อสร้างรางระบายน้่า
ซอยบ้านพ่อหลวงสมานถึง
หอพักรวมจันทร์ หมู่ที่ 8 
บ้านหลิ่งห้า 
 
 

แบบ ผ.01 



๙๙ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 1. การสรา้งความมั่งคั่งอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 
ยุทธศาสตร์ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 1.2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

6. จัดระบบระบายน้่าเสีย 
หมู่บ้านริมดอย หมู่ที่ 10 
บ้านอุโมงค ์
7. รางระบายน้่าบริเวณ
ซอยกุหลาบ, บ้านเลขท่ี 
72/1, บริเวณบ้านลซีู, 
บริเวณซอย 8, หน้าบ้าน
ป้าวัน ลุงเด่น หมู่ที่ 13 
บ้านสันลมจอย 
8. วางท่อระบายน้่าของ
ล่าห้วยย่าใต้ บริเวณบ้าน
พ่อหลวงยุทธจนสิ้นสดุ 
 

แบบ ผ.01 



๑๐๐ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 1. การสรา้งความมั่งคั่งอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 
ยุทธศาสตร์ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 1.2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

เส้นทาง หมู่ที่ 13 บ้านสัน
ลมจอย 
9. ก่อสร้างรางระบายน้่า
เชื่อมต่อรางระบายน้่าเดิม 
หน้าบ้านเลขท่ี 7 หมู่ที่ 
14 บ้านใหมห่ลังมอ 
10 ก่อสร้างรางระบายน้่า
บริเวณหลังบ้านเลขท่ี 
71/1 หมู่ที่ 14 บ้านใหม่
หลังมอ 
11. ก่อสร้างรางระบาย
น้่า บริเวณซอย 8 หมู่ที่ 4 
บ้านห้วยทราย 

แบบ ผ.01 



๑๐๑ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 1. การสรา้งความมั่งคั่งอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 
ยุทธศาสตร์ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 1.2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

12. ก่อสร้างรางระบาย
น้่า บริเวณซอย 11 หมู่ที่ 
4 บ้านห้วยทราย 
13. ก่อสร้างรางระบาย
น้่า บริเวณหนา้ปากซอย
ถนนสายหลัก หมู่ที่ 4 
บ้านห้วยทราย 

ฯลฯ 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 



๑๐๒ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 1. การสรา้งความมั่งคั่งอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 
ยุทธศาสตร์ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 1.2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

60 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม
รางระบายน้า่ ท่อระบายน้่า  
ฝารางระบายน้่าภายในต่าบล 

1. เพื่อระบายน้่าให้ไหล
ไปสู่ที่ทิ้งน้่าโดยเร็วทีสุ่ด 
แก้ไขปัญหาน้่าท่วมขัง 
2. เพื่อป้องกันไม่ให้ถนน
เสียหายจากน้่ากัดเซาะ 
3. เพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซมฝาปิดราง
ระบายน้่าที่ช่ารดุให้อยู่
ในสภาพที่ใช้งานได ้
4. เพื่อความปลอดภยั
ในการใช้เส้นทางจราจร 

1. ซ่อมแซมฝาตะแกรง
เหล็กรางระบายน้า่ 
บริเวณด้านหลัง
โรงพยาบาล หมู่ที่ 3 บ้าน
กองบนิ 41 
2. ปรับปรุงท่อระบายน้่า
บริเวณช่วงการระบาย
ออกหน้าปั๊มน้่ามัน ปตท. 
หมู่ที่ 3 บ้านกองบิน 41 
3. ซ่อมแซมฝาปดิราง
ระบายน้่าที่ช่ารดุในต่าบล 

ฯลฯ 
 

1,000,000  1,000,000 1,000,000 จ่านวนระบบ
ระบายน้่าที่
เพิ่มขึ้น 

1. ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยัใน
การคมนาคม 
2. การระบายน้่าสะดวก 
น้่าไม่ท่วมขัง 
3. ฝาปดิรางระบายน้่า
อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได ้ 
4. เกิดความปลอดภัย
จากการใช้เส้นทาง
จราจร 
 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 



๑๐๓ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 1. การสรา้งความมั่งคั่งอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 
ยุทธศาสตร์ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 1.2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

61 โครงการขุดลอกรางระบายน้่า
และท่อระบายน้่าภายในต่าบล 

1. เพื่อระบายน้่าให้ไหล
ไปสู่ที่ทิ้งน้่าโดยเร็วทีสุ่ด 
แก้ไขปัญหาน้่าท่วมขัง 
2. เพื่อป้องกันไม่ให้ถนน
เสียหายจากน้่ากัดเซาะ 
 
 

1. ขุดลอกรางระบายน้่า
และท่อระบายน้่าภายใน
ต่าบล 
2. ขุดลอกรางระบายน้่า
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 
บ้านเชิงดอย 
3. ขุดลอกท่อระบายน้่า 
รางระบายน้า่ หมู่ที่ 10 
บ้านอุโมงค ์
4. ขุดลอกรางระบายน้่า
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 
บ้านสันลมจอย 

ฯลฯ 

1,000,000  1,000,000 1,000,000 จ่านวนราง
ระบายน้่า ท่อ
ระบายน้่าที่ท่า
การขุดลอก 
(แห่ง) 

1. การระบายน้่าสะดวก 
น้่าไม่ท่วมขัง 
2. ถนนมีสภาพดีและ 
ปลอดภัยจากน้่ากัดเซาะ 
 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 



๑๐๔ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 1. การสรา้งความมั่งคั่งอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 
ยุทธศาสตร์ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 1.2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

62 โครงการขุดลอกล่าเหมือง  
สระน้่า คู คลอง ภายในต่าบล 

เพื่อการระบายน้่าและ
ป้องกันการเกิดอุทกภัย 

1. ขุดลอกล่าเหมืองสระ
น้่า คู คลอง สาธารณะ
ภายในต่าบล 
2. ขุดลอกล่าเหมือง
สาธารณะด้านหลังหมู่บ้าน        
สุเทพาลัย หมู่ที่ 5 บ้าน  
ร่่าเปิง 
3. ขุดลอกอ่างน้่าลา่ห้วย
โป่งน้อย 

ฯลฯ 
 
 
 

1,000,000  1,000,000 1,000,000 จ่านวนสถานท่ีที่
ด่าเนินการ 

(3 แห่ง) 

