
๑๕๕ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 3.ด ารงความเป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานสะอาด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่: 3.การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ : 3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์อย่างย่ังยืน 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 3.2 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

1 โครงการรักษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของต าบลสุเทพ 

เพื่อดูแลความสะอาด
บริเวณพื้นท่ีสาธารณะ
ของแต่ละหมู่บ้าน 

1. จ้างเหมาแรงงานดูแล
ความสะอาด สิ่งแวดล้อม 
และความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย หมู่ที่ 1-15 
โดยจ้างแรงงาน หมู่บ้าน
ละ 2 คน, ชุดบริการ
เคลื่อนที่เร็ว 
2. ค่าวัสดุอุปกรณ์ เครื่อง
แต่งกาย และเครื่องมือ
ต่างๆ เช่น ถุงด า มม้กวาด 
รองเท้า ถุงมือ ฯลฯ 
 
 
 

3,500,000 
(2559:3,500,000) 
(2558:3,500,000) 
(2557:2,340,000) 

 3,500,000 3,500,000 จ านวนหมู่บ้านที่
มด้รับการดูแล
ความสะอาด 
จ านวน 15 
หมู่บ้าน 

พื้นที่สาธารณะใน
หมู่บ้านมีความสะอาด 
เรียบร้อย 

กอง
สาธารณสุขฯ 

แบบ ผ.01 



๑๕๖ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 3.ด ารงความเป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานสะอาด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่: 3.การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ : 3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์อย่างย่ังยืน 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 3.2 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

2 โครงการบริหารจัดการขยะ
โดยชุมชน 

1. เพื่อให้ประชาชนมี
จิตส านึกในการคัดแยก
ขยะ และรักษา
สิ่งแวดล้อมในครัวเรือน
และชุมชน 
2. เพื่อเป็นการช่วยลด
ปริมาณขยะ และ
ส่งเสริมความรู้ให้แก่
ประชาชนเรื่องการคดั
แยกขยะที่ถูกต้อง 
3. เพื่อเป็นการสรา้ง
รูปแบบการจดัการขยะ 
โดยประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมด าเนินงาน 

1. จัดตั้งจดุรับซื้อขยะใน
ชุมชน (ธนาคารขยะ) 
2. จัดตั้งกองทุนรับซื้อขยะ
ในชุมชน 
3. รณรงค์ประชาสัมพันธ์
ใหค้วามรู้แกป่ระชาชน
เกี่ยวกับการคดัแยกขยะ
มูลฝอย โดยเริ่มต้นที่
ครัวเรือนเป็นหลัก 

ฯลฯ 

100,000 
(2559:30,000) 
(2558:30,000) 
(2557:50,000) 

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

1. สรา้งจิตส านึกในการ
คัดแยกขยะให้กับ
ประชาชนและครัวเรือน 
2. ปริมาณขยะในต าบล
ลดลง 

กอง
สาธารณสุขฯ 

แบบ ผ.01 



๑๕๗ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 3.ด ารงความเป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานสะอาด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่: 3.การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ : 3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์อย่างย่ังยืน 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 3.2 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

3 โครงการจ้างเหมาเอกชน
ด าเนินการเก็บขนและก าจัด
ขยะ 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การจัดการขยะสิ่งปฏิกูล
และมลูฝอยของเทศบาล
ต าบลสุเทพ 

จ้างเหมาเอกชน
ด าเนินการเก็บขนและ
ก าจัดขยะที่ทางเทศบาล
ด าเนินการจัดเก็บให้ถูก
หลักสุขาภิบาล 
 

12,000,000 
(2559:10,000,000) 
(2558:11,000,000)  
(2557:12,000,000) 

