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สวนที่ 1 

สภาพทั่วไปและขอมูลพ้ืนฐาน 

1. ดานกายภาพ 
1.1 ท่ีตั้งของหมูบานหรือชุมชนหรือตำบล  

ตำบลบึงสนั่น และตำบลบึงน้ำรักษ ในอดีตเปนพื้นที่สวนหนึ่งของอำเภอรังสิต (อำเภอธัญบุรี                 
ในปจจุบ ัน) เร ียกวา ทุ งหลวง ตอมามีการพัฒนาใหเจร ิญกาวหนาอยางตอเนื ่อง กระทั ่งกลายเปน                           
เมืองขนาดกลาง ประกอบกับเปนเมืองปริมณฑลจึงมีผูคนอพยพเขามาอาศัยเพิ่มขึ้น สงผลใหเขตพื้นที่ดังกลาว
ไดรับการยกระดับใหเปนสุขาภิบาล และตั้งชื ่อใหมวา สุขาภิบาลสนั่นรักษ เมื ่อวันที่ 24 ธันวาคม 2519                
และเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลสนั่นรักษไดเปลี่ยนแปลงฐานะเปนเทศบาลตำบลสนั่นรักษ                
ตามพระราชบัญญัติเปลี ่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเปนเทศบาล พ.ศ. 2542 เทศบาลเมืองสนั ่นรักษ                      
ตั้งอยู เลขท่ี 888 หมูท่ี 2 ตำบลบึงน้ำรักษ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  มีพ้ืนท่ี 38.40 ตารางกิโลเมตร มี
อาณาเขตตั้งแตคลอง 9 - 14 ซ่ึงประกอบดวย 2 ตำบล 10 หมูบาน ดังนี้  

- ตำบลบึงสนั่น  จำนวน    4 หมูบาน 
- ตำบลบึงน้ำรักษ จำนวน    6 หมูบาน 
 

แผนภาพท่ี 1 แสดงอาณาเขตของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ 

 

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
สภาพพื ้นท่ีเปนท่ีราบลุ ม มีคลองรังส ิตประยูรศักดิ ์ต ัดผาน และถนนทางหลวงแผ นดิน                   

หมายเลข 305 (รังสิต-นครนายก) ตัดผานกลาง แบงพื้นที่ออกเปนสองฝงๆ ละ ประมาณ 1,600 เมตร                       
สองฝงคลองรังสิตประยูรศักด์ิมีคลองซอยคั่น เปนคลองที่ขุดขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว ตั้งแตคลองซอยท่ี 12 ถึงคลองซอยท่ี 14 ใชสำหรับสงน้ำเพ่ือประโยชนทางกสิกรรมและเกษตรกรรม 
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1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
สภาพภูมิอากาศโดยท่ัวไป เปนแบบรอนชื้น เชนเดียวกับพ้ืนท่ีในจังหวัดภาคกลางของประเทศ 

มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปอยูระหวาง 28 - 29 องศาเซลเซียส แบงออกเปน 3 ฤดู คือ 
  - ฤดูรอน   เริ่มตั้งแตเดือนกุมภาพันธถึงเดือนเมษายน 

  - ฤดูฝน     เริ่มตั้งแตเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน 
  - ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแตเดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคม 

1.4 ลักษณะของดิน  
พื้นท่ีเทศบาลเมืองสนั่นรักษสวนใหญเปนที่ราบลุม ดินมีลักษณะเปนดินเหนียวจัด สภาพดิน              

เปนกรดปานกลางถึงเปนกรดจัด มี pH ประมาณ ๖ - ๔ ซึ่งเปนลักษณะของดินเปรี้ยว เนื่องจากลักษณะ         
ดินเปนดินเหนียวทําใหการระบายน้ำไมดีและการไหลบาของน้ำบนผิวดินชา ซึ่งสภาพพื้นดินดังกลาว              
ไมเหมาะสมกับปลูกพืชไรและการปลูกขาวทำใหไดผลผลิตต่ำ จึงตองมีการปรับปรุงดินโดยการใชปูนขาว 
หรือปูนมารล ควบคูกับการใชปุยเคมี เพ่ือใหการเพาะปลูกไดผลผลิตดี 