มีการระบายน้่าและ
แก้ไขปัญหาน้่าท่วม
ภายในต่าบล 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 



๑๐๕ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 1. การสรา้งความมั่งคั่งอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 
ยุทธศาสตร์ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 1.2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

63 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ หมู่ที่ 11 บ้านดอย
ปุย 

เพื่อให้มีแสงสว่างทั่วถึง 
ลดอุบัตเิหตุ สร้างความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ  
บริเวณหอเสื้อบ้านทางเข้า
หมู่บ้าน ตามถนนสาย          
ภูพิงค์-บ้านดอยปุย พร้อม
ติดตั้งกิ่งโคมไฟ ระยะทาง
ไม่น้อยกวา่ 500.00 เมตร 

600,000  100,000 100,000 จ่านวนครัวเรือน
ที่ได้ใช้ไฟฟ้า
เพิ่มขึ้น 

มีแสงสว่างอย่างทั่วถึง 
ป้องกันและลดอุบตัิเหตุ 
และสร้างความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 

กองช่าง 
การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคจังหวัด
เชียงใหม่ 2 

64 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า
ส่องสว่าง และป้ายสกอร์บอร์ด 
บริเวณสนามกีฬาเทศบาล
ต่าบลสุเทพ 

เพื่อให้มีแสงสว่างทั่วถึง 
สร้างความปลอดภัยใน
การใช้สนามกีฬา 

ปรับปรุงระบบไฟฟา้ส่อง
สว่าง และป้ายสกอร์บอร์ด 
โดยท่าการปรับปรุงเสา
ไฟฟ้า จ่านวน 4 ต้น และ
ติดตั้งดวงโคมเมทัลฮาไลท์ 
จ่านวน 4 ดวง ต่อ 1 ต้น 
พร้อมปรับปรุงป้ายสกอร์
บอร์ด 

500,000  500,000 500,000 จ่านวนสถานท่ีที่
ด่าเนินการ 
(1 แห่ง) 

มีแสงสว่างอย่างทั่วถึง 
ป้องกัน และสร้างความ
ปลอดภัยให้แก่
ผู้ใช้บริการสนามกีฬา 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 



๑๐๖ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 1. การสรา้งความมั่งคั่งอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 
ยุทธศาสตร์ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 1.2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

65 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า
ส่องสว่างบริเวณลาน
วัฒนธรรม 

เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้า
ส่องสว่างบริเวณลาน
วัฒนธรรมให้มีแสงสว่าง
เพียงพอ 

ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่อง
สว่างบริเวณลาน
วัฒนธรรม เทศบาลต่าบล
สุเทพ 

500,000  500,000 500,000 จ่านวนสถานท่ีที่
ด่าเนินการ 
(1 แห่ง) 

มีแสงสว่างอย่างทั่วถึง
และป้องกันอันตรายที่
อาจเกิดจากไฟฟ้า
ลัดวงจร 

กองช่าง 

66 โครงการขยายเขต และ
บ่ารุงรักษาระบบไฟฟ้า
สาธารณะภายในต่าบล 

เพื่อให้มีแสงสว่างทั่วถึง 
ลดอุบัตเิหตุ สร้างความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

1. ขยายเขตไฟฟ้าและ
บ่ารุงรักษาระบบไฟฟ้า
สาธารณะ พร้อมพาดสาย
ดับ สนับสนุนการขยาย
เขตไฟฟ้า ตดิตั้งโคมไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ ติดตั้ง
ไฟก่ิง ไฟส่องสว่างภายใน
ต่าบล 
 

3,000,000  3,000,000 3,000,000 จ่านวนหมู่บ้านที่
ด่าเนินการ 

 

มีแสงสว่างอย่างทั่วถึง
ป้องกันและลดอุบตัิเหตุ
และสร้างความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 

กองช่าง 
(ตามแบบและ
ประมาณการ
ของการไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาค

จังหวัด
เชียงใหม่ 2) 

แบบ ผ.01 



๑๐๗ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 1. การสรา้งความมั่งคั่งอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 
ยุทธศาสตร์ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 1.2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

2. ติดตั้งไฟส่องสว่าง
บริเวณหน้าโรงเรียนบ้าน
เชิงดอย 
3. ซ่อมแซมไฟก่ิงภายใน
หมู่บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 2 
4. ติดตั้งไฟส่องสว่าง
บริเวณสนามเปตอง หมู่ที่ 
3 บ้านกองบิน 41 
5. ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า
ภายในสสุาน หมู่ที่ 7 บ้าน
ช่างทอง 
 
 

แบบ ผ.01 



๑๐๘ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 1. การสรา้งความมั่งคั่งอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 
ยุทธศาสตร์ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 1.2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

6. ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ซอย 8 หมู่ที่ 4 
บ้านห้วยทราย 
7. ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ซอยพุทธรักษา 
หมู่ที่ 10 บ้านอโุมงค ์
8. ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ เขต 6 และเขต 
8 หมู่ที่ 11 บ้าน ดอยปุย 
9. ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ซอย 3 หมู่ที่ 7 
บ้านช่างทอง 
 

แบบ ผ.01 



๑๐๙ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 1. การสรา้งความมั่งคั่งอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 
ยุทธศาสตร์ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 1.2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

10. ติดตั้งไฟกิ่ง ซอย 1 
หมู่ที่ 7 บ้านช่างทอง 
11. ติดไฟก่ิงบรเิวณลาน
จอดรถ หมู่ที่ 9 บ้านดอย
สุเทพ 
12. ติดไฟก่ิงบรเิวณผาด่า
และบ้านพักต่ารวจ หมู่ที่ 
12 บ้านภูพิงค์ 
13. ติดไฟก่ิงบรเิวณบ้าน
ลีซู หมู่ที่ 13 บ้านสันลม
จอย 

ฯลฯ 
 

แบบ ผ.01 



๑๑๐ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 1. การสรา้งความมั่งคั่งอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 
ยุทธศาสตร์ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 1.2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

67 โครงการปรับปรุงรางระบายน้า่ 
ส่าหรับอุปโภคบริโภคจาก
คลองส่งน้่าจากชลประทาน
จนถึงกองบิน 41 

เพื่อให้ประชาชนมีน้่า
อุปโภคบรโิภคอย่าง
เพียงพอ ทั่วถึง และ
สะอาด 

ปรับปรุงรางระบายน้่าของ
คลองส่งน้่าจาก
ชลประทานจนถึงกองบิน 
41 (บรเิวณด้านหน้า 
ศรก.พัน.อย.ฯ ถึงช่องทาง
ตลาดต้นพะยอม) 
 