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

เทศบาลฯ มี
ประสิทธิภาพในการ
จัดการขยะ สิ่งปฏิกลู
และมลูฝอย ปริมาณ
ขยะตกค้างลดลง 

กอง
สาธารณสุขฯ 

4 โครงการจดัหาถังขยะและกรง
แยกขยะประจ าหมู่บา้น 

เพื่อให้ประชาชนมดม้ีที่
ทิ้งขยะ ท่ีเก็บขยะมูล
ฝอยถูกหลักสุขาภิบาล 

จัดซื้อถังขยะ/กรงแยก
ขยะประจ าหมู่บ้านทั้ง 15 
หมู่บ้าน 

1,000,000  1,000,000 1,000,000 จ านวนเรื่อง
ร้องเรียน
เกี่ยวกับปัญหา
ขยะลดลง ร้อย
ละ 70 

1. ช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
จัดการขยะ สิ่งปฏิกลู
และมลูฝอย 
2. มีที่เก็บขยะมูลฝอย
เพียงพอและถูกหลัก
สุขาภิบาล 
 

กอง
สาธารณสุขฯ 

แบบ ผ.01 



๑๕๘ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 3.ด ารงความเป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานสะอาด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่: 3.การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ : 3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์อย่างย่ังยืน 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 3.2 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

5 โครงการจดัซื้อรถบรรทุก
ส าหรับเก็บขนขยะ 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การจัดการขยะสิ่งปฏิกูล
และมลูฝอยของเทศบาล
ต าบลสุเทพ 

1. จัดซื้อรถบรรทุกขยะ
มูลฝอยแบบอัดท้าย ชนิด 
6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มี
ก าลังแรงม้าสูงสุดมม่น้อย
กว่า 240 แรงม้า จ านวน 
1 คัน 
2. จัดซื้อรถบรรทุกขยะ 
ขนาด 6 ล้อ อัดท้าย 
ขนาดเล็ก จ านวน 2 คัน 

ฯลฯ 
 
 
 
 

9,000,000 
(2558:23,000,000) 

 4,000,000 4,000,000 จ านวนเรื่อง
ร้องเรียน
เกี่ยวกับปัญหา
ขยะตกค้าง
ลดลง ร้อยละ 
70 
 

เทศบาลฯ มี
ประสิทธิภาพในการ
จัดการขยะ สิ่งปฏิกลู
และมลูฝอย ปริมาณ
ขยะตกค้างลดลง 

กอง
สาธารณสุขฯ 

แบบ ผ.01 



๑๕๙ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 3.ด ารงความเป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานสะอาด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่: 3.การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ : 3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์อย่างย่ังยืน 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 3.2 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

6 โครงการผลติปุ๋ยหมักและ
เพาะพันธ์ุกล้ามม้ เพื่อเป็นศูนย์
เรียนรู ้

1. เพื่อจัดการขยะ
อินทรีย์หรือวัสดุเหลือใช้
ที่ย่อยสลายมด้น ามาท า
เป็นปุ๋ย 
2. เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้
ในการผลติปุ๋ยหมักและ
เพาะพันธ์ุกล้ามม้ใน
ต าบล 

1. จัดท าปุ๋ยหมัก ปุ๋ย
อินทรีย์ จากเศษกิ่งมม้
ใบมม้ ขยะที่ย่อยสลายและ
แจกจ่ายให้แก่ประชาชน
น ามปใช้ประโยชน์และเป็น
ที่รู้จักอย่างแพร่หลาย  
2. จัดซื้อเครื่องสับย่อย 
ส าหรับสับย่อยวสัดตุ่างๆ 
เช่น ก่ิงมม้ ใบมม้ หญ้า 
จ านวน 1 เครื่อง 
3. จัดซื้อวสัดุอุปกรณ์
ด าเนินการ เช่น ถุงบรรจุ 
จอบ เสียม เป็นต้น 

ฯลฯ 

100,000 
(2559:80,000) 
(2558:80,000)  
(2557:20,000) 