 

2. ดานการเมือง/การปกครอง 
2.1  เขตการปกครอง 

 เทศบาลเมืองสนั่นรักษ แบงเขตการปกครองออกเปน 2 ตำบล ประกอบดวย ตำบลบึงสนั่น                
มี 4 หมู บาน 15 ชุมชน และตำบลบึงน้ำรักษ มี 6 หมูบาน 27 ชุมชน เขตการปกครองเทศบาล                   
เมืองสนั่นรักษ ตามรายละเอียดดังนี้ 

ตารางท่ี 1 แสดงเขตการปกครองเทศบาลเมืองสนั่นรักษ 

ตำบล เขตปกครอง อาณาเขต 

บึงสนั่น หมู 1 - 4 คลองซอยท่ี 9 ทิศตะวันออก ถึง คลองซอยท่ี 11 ทิศตะวันตก 

บึงน้ำรักษ    หมู 1 - 6 คลองซอยท่ี 11 ทิศตะวันออก ถึง คลองซอยท่ี 14 ทิศตะวันตก 

เทศบาลเมืองสนั่นรักษ  มีอาณาเขตติดตอกับพ้ืนท่ีใกลเคียงดังนี้ 
ทิศเหนือ ติดตอกับตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 
ทิศตะวันออก ติดตอกับตำบลองครักษ อำเภอองครักษ จังหวัดนครนายก 
ทิศตะวันตก ติดตอกับตำบลลำผักกูด อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
ทิศใต  ติดตอกับตำบลบึงคอไห และตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา  

จังหวัดปทุมธานี 

2.2  การเลือกตั้ง 
ปจจุบันเทศบาลเมืองสนั่นรักษ  มีจำนวนประชากรผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง รวมท้ังสิ้น 25,665 คน 

แยกเปนเพศชาย 11,864  คน เพศหญิง 13,801 คน  

3.  ประชากร 
3.1 ขอมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร 

ปจจุบันเทศบาลเมืองสนั่นรักษ มีจำนวนพื้นที่ 38.40 ตารางกิโลเมตร  มีประชากรทั้งสิ้น 32,281 คน 
แยกเปนเพศชาย 15,241 คน เพศหญิง 17,040 คน จำนวนหลังคาเร ือน 17,611 หลังคาเร ือน                    
ตามรายละเอียดดังนี ้
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ตารางท่ี 2  แสดงขอมูลเกี่ยวกับประชากรในเขตเทศบาลเมืองสนั่นรักษ 
 

รายการขอมูลท่ีตองการทราบ 
จำนวนประชากร (คน) / ป 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
1.  จำนวนประชากรในเขตเทศบาล 30,861 31,350 31,855 32,281  
2.  จำนวนประชากรเพศชาย 14,518 14,774 15,029 15,241 
3.  จำนวนประชากรเพศหญิง 16,343 16,576 16,826 17,040 
4.  อัตราความหนาแนนของ  
     ประชากร จำนวน (คน)/ตร.กม.                              

803 816 829 840 

5.  จำนวนหลังคาเรือน 16,962 17,049 17,377 17,611  
ท่ีมา : สำนักงานทะเบียนราษฎรเทศบาลเมืองสนั่นรักษ ขอมูล  ณ  วันท่ี 30 กันยายน 2564   