850,000  200,000 200,000 จ่านวนครัวเรือน
ที่มีน้่าอุปโภค
บริโภคอยา่ง
เพียงพอ 

ประชาชนมีน้่าอุปโภค
บริโภคอยา่งเพียงพอ 
ทั่วถึงและสะอาด 

กองช่าง 

68 โครงการขยายเขตและ
บ่ารุงรักษาระบบประปา หมู่ที่ 
4 บ้านห้วยทราย 

เพื่อให้ประชาชนมีน้่า
อุปโภคบรโิภคอย่าง
เพียงพอ ทั่วถึง และ
สะอาด 

ขยายเขตประปาตั้งแต่หัว
จ่ายเดมิถึงประตคูณะ
เกษตร มช. ยาว 174 
เมตร 
 
 

200,000  100,000 100,000 จ่านวนครัวเรือน
ที่ได้ใช้น้่าประปา
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้่าอุปโภค
บริโภคอยา่งเพียงพอ 
ทั่วถึงและสะอาด 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 



๑๑๑ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 1. การสรา้งความมั่งคั่งอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 
ยุทธศาสตร์ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 1.2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

69 โครงการขยายเขตประปา  
ซอย 1 หมู่ที่ 7 บ้านช่างทอง 

เพื่อให้ประชาชนมีน้่า
อุปโภคบรโิภคอย่าง
เพียงพอ ทั่วถึง และ
สะอาด 

ขยายเขตประปา ซอย 1 
บริเวณเชื่อมหัวจ่ายเดิมถึง
บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ยาว 
20 เมตร 
 

30,000  10,000 10,000 จ่านวนครัวเรือน
ที่ได้ใช้น้่าประปา
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้่าอุปโภค
บริโภคอยา่งเพียงพอ 
ทั่วถึงและสะอาด 

กองช่าง 

70 โครงการขยายเขตประปา ซอย
ข้างวัดโป่งน้อย หมู่ที่ 13 บ้าน
สันลมจอย 

เพื่อให้ประชาชนมีน้่า
อุปโภคบรโิภคอย่าง
เพียงพอ ทั่วถึง และ
สะอาด 

ขยายเขตประปาซอยข้าง
วัดโป่งน้อยเริม่จากสี่แยก
ถังกรองน้่าหมู่ที่ 6 ซอย 
13 ลีลาวดีถึงศูนย์การ
เรียนรูเ้ศรษฐกิจพอเพียง 
หมู่ที่ 13 ยาว 340 เมตร 
 
 

550,000  100,000 100,000 จ่านวนครัวเรือน
ที่ได้ใช้น้่าประปา
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้่าอุปโภค
บริโภคอยา่งเพียงพอ 
ทั่วถึงและสะอาด 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 



๑๑๒ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 1. การสรา้งความมั่งคั่งอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 
ยุทธศาสตร์ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 1.2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

71 โครงการก่อสร้างระบบประปา
บริเวณข้างสนามกีฬาเทศบาล
ต่าบลสุเทพ 

เพื่อให้สนามกีฬามีน้า่ใช้
ส่าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ ทั่วถึง 
และสะอาด 

ก่อสร้างระบบประปา
บริเวณข้างสนามกีฬา
เทศบาลตา่บลสุเทพ หมู่ที่ 
13 บ้านสันลมจอย ความ
จุไม่น้อยกว่า 10 
ลูกบาศก์เมตร และระบบ
กรองน้่า ถังพักน้่า พร้อม
งานเดินท่อส่งน่้าภายใน
สนามกีฬา 
 
 
 
 

1,300,000  500,000 500,000 จ่านวนสถานท่ีที่
ด่าเนินการ 
(1 แห่ง) 

สนามกีฬามีน้า่ใช้ส่าหรับ
อุปโภคบรโิภคอย่าง
เพียงพอ ทั่วถึง และ
สะอาด 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 



๑๑๓ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 1. การสรา้งความมั่งคั่งอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 
ยุทธศาสตร์ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 1.2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

72 โครงการก่อสร้าง ขยายเขต
และบ่ารุงรักษา ระบบประปา
ภายในต่าบล 

เพื่อให้ประชาชนมีน้่า
อุปโภคบรโิภคอย่าง
เพียงพอ ทั่วถึง และ
สะอาด 

1. ก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้านภายในต่าบล 
2. ขยายเขตและบ่ารุงรักษา
ระบบประปาหมู่บ้าน ระบบ
ประปาส่วนภูมิภาค หมู่บ้าน
ท้ัง 15 หมู่บ้านในต่าบล             
สุเทพ 
3. วางระบบประปาหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 11 บ้านดอยปุย 
4. ขยายเขตประปา จ่านวน 
3 จุด บริเวณบ้านลีซู, บ้าน
ดาบรัญ, บ้านเลขท่ี 87/6 
หมู่ท่ี 13 บ้านสันลมจอย 

ฯลฯ 

5,000,000 
 

 5,000,000 5,000,000 จ่านวนหมู่บ้านที่
ด่าเนินการ 

 

ประชาชนมีน้่าอุปโภค
บริโภคอยา่งเพียงพอ 
ทั่วถึงและสะอาด 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 



๑๑๔ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 1. การสรา้งความมั่งคั่งอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 
ยุทธศาสตร์ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 1.2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

73 โครงการเจาะน้่าบาดาล  เพื่อให้ประชาชนมีน้่า
อุปโภคบรโิภคอย่าง
เพียงพอ ทั่วถึง และ
สะอาด 

1. เจาะน้า่บาดาลสา่หรับ
หมู่บ้านในต่าบลสุเทพ 
2. เจาะน้า่บาดาล หมู่ที่ 
15 บ้านทรายค่า จ่านวน 
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 
 

จ่านวนครัวเรือน
ที่มีน้่าใช้เพิ่มขึ้น 
 

ประชาชนมีน้่าอุปโภค
บริโภคอยา่งเพียงพอ 
ทั่วถึงและสะอาด 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 



๑๑๕ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 1. การสรา้งความมั่งคั่งอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 
ยุทธศาสตร์ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 1.2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

