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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่สีป่ ี(พ.ศ. 2561-2564) 

ส าหรบั อดุหนนุองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ สว่นราชการ รฐัวสิาหกจิ องคก์รประชาชน 
เทศบาลต าบลสเุทพ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม ่จงัหวดัเชยีงใหม่ 

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่: 1. การพัฒนาเศรษฐกจิอยา่งสมดลุและยัง่ยนื 
ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที ่: 1. การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานเพื่อรองรบัการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม 

1. ยทุธศาสตร ์: การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชมุชน (งานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบัเคหะและชมุชน) 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่า่นมา 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะไดร้บั 

หนว่ยงานที่
ขอรบัเงิน
อดุหนนุ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ หมู่ที่ 11 บ้าน
ดอยปุย 

เพื่อให้มีแสงสว่างทั่วถึง 
ลดอุบัตเิหตุ สร้าง
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินของ
ประชาชน 

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  
บริเวณหอเสื้อบ้านทางเข้า
หมู่บ้าน ตามถนนสาย          
ภูพิงค์-บ้านดอยปุย พร้อม
ติดตั้งกิ่งโคมไฟ ระยะทาง
ไม่น้อยกว่า 500.00 
เมตร 

600,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนครัวเรือนท่ีได้
ใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 

มีแสงสว่างอย่างทั่วถึง 
ป้องกันและลด
อุบัติเหตุ และสร้าง
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค
จังหวัด

เชียงใหม่ 2 

2 โครงการขยายเขต และ
บ ารุงรักษาระบบไฟฟ้า
สาธารณะภายในต าบล 

เพื่อให้มีแสงสว่างทั่วถึง 
ลดอุบัตเิหตุ สร้าง
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินของ
ประชาชน 

1. ขยายเขตไฟฟ้าและ
บ ารุงรักษาระบบไฟฟ้า
สาธารณะ พร้อมพาดสาย
ดับ สนับสนุนการขยาย
เขตไฟฟ้า ติดตั้งโคมไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ ติดตั้ง
ไฟกิ่ง ไฟส่องสว่างภายใน

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 จ านวนหมู่บ้านที่
ด าเนินการ 

 

มีแสงสว่างอย่างทั่วถึง
ป้องกันและลด
อุบัติเหตุและสร้าง
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค
จังหวัด

เชียงใหม่ 2 

แบบ ผ.02 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่สีป่ ี(พ.ศ. 2561-2564) 

ส าหรบั อดุหนนุองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ สว่นราชการ รฐัวสิาหกจิ องคก์รประชาชน 
เทศบาลต าบลสเุทพ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม ่จงัหวดัเชยีงใหม่ 

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่: 1. การพัฒนาเศรษฐกจิอยา่งสมดลุและยัง่ยนื 
ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที ่: 1. การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานเพื่อรองรบัการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม 

1. ยทุธศาสตร ์: การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชมุชน (งานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบัเคหะและชมุชน) 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่า่นมา 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะไดร้บั 

หนว่ยงานที่
ขอรบัเงิน
อดุหนนุ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

ต าบล 
2. ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ซอย 8 หมู่ท่ี 4 
บ้านห้วยทราย 
3. ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ซอยพุทธรักษา 
หมู่ท่ี 10 บ้านอุโมงค์ 
4. ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ เขต 6 และเขต 
8 หมู่ท่ี 11 บ้าน ดอยปุย 
5. ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ซอย 3 หมู่ท่ี 7 
บ้านช่างทอง 

ฯลฯ 

แบบ ผ.02 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่สีป่ ี(พ.ศ. 2561-2564) 

ส าหรบั อดุหนนุองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ สว่นราชการ รฐัวสิาหกจิ องคก์รประชาชน 
เทศบาลต าบลสเุทพ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม ่จงัหวดัเชยีงใหม่ 

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่: 1. การพัฒนาเศรษฐกจิอยา่งสมดลุและยัง่ยนื 
ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที ่: 1. การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานเพื่อรองรบัการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม 

1. ยทุธศาสตร ์: การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชมุชน (งานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบัเคหะและชมุชน) 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่า่นมา 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะไดร้บั 

หนว่ยงานที่
ขอรบัเงิน
อดุหนนุ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 โครงการก่อสร้าง ขยายเขต
และบ ารุงรักษา ระบบ
ประปาภายในต าบล 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบรโิภคอย่าง
เพียงพอ ทั่วถึง และ
สะอาด 