3.2 ชวงอายุและจำนวนประชากร 

ตารางท่ี  3  แสดงชวงอายุและจำนวนประชากรเทศบาลเมืองสนั่นรักษ 

ชวงอายุ (ป) ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 

0 - 5 990 897 1,887 

 6 - 10 956            913          1,869  

 11 - 15            947            959          1,906  

16 - 20            889            982         1,881  

21 - 25 1,046          1,152          2,198  

26 - 30         1,152         1,128          2,380  

31 - 35         1,092          1,201          2,293  

36 - 40         1,225          1,334          2,559  

41 - 45         1,208          1,406          2,614  

46 - 50         1,234          1,433          2,667 

51 - 55         1,120          1,518          2,738  

56 - 60       1,098          1,287          2,385  

61 - 65            841  1,006                     1,847  

66 - 70            553             685          1,238  

71 - 75            331             445             776  

76 - 80            212             264             476  

81 - 85 123            174             297  

86 - 90              56               79             135  

91-95              27               42    69  

96-100              10               10               20  

100 ข้ึนไป              21               25               46 

รวม       15,241        17,040        32,281  
 ท่ีมา : สำนักงานทะเบียนราษฎรเทศบาลเมืองสนั่นรักษ ขอมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564   
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จากขอมูลทางสถิติของสำนักงานทะเบยีนราษฎรของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ ณ เดือนกันยายน  
2564 มีจำนวนประชากรรวมทั้งสิ้น 32,281 คน แยกเปนเพศชาย 15,241 คน เพศหญิง 17,040 
คน จำนวนหลังคาเรือน 17,611 หลังคาเรือน อัตราความหนาแนนของประชากรในเขตเทศบาลเมืองสนั่น
รักษ 840 คน/ตารางกิโลเมตร เมื ่อทำการเปรียบเทียบขอมูลยอนหลังตั ้งแตป พ.ศ. 2561 ถึง            
พ.ศ. 2564 พบวามีอัตราความหนาแนนของประชากรเพ่ิมข้ึนตามลำดับ 
 

 
 

 
 

ชวงอายุ 0 - 25 
ฐานของชวงอายุ 0 – 25 ป มีการเปลี่ยนแปลงเล็กนอย ซึ่งบงบอกถึงการเพิ่มขึ้นของการเกิด              

ในวัยทารก ถึง 5 ป ชวงอายุ 11 - 25 ป ซึ่งเปนวัยของการพัฒนาการศึกษา คุณธรรมและจริยธรรม                   
ซึ่งมีเปนจำนวนมากกวา ทำใหความเขมขนในการพัฒนาดานการศึกษาตองตั้งรับใหสอดคลองทั้งรูปแบบ 
สถานศึกษา และจำนวนของทรพัยากรท่ีใช 
 ชวงอายุ 26 - 50 
          ฐานของชวงอายุ 26 – 50 ป มีอัตราเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งอาจจะวิเคราะหไดถึงการมีสังคม
ดั ้งเด ิมและการโยกยายเขามาของประชากรกลุ มใหม  จ ัดเปนประชากรสวนใหญของเทศบาล                        
เมืองสนั่นรักษ ความกวางของชวงอายุที่เปนวัยประกอบอาชีพอยูในชวงอายุ 31 - 55 ป นั้น บงบอกถึง
สถานะของความม่ันคง ตามทฤษฎีชวงอายุของมาสโลว เปนชวงวัยท่ีมุงเนนการสรางความม่ันคงใหกับชีวิต  
 ชวงอายุ 50 ป ข้ึนไป 
 ฐานของชวงอายุ 50 ปขึ ้นไป มีอัตราการเจริญเติบโตท่ีลดลงอยางตอเนื่อง จากเดิมที่มีการ
เพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรในชวงอายุ 26 – 50 ป ซึ่งอาจจะเปนประชากรที่เขามาทำงานในพื้นท่ีและ
โยกยายออกนอกพื้นที่หลังจากเลิกการประกอบอาชีพ  และประชากรในชวงอายุ 61 ปขึ้นไป มีจำนวน
ประชากรคิดเปนรอยละ 29.25 ของจำนวนประชากรทั ้งหมด ซึ ่งยังถือไดวามีจำนวนประชากรท่ี
หนาแนนพอสมควร จึงตองมีการวางแผนเพ่ือรองรับสังคมกลุมผูสูงวัยท่ีมีจำนวนเพ่ิมมากข้ึนอยางตอเนื่อง 
ซ่ึงประเทศไทยเริ่มจะเขาสูสังคมผูสูงอายุในไมชานี้ 
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กราฟท่ี 1 แสดงความสัมพันธระหวางชวงอายุกับจำนวนประชากรเทศบาลเมืองสนั่นรักษ  
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4. สภาพทางสังคม 
4.1 การศึกษา 

ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสนั่นรักษสวนใหญจบการศึกษาภาคบังคับ อนุปริญญาและปริญญา
และในเขตเทศบาลเมืองสนั่นรักษ มีสถานศึกษาอยูทุกระดับตามรายละเอียดดังนี ้

 

ตารางท่ี  4  แสดงประเภท และจำนวนผูศึกษา ในเขตเทศบาลเมืองสนั่นรักษ 
 

ประเภทสถานศึกษา 
สังกัด 

อปท. รัฐบาล เอกชน 
1.  ระดับกอนวัยเรียน 4 - 1 
2.  ระดับประถมศึกษา - 3 - 
3.  ระดับมัธยมศึกษา - 1 - 
4.  ระดับอาชีวศึกษา - 1 - 
5.  ระดับอุดมศึกษา - 1 - 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กระดับกอนวัยเรียน/โรงเรียนอนุบาล 
เทศบาลเมืองสนั่นรักษ มีศูนยพัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล จำนวน 4 แหง ไดแก  
๑. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสนั่นรักษ 1 มีนักเรียนจำนวน   ๓8 คน   
๒. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสนั่นรักษ 2  มีนักเรียนจำนวน   24 คน 
๓. โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสนั่นรักษ 1  มีนักเรียนจำนวน  285 คน 
๔. โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสนั่นรักษ 2  มีนักเรียนจำนวน  1๕5 คน 

  ตารางท่ี 5  แสดงจำนวนครู - นักเรียนประจำศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาล 

ของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ 
 

ท่ี 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก/

โรงเรียนอนุบาล 
จำนวน
นักเรียน 

จำนวนบุคลากรทางการศึกษา 
จำนวน
หอง พนักงานจาง

ท่ัวไป 
พนักงานจาง

ภารกิจ 
ครู/ครู
ผูชวย 

1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองสนัน่รักษ 1 

๓8 ๑ ๑ ๓ ๒ 

2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองสนัน่รักษ 2 

24 2 - ๒ ๑ 

3. โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
เมืองสนั่นรักษ 1  

285 3 ๕ 13 12 

4. โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
เมืองสนั่นรักษ 2  

1๕5 - 5 ๕ ๖ 

ท่ีมา : กองการศึกษา เทศบาลเมืองสนั่นรักษ  ขอมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 25๖4 
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โรงเรียนระดับประถมศึกษา 
ในเขตเทศบาลเมืองสนั่นรักษ มีจำนวนท้ังสิ้น3 แหง คือ 

 1.  โรงเรียนวัดขุมแกว สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐาน สถานที่ตั ้ง หมูที ่ 2                  
ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เว็บไซต : http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-
view.php?School_ID=1013270064&Area_CODE=1302 

-  ปฐมวัย  จำนวนนักเรียน 25 คน 
- ประถมศึกษา จำนวนนักเรียน 270 คน 

(ท่ีมา : ขอมูลปการศึกษา 2564 ณ วันท่ี 30 กันยายน 25๖4) 
 2.  โรงเรียนวัดสระบัว สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานที่ตั้ง เลขที่ 30   
หมูท่ี 1 ตำบลบึงน้ำรักษ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี อีเมล : sabua_primary@yahoo.comเว็บไซต : 
http://data.bopp-obec.info/web/index.php? School_ID=1013270062# 

- ปฐมวัย  จำนวนนักเรียน 42 คน 
- ประถมศึกษา จำนวนนักเรียน  462 คน 

(ท่ีมา : ขอมูลปการศึกษา 2564 ณ วันท่ี 30 กันยายน 25๖4) 

 โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 
ในเขตเทศบาลเมืองสนั่นรักษ  มีจำนวน 1 แหง คือ 

 โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม สถานที่ตั้ง เลขที่ 44/13 หมูที่ 4 ตำบลบึงน้ำรักษ อำเภอธัญบุรี 
จังหวัดปทุมธานี เว็บไซต http://www.pichitschool.ac.th/wifi/ 