74 โครงการซ่อมแซมถังเก็บน้่า
ขนาด 8,000 ลูกบาศกเ์มตร 
หมู่ที่ 9 บ้านดอยสุเทพ 

เพื่อซ่อมแซมถังเก็บน่้าให้
สามารถเก็บน่้าได้เต็มท่ี 
และประชาชนมีน่้าอุปโภค
บริโภคอย่างเพียงพอ 
ท่ัวถึง และสะอาด 

ซ่อมแซมถังเก็บน้่าขนาด 
8,000 ลูกบาศก์เมตร 

500,000  500,000 500,000 ถังเก็บน้่าได้รับ
การซ่อมแซม 

ประชาชนมีน้่าอุปโภค
บริโภคอยา่งเพียงพอ 
ทั่วถึง และสะอาด 

กองช่าง 

75 โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ พร้อมจัดซื้อถัง
เก็บน้่าไฟเบอร์กลาส หมู่ที่ 9 
บ้านดอยสเุทพ 

1. เพื่อใช้เป็นอาคาร
ส่าหรับตั้งถังเก็บน้่า
ส่าหรับอุปโภคบริโภค 
2. เพื่อให้ประชาชนมีน้่า
อุปโภคบรโิภคอย่าง
เพียงพอ ทั่วถึง และ
สะอาด 

ก่อสร้างอาคารอเนก 
ประสงค์ ขนาดกว้าง 
10.00 เมตร ยาว 13.00 
เมตร พื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
130.00 ตารางเมตร 
พร้อมจัดซ้ือถังเก็บน่้าไฟ
เบอร์กลาส ขนาด 5,000 
ลิตร จ่านวน 20 ถัง พร้อม
อุปกรณ์เชื่อมต่อ 

900,000  100,000 100,000 จ่านวนศาลา
อเนกประสงค์ที่
ก่อสร้าง 

1. มีอาคารส่าหรับตั้งถัง
เก็บน้่า 
2. ประชาชนมีน้่า
อุปโภคบรโิภคอย่าง
เพียงพอ ทั่วถึงและ
สะอาด 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 



๑๑๖ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 1. การสรา้งความมั่งคั่งอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 
ยุทธศาสตร์ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 1.2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

76 โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ ค.ส.ล. 2 ช้ัน 
หมู่ที่ 14 บ้านใหม่หลังมอ 

เพื่อใช้เป็นอาคาร/ศาลา
อเนกประสงค์ในการท่า
กิจกรรมของหมู่บ้าน 
และบริการห้องน้่าแก่
นักท่องเที่ยว 

ก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ ค.ส.ล. 2 
ช้ัน บริเวณด้านหลังอาคาร
กองทุนหมู่บ้าน ขนาด
กว้าง  9.50 เมตร ยาว 
12.00 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 228.00 ตาราง
เมตร 

1,000,000  500,000 500,000 จ่านวนศาลา
อเนกประสงค์ที่
ก่อสร้าง 

ประชาชนมีอาคาร/
ศาลาอเนกประสงค์ใน
การท่ากิจกรรมของ
หมู่บ้าน และมีห้องน้่า
บริการแก่นักท่องเที่ยว 
 

กองช่าง 

77 โครงการก่อสร้างศูนย์ปฐม
พยาบาล หมู่ที่ 12 บ้านภูพิงค์ 

เพื่อบริการประชาชน
และนักท่องเที่ยวใน
พื้นที่สูง 

ก่อสร้างศูนย์ปฐมพยาบาล
แบบเคลื่อนย้ายได้ จ่านวน 
1 หลัง 

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

ให้บริการการปฐม
พยาบาลเบื้องต้นแก่
นักท่องเที่ยว 
 
 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 



๑๑๗ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 1. การสรา้งความมั่งคั่งอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 
ยุทธศาสตร์ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 1.2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

78 โครงการก่อสร้างหลังคาคลมุ
ทางเดินบริเวณร้านคา้ชุมชน 
หมู่ที่ 12 บ้านภูพิงค ์

เพื่อใช้ในการป้องกัน
แสงแดดและฝน 

ก่อสร้างหลังคา โครงสร้าง
เหล็กมุงด้วยวัสดโุปร่งแสง 
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 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ผู้ใช้บริการ             
ร้อยละ 80 

ประชาชนและ
นักท่องเที่ยวมีสถานท่ีร่ม
ใช้ป้องกันแสงแดดและ
ฝน 

กองช่าง 

79 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
หลังคาคลมุถังเก็บน้่า ค.ส.ล.
หมู่ที่ 2 บ้านห้วยแก้ว 

เพื่อให้หลังคาส่วนท่ี
ช่ารุดได้รับการซ่อมแซม
สามารถใช้งานได้
ตามปกต ิ

ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา
ถังเก็บน้่า โดยการเชื่อม
โครงหลังคา พร้อมมุงด้วย
วัสดุแผ่นหลังคาเหล็กรีด
ลอน (Metal Sheet) 
พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 
51.00 ตารางเมตร 

70,000  20,000 20,000 อาคารได้รับการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซม 
จ่านวน 1 แห่ง 

สามารถใช้งานได้ และ
ป้องกันเศษก่ิงไม้ใบไม้ 
หรือสิ่งสกปรกเข้าไปใน
ถัง 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 



๑๑๘ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 1. การสรา้งความมั่งคั่งอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 
ยุทธศาสตร์ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 1.2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

80 โครงการจดัท่าสวนสาธารณะ 
พร้อมอาคารอเนกประสงค์  
หมู่ที่ 5 บ้านร่่าเปิง 

เพื่อเป็นสถานท่ีพักผ่อน
และออกก่าลังกาย
ส่าหรับหมู่บ้าน 

ท่าทางเดินส่าหรับเดินออก
ก่าลังกาย ขนาดกว้าง 2.00 
เมตร ยาว 300 เมตร หรือ
พื้นท่ีไม่น้อยกว่า 600.00 
ตารางเมตร พร้อมอาคาร
อเนกประสงค์ ค.ส.ล. ช้ัน
เดียว ขนาดกว้าง 8.00 
เมตร ยาว 15.00 เมตร 

2,000,000  500,000 500,000 จ่านวน
สวนสาธารณะ
ในต่าบลเพิ่มขึ้น 

ประชาชนในหมู่บ้านมี
สถานท่ีส่าหรับพักผ่อน 
และออกก่าลังกาย 
รวมทั้งท่ากิจกรรม
ร่วมกัน 

กองช่าง 

81 โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ ค.ส.ล. 2 ช้ัน 
หมู่ที่ 8 บ้านหลิ่งห้า 