1. ก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้านภายในต าบล 
2. ขยายเขตและบ ารุงรักษา
ระบบประปาหมู่บ้าน ระบบ
ประปาส่วนภูมิภาค หมู่บา้น
ทั้ง 15 หมู่บ้านในต าบล             
สุเทพ 
3. วางระบบประปาหมูบ่้าน 
หมู่ที่ 11 บา้นดอยปุย 
4. ขยายเขตประปา จ านวน 
3 จุด บริเวณบา้นลีซู, บ้าน
ดาบรัญ, บ้านเลขที่ 87/6 
หมู่ที่ 13 บา้นสันลมจอย 

ฯลฯ 
 

5,000,000 
 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 จ านวนหมู่บ้านที่
ด าเนินการ 

 

ประชาชนมีน้ าอุปโภค
บริโภคอยา่งเพียงพอ 
ทั่วถึงและสะอาด 

การประปา
ส่วนภูมภิาค

สาขา
เชียงใหม่ 

แบบ ผ.02 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่สีป่ ี(พ.ศ. 2561-2564) 

ส าหรบั อดุหนนุองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ สว่นราชการ รฐัวสิาหกจิ องคก์รประชาชน 
เทศบาลต าบลสเุทพ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม ่จงัหวดัเชยีงใหม่ 

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่: 1. การพัฒนาเศรษฐกจิอยา่งสมดลุและยัง่ยนื 
ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที ่: 1. การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานเพื่อรองรบัการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม 

1. ยทุธศาสตร ์: การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชมุชน (งานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบัเคหะและชมุชน) 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่า่นมา 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะไดร้บั 

หนว่ยงานที่
ขอรบัเงิน
อดุหนนุ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 โครงการขยายเขตและ
บ ารุงรักษาระบบประปา หมู่
ที่ 4 บ้านห้วยทราย 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบรโิภคอย่าง
เพียงพอ ทั่วถึง และ
สะอาด 

ขยายเขตประปาตั้งแต่
หัวจ่ายเดมิถึงประตูคณะ
เกษตร มช. ยาว 174 
เมตร 
 

200,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนครัวเรือนท่ีได้
ใช้น้ าประปาเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ าอุปโภค
บริโภคอยา่งเพียงพอ 
ทั่วถึงและสะอาด 

การประปา
ส่วนภูมภิาค

สาขา
เชียงใหม่ 

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

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบรโิภคอย่าง
เพียงพอ ทั่วถึง และ
สะอาด 

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

200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนครัวเรือนท่ีได้
ใช้น้ าประปาเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ าอุปโภค
บริโภคอยา่งเพียงพอ 
ทั่วถึงและสะอาด 

การประปา
ส่วนภูมภิาค

สาขา
เชียงใหม่ 

แบบ ผ.02 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่สีป่ ี(พ.ศ. 2561-2564) 

ส าหรบั อดุหนนุองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ สว่นราชการ รฐัวสิาหกจิ องคก์รประชาชน 
เทศบาลต าบลสเุทพ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม ่จงัหวดัเชยีงใหม่ 

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่: 1. การพัฒนาเศรษฐกจิอยา่งสมดลุและยัง่ยนื 
ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที ่: 1. การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานเพื่อรองรบัการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม 

1. ยทุธศาสตร ์: การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชมุชน (งานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบัเคหะและชมุชน) 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่า่นมา 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะไดร้บั 

หนว่ยงานที่
ขอรบัเงิน
อดุหนนุ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6 โครงการขยายเขตประปา  
ซอย 1 หมู่ที่ 7 บ้าน
ช่างทอง 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบรโิภคอย่าง
เพียงพอ ทั่วถึง และ
สะอาด 

ขยายเขตประปา ซอย 1 
บริเวณเชื่อมหัวจ่ายเดิม
ถึงบ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
ยาว 20 เมตร 
 

30,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนครัวเรือนท่ีได้
ใช้น้ าประปาเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ าอุปโภค
บริโภคอยา่งเพียงพอ 
ทั่วถึงและสะอาด 

การประปา
ส่วนภูมภิาค

สาขา
เชียงใหม่ 

7 โครงการขยายเขตประปา 
ซอยข้างวัดโป่งน้อย หมู่ที่ 
13 บ้านสันลมจอย 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบรโิภคอย่าง
เพียงพอ ทั่วถึง และ
สะอาด 

ขยายเขตประปาซอยข้าง
วัดโป่งน้อยเริม่จากสี่แยก
ถังกรองน้ าหมู่ที่ 6 ซอย 
13 ลีลาวดีถึงศูนย์การ
เรียนรูเ้ศรษฐกิจพอเพียง 
หมู่ที่ 13 ยาว 340 
เมตร 

550,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนครัวเรือนท่ีได้
ใช้น้ าประปาเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ าอุปโภค
บริโภคอยา่งเพียงพอ 
ทั่วถึงและสะอาด 

การประปา
ส่วนภูมภิาค

สาขา
เชียงใหม่ 

 

แบบ ผ.02 