 100,000 100,000 1. จ านวน
ครัวเรือนท่ีรับ
บริการและน า
ปุ๋ยหมัก ปุ๋ย
อินทรีย์มปใช้
ประโยชน์
จ านวน 200 
ครัวเรือน 
2. ปุ๋ยหมัก ปุ๋ย
อินทรีย์มี
คุณภาพ
ประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน              
ร้อยละ 80 

มีปุ๋ยอินทรีย์ใช้ภายใน
ต าบลช่วยลดการใช้
สารเคม ี

กอง
สาธารณสุขฯ 

 

แบบ ผ.01 



๑๖๐ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 3.ด ารงความเป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานสะอาด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่: 3.การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ : 3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์อย่างย่ังยืน 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 3.2 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

7 โครงการประหยดัพลังงานและ
การใช้พลังงานทดแทน 
 

1. เพื่อรณรงค์ให้
ประชาชนหน่วยงาน
ต่างๆ/สถาน
ประกอบการช่วยกัน
ประหยดัพลังงาน 
2. เพื่อสนับสนุนการใช้
พลังงานทดแทน 

1. ประชาชนในต าบล                 
สุเทพมดร้ับการส่งเสริมให้
ประหยดัพลังงาน อาทิ 
การอบรม ศึกษาดูงาน 
2. การลดปรมิาณการใช้
มฟฟ้าในบ้านเรือน, 
โรงงานขนาดเล็ก 
3. รณรงค์ ประชาสัมพันธ์
ให้ความรู้เกี่ยวกับพลังงาน
ทางเลือก เช่น มบโอดีเซล 
พลังงานแสงอาทิตย์ ฯลฯ
และการประหยัดพลังงาน 
4. จัดตั้งศูนย์มบโอดีเซล
ชุมชน 

50,000  50,000 50,000 จ านวนครัวเรือน
ที่ร่วมโครงการ 
จ านวน 500 
ครัวเรือน 

1. ประชาชนและทุก
ภาคส่วนให้ความร่วมมือ
ในการประหยัดพลังงาน 
2. มีการใช้พลังงาน
ทดแทนในต าบล 
3. ช่วยลดปญัหาโลก
ร้อน 
 
 
 

กอง
สาธารณสุขฯ 

 

แบบ ผ.01 



๑๖๑ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 3.ด ารงความเป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานสะอาด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่: 3.การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ : 3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์อย่างย่ังยืน 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 3.2 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

8 โครงการสุเทพ clean&clear เพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษา
สิ่งก่อสร้างต่างๆ 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ ภายใน
เขตพื้นท่ีเทศบาลต าบล 
สุเทพ 

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

480,000 
(2559:475,200) 
(2558:450,000)  
(2557:400,000) 

 480,000 480,000 จ านวนหมู่บ้านที่
มด้รับการดูแล
จ านวน 15 
หมู่บ้าน 

สิ่งสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
สิ่งก่อสร้างต่างๆ ภายใน
เขตพื้นท่ีเทศบาลต าบล 
สุเทพสามารถใช้งานมด้
ตามปกต ิ

กองช่าง 

9 โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
น่าอยู่ สนามกีฬาน่ามอง 

เพื่อดูแลความสะอาด
บริเวณศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลสุเทพ
และสนามกีฬาเทศบาล
ต าบลสุเทพ 

จ้างเหมาแรงงาน ในการ
ดูแลท าความสะอาด 
บ ารุงรักษาวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ บริเวณศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบล 
สุเทพและสนามกีฬา
เทศบาลต าบลสุเทพ 
 

400,000 
(2559:450,000) 
(2558:430,000)  
(2557:100,000) 

 400,000 400,000 ร้อยละความพึง
พอใจของผู้ที่ใช้
บริการ ร้อยละ 
80 
 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลสุเทพและ
สนามกีฬาเทศบาล
ต าบลสุเทพมีความ
สะอาด เรียบร้อย และมี
ความปลอดภัยต่อเด็ก
และผู้ใช้บริการ 

กองการศึกษา 

 

แบบ ผ.01 