เพื่อใช้เป็นอาคาร/ศาลา
อเนกประสงค์ในการท่า
กิจกรรมของหมู่บ้าน 

ก่อสร้างอาคารอเนก ประสงค์ 
ค.ส.ล. 2 ชั้น ภายในหมู่บ้าน
หลิ่งห้า ขนาดกว้าง  7.00 
เมตร ยาว 10.00 เมตร หรือ
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 140.00 
ตารางเมตร 

1,500,000  100,000 100,000 จ่านวนศาลา
อเนกประสงค์ที่
ก่อสร้าง 

ประชาชนมีอาคาร/
ศาลาอเนกประสงค์ใน
การท่ากิจกรรมของ
หมู่บ้าน 
 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 



๑๑๙ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 1. การสรา้งความมั่งคั่งอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 
ยุทธศาสตร์ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 1.2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

82 โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง 
อาคาร/ศาลาอเนกประสงค์
ภายในต่าบล 

เพื่อใช้เป็นอาคาร/ศาลา
อเนกประสงค์ในการท่า
กิจกรรมของหมู่บ้าน 
และบริการนักท่องเที่ยว 

1. ก่อสร้าง ปรับปรุง 
อาคาร/ศาลา
อเนกประสงค์ของหมู่บ้าน
ในต่าบลสเุทพ 
2. ปรับปรุงห้องน้่า
สาธารณะของหมู่บ้านใน
ต่าบลสุเทพ 
3. ปรับปรุงศาลา
อเนกประสงค์ และหอเสื้อ
บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านหลิ่งห้า 
4. ก่อสร้างห้องน้่า
สาธารณะ และศาลา
อเนกประสงค์ หมู่ที่ 9 

1,000,000  1,000,000 1,000,000 จ่านวนศาลา
อเนกประสงค์ที่
ได้รับการ
ปรับปรุง 

1. ประชาชนมีอาคาร/
ศาลาอเนกประสงค์ใน
การท่ากิจกรรมของ
หมู่บ้าน  
2. มีห้องน้่าบริการแก่
นักท่องเที่ยว 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 



๑๒๐ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 1. การสรา้งความมั่งคั่งอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 
ยุทธศาสตร์ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 1.2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(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
ห้องน้่าสาธารณะ หมู่ที่ 

แบบ ผ.01 



๑๒๑ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 1. การสรา้งความมั่งคั่งอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 
ยุทธศาสตร์ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 1.2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

12 บ้านภูพิงค์ 
8. ก่อสร้างศาลาพักผ่อน
ส่าหรับนักท่องเที่ยว
บริเวณหน้าพระต่าหนัก       
ภูพิงค์ 
9. ก่อสร้างห้องน้่า
สาธารณะบริเวณสสุาน
บ้านสันลมจอย กว้าง 
2.80 เมตร ยาว 3.80 
เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
10.64 ตารางเมตร 

ฯลฯ 
 

แบบ ผ.01 



๑๒๒ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 1. การสรา้งความมั่งคั่งอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 
ยุทธศาสตร์ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 1.2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

83 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์ 
บริเวณสุสานบ้านอุโมงค์  

เพื่อปรับปรุงภมูิทัศน์
บริเวณสุสานให้มี
สภาพแวดล้อมท่ี
สวยงาม 

เทลานคอนกรตี พื้นที่ไม่
น้อยกว่า 660 ตาราง
เมตร หนา 0.15 เมตร 
พร้อมวางท่อระบายน้่า
ค.ส.ล. มอก. ช้ัน 3 ขนาด 
Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อ
พัก ค.ส.ล. ความยาวรวม
บ่อพักไม่น้อยกว่า 38.00 
เมตร 
 
 
 
 

1,000,000  300,000 300,000 จ่านวนสถานท่ีที่
ได้รับการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
(1 แห่ง) 

สภาพแวดล้อมบรเิวณ
สุสานมีความสวยงามน่า
มอง ร่มรื่น 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 



๑๒๓ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 1. การสรา้งความมั่งคั่งอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 
ยุทธศาสตร์ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 1.2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

84 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์
ภายในต่าบล 

1. เพื่อพัฒนา              
สภาพแวดล้อมและ                
ภูมิสถาปตัย์ ในชุมชน 
2. เพื่อส่งเสริมให้ชุมชน
มีส่วนร่วมในการดูแล
รักษาสภาพแวดล้อม 

1. ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน
ต่าบล หมู่ที่ 1-15 อาท ิ
เส้นทางการท่องเท่ียว ภูมิทัศน์
ชุมชนและบ้านเรือน จัด
ระเบียบสายไฟ สายโทรศัพท ์
2. ปรับปรุงภูมิทัศน์สวน
สุขภาพ หมู่ที่ 3 บ้านกองบิน 
41 
3. ปรับปรุงภูมิทัศน์สุสานบ้าน
หลิ่งห้า หมู่ที ่8 
4. ปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่
ท่องเที่ยว หมู่ที ่11 บา้นดอย
ปุย 
5. ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่ง
ท่องเที่ยวบริเวณอ่างเก็บน้่า

2,000,000  2,000,000 2,000,000 จ่านวนสถานท่ีที่
ด่าเนินการ 

(2 แห่ง) 

1. ประชาชนในชุมชนมี
ส่วนร่วมในการดูแล
รักษาสภาพแวดล้อม 
2. สภาพแวดล้อมของ
ชุมชนมีความสวยงามนา่
มอง ร่มรื่น 
3. สายไฟฟ้าและ
สายโทรศัพท์มีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 



๑๒๔ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 1. การสรา้งความมั่งคั่งอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 
ยุทธศาสตร์ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 1.2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

บ้านสันลมจอย หมู่ที ่13 บา้น
สันลมจอย 

ฯลฯ 

85 โครงการติดตั้ง/ปรับปรุงระบบ
เสียงตามสายภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 1 บ้านเชิงดอย 

1. เพื่อการแจ้ง
ประชาสัมพันธข์้อมูล
ข่าวสารให้ประชาชน
ได้รับทราบอยา่งทั่วถึง มี
ประสิทธิภาพ 
2. เพื่อเป็นการดูแลรักษา
อุปกรณ์ ปรับปรุง
ซ่อมแซมกระจายขา่ว 
เสียงตามสาย/ไร้สายของ
หมู่บ้าน ให้ใสภาพใช้การ
ได้ดีอยู่เสมอ 

ติดตั้ง/ปรับปรุงเสียงตาม
สายภายในหมู่บ้าน 
ระยะทางรวม 1,500 
เมตร พร้อมติดตั้งล่าโพง 
และอุปกรณ์ประกอบ 

100,000  50,000 50,000 ร้อยละ 80 ของ
จ่านวนครัวเรือน
ในหมู่บ้านไดร้ับ
ข้อมูลข่าวสาร 
ถูกต้อง ชัดเจน 
 
 
 

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

กองช่าง 

แบบ ผ.01 



๑๒๕ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 1. การสรา้งความมั่งคั่งอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 
ยุทธศาสตร์ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 1.2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

86 โครงการติดตั้ง/ปรับปรุงระบบ
เสียงตามสายภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 3 บ้านกองบิน 41 

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

ติดตั้ง/ปรับปรุงเสียงตาม
สายระยะทางรวมไม่น้อย
กว่า 6,600.00 เมตร โดย
ใช้สาย Drop Wire 
2x0.90 ตารางมิลลิเมตร 
และติดตั้งล่าโพงฮอร์น 
ก่าลังขับไม่น้อยกว่า 30 
วัตต์ จ่านวน 40 ชุด พร้อม
อุปกรณ์ประกอบ และ
ติดตัง้เคร่ืองขยายเสียง
ก่าลังขับไม่น้อยกว่า 
1,500 วัตต,์ เคร่ืองเล่น 
DVD/WP3, ไมโครโฟน
พร้อมขาตั้งโต๊ะ 

200,000  50,000 50,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนใน
หมู่บ้าน ร้อยละ 
80 
 
 
 

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

กองช่าง 

แบบ ผ.01 



๑๒๖ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 1. การสรา้งความมั่งคั่งอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 
ยุทธศาสตร์ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 1.2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

87 โครงการติดตั้ง/ปรับปรุงระบบ
เสียงตามสายภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 4 บ้านห้วยทราย 

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

ติดตั้ง/ปรับปรุงเสียงตาม
สายภายในหมู่บ้านพร้อม
ล่าโพง 

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 



๑๒๗ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 1. การสรา้งความมั่งคั่งอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 
ยุทธศาสตร์ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 1.2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

88 โครงการติดตั้ง/ปรับปรุงระบบ
เสียงตามสายภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 5 บ้านร่่าเปิง 

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

ติดตั้ง/ปรับปรุงเสียงตาม
สายภายในหมู่บ้านพร้อม
ล่าโพง 

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 



๑๒๘ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 1. การสรา้งความมั่งคั่งอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 
ยุทธศาสตร์ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 1.2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

89 โครงการติดตั้ง/ปรับปรุงระบบ
เสียงตามสายภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 6 บ้านโป่งน้อย 

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

ติดตั้ง/ปรับปรุงเสียงตาม
สายภายในหมู่บ้าน 

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 



๑๒๙ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 1. การสรา้งความมั่งคั่งอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 
ยุทธศาสตร์ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 1.2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

90 โครงการติดตั้ง/ปรับปรุงระบบ
เสียงตามสายภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 8 บ้านหลิ่งห้า 

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

ติดตั้ง/ปรับปรุงเสียงตาม
สายภายในหมู่บ้าน 

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 



๑๓๐ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 1. การสรา้งความมั่งคั่งอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 
ยุทธศาสตร์ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 1.2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

91 โครงการติดตั้ง/ปรับปรุงระบบ
เสียงตามสายภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 12 บ้านภูพิงค ์

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

ติดตั้ง/ปรับปรุงเสียงตาม
สายภายในหมู่บ้าน 

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 



๑๓๑ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 1. การสรา้งความมั่งคั่งอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 
ยุทธศาสตร์ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 1.2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

92 โครงการติดตั้ง/ปรับปรุงระบบ
เสียงตามสายภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 14 บ้านใหม่หลังมอ 

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

ติดตั้ง/ปรับปรุงระบบเสียง
ตามสายภายในหมู่บ้าน 
ระยะทางรวม 2,150 
เมตร โดยใช้สาย Drop 
Wire  2x0.90 ตาราง
มิลลิเมตร และติดตั้งล่าโพง
ฮอร์น ก่าลังขับไม่น้อยกว่า 
30 วัตต์ 8 โอห์ม จ่านวน 
28 ชุด พร้อมอุปกรณ์
ประกอบและติดตั้งเคร่ือง
กระจายเสียง ก่าลังขับไม่
น้อยกว่า 1,200 วัตต์, 
เคร่ืองเล่น DVD/CD/MP3, 
ไมโครโฟนพร้อมขาตั้งโต๊ะ 

150,000  100,000 100,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนใน
หมู่บ้าน ร้อยละ 
80 
 
 
 

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

กองช่าง 

แบบ ผ.01 



๑๓๒ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 1. การสรา้งความมั่งคั่งอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 
ยุทธศาสตร์ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 1.2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

93 โครงการก่อสร้างลานจอดรถ 
ค.ส.ล. บริเวณด้านข้างวัดศรี
โสดา หมู่ที่ 2 บ้านห้วยแก้ว 

เพื่อให้มีสถานท่ีจอดรถ
อย่างเพียงพอไว้ส่าหรบั
บริการประชาชนและ
นักท่องเที่ยว 

ก่อสร้างลานจอดรถ             
ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร พื้นที่
ไม่น้อยกวา่ 440.00 ตาราง
เมตร 

400,000  50,000 50,000 ก่อสร้างลาน
จอดรถ จ่านวน 
1 แห่ง 

ประชาชนและนักท่อง 
เที่ยวไดร้ับความสะดวก 

กองช่าง 

94 โครงการปรับปรุงเส้นจราจร 
ด้วยสีเทอร์โมพลาสติก บริเวณ
ลานจอดรถ หมู่ที่ 2 บ้านห้วย
แก้ว 

เพื่อให้ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา และ
ความปลอดภัยในการใช้
รถใช้ถนน 

ปรับปรุงเส้นจราจรด้วยสีเทอร์
โมพลาสติก บริเวณลานจอดรถ
ภายในหมูบ่้าน และลานจอด
รถครูบาเจ้าศรีวิชัย พื้นที่ไม่
น้อยกว่า 265.00 ตาราง
เมตร 

100,000  100,000 100,000 ระยะทางที่
ปรับปรุง
ซ่อมแซม 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกและปลอดภยัใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

95 โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงลาน
จอดรถภายในต่าบล 

เพื่อให้มีสถานท่ีจอดรถ
อย่างเพียงพอไว้ส่าหรบั
บริการประชาชนและ
นักท่องเที่ยว 

ก่อสร้าง ปรับปรุงลานจอด
รถภายในต่าบล 

500,000 
 

 500,000 
 

500,000 
 

จ่านวนหมู่บ้านที่
ด่าเนินการ 

(2 หมู่บ้าน) 

ประชาชนและนักท่อง 
เที่ยวไดร้ับความสะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 



๑๓๓ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 1. การสรา้งความมั่งคั่งอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 
ยุทธศาสตร์ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 1.2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

96 โครงการก่อสร้างพนังกันดิน 
บริเวณหลังวัดศรีโสดา หมู่ที่ 2 
บ้านห้วยแก้ว 
 

เพื่อป้องกันการพังทลาย
ของดินริมตลิ่ง 

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

500,000  500,000 500,000 จ่านวนสถานท่ีที่
ด่าเนินการ 

(1 แห่ง) 

ลดการกดัเซาะของดิน
ริมตลิ่งและป้องกันตลิ่ง
พัง 

กองช่าง 

97 โครงการก่อสร้างพนังกันดิน 
เขื่อนกั้นน่้า แนวกันตลิ่ง 
ภายในต่าบล 

เพื่อป้องกันการพังทลาย
ของดินริมตลิ่ง 

1. ก่อสร้างพนังกันดิน เขื่อน
กั้นน่้า แนวกันตล่ิง หมู่ท่ี 1-
15 
2. ก่อสร้างก่าแพงกันดิน
หน้าร้านค้าชุมชน หมู่ท่ี 7 
บ้านช่างทอง 
3. เสริมคันกันดินรับน่้าของ
ฝาย หมู่ท่ี 9 บ้านดอยสุเทพ 

1,000,000 
 

 1,000,000 
 

1,000,000 
 

จ่านวนสถานท่ีที่
ด่าเนินการ 

(2 แห่ง) 

ลดการกดัเซาะของดิน
ริมตลิ่งและป้องกันตลิ่ง
พัง 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 



๑๓๔ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 1. การสรา้งความมั่งคั่งอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 
ยุทธศาสตร์ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 1.2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

4. ก่อสร้างพนังกันดินสไลด์
บริเวณศูนย์ ชรบ. หน้า
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 9 บ้านดอย         
สุเทพ 

ฯลฯ 

98 โครงการก่อสร้างราวกันตก
ภายในต่าบล 

เพื่อความปลอดภัยใน
การคมนาคม 

1. ก่อสร้างราวกันตก
ภายในต่าบล หมู่ที่ 1-15 
2. ก่อสร้างราวกันตก 
ความยาวประมาณ 60 
เมตร บริเวณถนนสาย
หลักและภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 7 บ้านช่างทอง 
3. ก่อสร้างราวกันตก

1,000,000  1,000,000 1,000,000 จ่านวนหมู่บ้านที่
ก่อสร้าง 

(1 หมู่บ้าน) 

ประชาชนไดร้ับความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 



๑๓๕ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 1. การสรา้งความมั่งคั่งอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 
ยุทธศาสตร์ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 1.2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

เหล็ก สูง 1.00 เมตร ยาว 
50 เมตร บริเวณน้่าตก 
หมู่ที่ 11 บ้านดอยปุย 

ฯลฯ 
99 โครงการก่อสร้างบันไดทางลง

บริเวณร้านค้า ตลอดแนวลาน
จอดรถแถวล่างและบน หมู่ที่ 
12 บ้านภูพิงค์ 

เพื่อบริการนักท่องเที่ยว
และป้องกันดินพังทลาย 

ก่อสร้างบันไดทางลง
บริเวณร้านค้า จ านวน 2 
จุด  จุดที่ 1 ก่อสร้าง
บันไดทางลงบรเิวณร้านค้า
ด้านบน ความยาว 
69.00 เมตร พื้นที่ไม่
น้อยกว่า 230 ตาราง
เมตร  จุดที่ 2 ก่อสร้าง
บันไดทางลงบรเิวณร้านค้า

900,000  200,000 200,000 จ่านวนสถานท่ีที่
ก่อสร้าง 

(1 แห่ง) 

1. นักท่องเที่ยวได้รับ
ความสะดวก  
2. รักษาหน้าดินไม่ให้
พังทลาย 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 



๑๓๖ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 1. การสรา้งความมั่งคั่งอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 
ยุทธศาสตร์ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 1.2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

ด้านล่าง ความยาว 
34.00 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 96.00 ตาราง
เมตร 

100 โครงการขยายทางลงลานจอด
รถด้านลา่ง พร้อมรางระบาย
น้่าค.ส.ล. หมู่ที่ 12 บ้านภูพิงค ์

1. เพื่อบริการ
นักท่องเที่ยว 
2. เพื่อให้มีที่ดักกรองน้่า
เสีย 

ขยายทางลงลานจอดรถ
บริเวณร้านค้าด้านล่าง 
หนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 30.00 ตาราง
เมตร และรางระบายน้่า 
คสล. ขนาดปากรางกว้าง 
0.30 เมตร ลึก 0.40 
เมตร ยาว 10.00 เมตร 
พร้อมฝาปดิตะแกรงเหล็ก 

100,000  50,000 50,000 จ่านวนสถานท่ีที่
ด่าเนินการ 

(1 แห่ง) 

1. นักท่องเที่ยวได้รับ
ความสะดวก 
2. น้่าเสียได้รับการดัก
กรองก่อนปล่อยลงสู่ที่
สาธารณะ 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 



๑๓๗ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 1. การสรา้งความมั่งคั่งอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 
ยุทธศาสตร์ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 1.2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

101 โครงการติดตั้งป้ายสัญญาณ 
และสญัญาณเตือนจราจร 
ภายในต่าบล 
 

1. เพื่อจัดระบบ
การจราจรให้เป็น
ระเบียบ 
2. เพื่อลดอุบตัิเหตุและ
เพิ่มความสะดวก
ปลอดภัยในการเดินทาง 

1. ติดตั้งป้ายสัญญาณ
จราจร และสัญญาณเตือน
ภายในต่าบล เช่น ป้าย
ชะลอความเร็ว ป้ายระวัง
เด็ก ลูกระนาด กระจกนูน
โค้ง ฯลฯ 
2. ติดตั้งป้ายสัญญาณ
จราจร และสัญญาณเตือน
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 
บ้านช่างทอง 
3. ติดตั้งป้ายสัญญาณ
จราจร และสัญญาณเตือน
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 
บ้านใหม่หลังมอ 

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

มีความเป็นระเบยีบใน
การจราจรและ
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการใช้รถใช้
ถนน 

กองช่าง 
 

แบบ ผ.01 



๑๓๘ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 1. การสรา้งความมั่งคั่งอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 
ยุทธศาสตร์ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 1.2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

4. ติดตั้งป้ายสัญญาณ และ
สัญญาณเตือนจราจร 
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 
บ้านทรายค่า 
6. จัดระเบียบการจราจร
ในหมู่บ้าน และท่าป้าย
สัญญาณจราจร หมู่ที่ 10 
บ้านอุโมงค์ 
7. จัดระเบียบการจราจร
ในหมู่บ้าน และท่าป้าย
สัญญาณจราจร หมู่ที่ 15 
บ้านทรายค่า 

ฯลฯ 

แบบ ผ.01 



๑๓๙ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 1. การสรา้งความมั่งคั่งอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 
ยุทธศาสตร์ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 1.2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

102 โครงการก่อสร้างซุ้มประตู
หมู่บ้าน จัดท่าป้ายบอกช่ือซอย 
ช่ือถนน ช่ือหมู่บ้าน บ้านเลขท่ี 
แหล่งท่องเที่ยว แนวเขต
รับผิดชอบ และจัดระเบยีบ
ป้าย 

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

ก่อสร้างซุ้มประตหูมู่บ้าน 
จัดท่าป้ายบอกช่ือซอย ช่ือ
ถนน ช่ือหมู่บ้าน 
บ้านเลขท่ี แหล่งท่องเที่ยว 
แนวเขตรับผิดชอบ และ
จัดระเบียบป้ายในต่าบล       
สุเทพ 

1,000,000  1,000,000 1,000,000 จ่านวนหมู่บ้านที่
ด่าเนินการ 

(2 หมู่บ้าน) 
 

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

กองช่าง 

แบบ ผ.01 



๑๔๐ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 1. การสรา้งความมั่งคั่งอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 
ยุทธศาสตร์ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 1.2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

103 โครงการปรับปรุงอาคาร
ศูนย์บริการสาธารณสุข
เทศบาลตา่บลสุเทพ 

เพื่อปรับปรุงอาคาร
ศูนย์บริการสาธารณสุข
เทศบาลต่าบลสุเทพ           
ให้เหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานและให้บริการ
ประชาชน 

ปรับปรุงอาคารศูนย์บริการ
สาธารณสุขเทศบาลต่าบล         
สุเทพ ขนาดกว้าง 19.50 
เมตร ยาว 17.50 เมตร 
โดยปรับปรุงงาน
สถาปัตยกรรมและหลังคา 

3,000,000  1,000,000 1,000,000 จ่านวนสถานท่ีที่
ด่าเนินการ 

(1 แห่ง) 

อาคารที่ปรับปรุง
สามารถใช้งานได้อย่าง
เหมาะสมและอ่านวย
ความสะดวกต่อการ
ให้บริการแก่ประชาชน 

กองช่าง 

104 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง
อาคารส่านักงานเทศบาลต่าบล
สุเทพ และอาคารต่างๆ ใน
ความรับผิดชอบ 

เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารส่านักงาน 
และอาคารต่างๆ ในความ
รับผิดชอบ พร้อมปรับปรุง
ภูมิทัศน์โดยรอบให้
เหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานและให้บริการ
ประชาชน 

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
ส่านักงานเทศบาลต่าบล          
สุเทพ และอาคารต่างๆ ใน
ความรับผิดชอบ พร้อม
ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ 
 

2,000,000 
 

 2,000,000 
 

2,000,000 
 

จ่านวนสถานท่ีที่
ด่าเนินการ 

(1 แห่ง) 

อาคารที่ก่อสร้าง/
ปรับปรุงสามารถใช้งาน
ได้อย่างเหมาะสมและ
อ่านวยความสะดวกต่อ
การให้บริการแก่
ประชาชน 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 



๑๔๑ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 1. การสรา้งความมั่งคั่งอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 
ยุทธศาสตร์ : 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 1.2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

105 โครงการปรับปรุงต่อเติม
อาคารโรงอาหารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านดอยปุย 

เพื่อปรับปรุงอาคารโรง
อาหารให้ถูกสุขลักษณะ 
สะอาด ปลอดภยัส่าหรับ
เด็ก 

ปรับปรุงต่อเติมอาคารโรง
อาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านดอยปุย ขนาดกว้าง 
8.00 เมตร ยาว 16.80 
เมตร 

400,000  200,000 200,000 จ่านวนสถานท่ีที่
ด่าเนินการ 

(1 แห่ง) 

โรงอาหารไดร้ับการ
ปรับปรุงให้สะอาด 
ปลอดภัย และถูก
สุขลักษณะ 

กองช่าง 

106 โครงการก่อสร้างระบบบ่าบัด
น้่าเสียในตา่บล 

เพื่อก่าจัดมลสารที่อยู่ใน
น้่าเสีย ให้มีคณุภาพดีขึ้น
และไม่ก่อให้เกิดผลเสีย
ต่อแม่น้่า ล่าคลอง 
แหล่งน้่าธรรมชาติหรือ
สิ่งแวดล้อมโดยรอบ 
และอื่นๆ 
 
 

ก่อสร้างระบบบ่าบัดน้่า
เสียทั้งระบบรวม 
ครัวเรือน/หอพักต่างๆ ให้
เหมาะสมและสามารถ
บ่าบัดน้่าเสียได้ทั่วถึงทั้ง
ต่าบล 

500,000  500,000 500,000 ร้อยละ 80 ของ
ปริมาณน้่าเสีย
ได้รับการบ่าบดั
ก่อนระบายลงสู่
แหล่งน้่า
สาธารณะ 

น้่าเสียทีผ่่านการบ่าบัด
แล้วจะถูกระบายลงสู่
แหล่งน้่าสาธารณะ หรือ
บางส่วนยังสามารถน่า
กลับมาใช้ประโยชน์ใน
ด้านการเกษตร หรือ
อื่นๆ ได ้

กองช่าง 

 

แบบ ผ.01 