- ปฐมวัย   จำนวนนักเรียน 40 คน 
- ประถมศึกษา  จำนวนนักเรียน  439 คน 
- มัธยมศึกษา   จำนวนนักเรียน  ๒๕1 คน 
   (ท่ีมา : ขอมูลปการศึกษา 2564 ณ วันท่ี 30 กันยายน 25๖4) 

สถาบันการศึกษาท่ีสังกัดกรมอาชีวศึกษา 
ในเขตเทศบาลเมืองสนั่นรักษ มีจำนวน  1  แหง  คือ 

- วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรีเปนสถาบันในระดับอาชีวะศึกษา สังกัดกรมอาชีวศึกษา   
สถานท่ีตั้ ง เลขท่ี 109 หมู ท่ี 3 ตำบลบึงน้ำรักษ  อำเภอธัญบุรี  จั งหวัดปทุมธานี เว็บไซต :  
http://www.thanyatech.ac.th/ 

สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ในเขตเทศบาลเมืองสนั่นรักษ มีจำนวนท้ังสิ้น 1 แหง คือ 

 - มหาว ิทยาล ัยก ีฬาแห งชาติว ิทยาเขตกร ุงเทพ  เป นสถาบ ันการศ ึกษา ส ังกัด                         
สถาบันการพลศึกษา กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา สถานที่ตั้ง เลขที่ 69 หมูท่ี 3 ถนนรังสิต – นครนายก         
ตำบลบึงน้ำรักษ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เว็บไซต : http://www.ipebk.ac.th/ 

4.2 การสาธารณสุข 
 ในเขตเทศบาลเมืองสนั่นรักษ มีสถานพยาบาลระดับตาง ๆ ดังนี้ 

1) โรงพยาบาล จำนวน 1 แหง คือ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เปน
โรงพยาบาลเฉพาะทางดานมะเร็ง สถานที่ตั้ง เลขที่ 139 ถนนรังสิต - นครนายก ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี  
จังหวัดปทุมธานี  เว็บไซต : http://www. mahavajiralongkorncancercenter.go.th/mcc/ 

2) โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 2 แหง คือ  
- โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลบึงสนั่น สถานที่ตั ้ง หมูท่ี 4 ตำบลบึงสนั่น 

อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี   

mailto:sabua_primary@yahoo.com%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%95%E0%B9%8C
http://www/
http://www.thanyatech.ac.th/
http://www.ipebk.ac.th/
http://www/
https://www.google.com/url?sa=D&oi=plus&q=https://www.google.com/maps/place/%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25AA%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%2582%25E0%25B8%25A0%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B3%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25B6%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B1%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2599/data%3D!4m2!3m1!1s0x311d9d6861da343f:0x473e2ad2a195148a?gl%3DTH%26hl%3Den
https://www.google.com/url?sa=D&oi=plus&q=https://www.google.com/maps/place/%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25AA%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%2582%25E0%25B8%25A0%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B3%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25B6%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B1%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2599/data%3D!4m2!3m1!1s0x311d9d6861da343f:0x473e2ad2a195148a?gl%3DTH%26hl%3Den
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- โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลสมเด็จยา 84 พรรษา สถานที่ตั ้ง หมูท่ี 4 
ตำบลบึงน้ำรักษ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี    

3) ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองสนั่นรักษ จำนวน 2 แหง คือ 
- ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองสนั ่นร ักษ แหงที ่  1 สถานที ่ตั้ง                

เลขท่ี 88 หมูท่ี 2 ตำบลบึงน้ำรักษ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี   
- ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองสนั ่นรักษ แหงที ่  2 สถานที ่ตั้ง                 

เลขท่ี 888  หมูท่ี 2 ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  

4.3 การสังคมสงเคราะห 
ขอมูลจำนวนผูท่ีไดรับการสงเคราะหดานตางๆ ของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ มีดังนี้ 
 

ตารางท่ี 6  แสดงขอมูลดานการสังคมสงเคราะห 
ขอมูลดานการสังคมสงเคราะห จำนวน (คน) งบประมาณ (บาท) 

1. ผูสูงอายุ 4,351 2,807,100   
2. ผูพิการและทุพพลภาพ   595 5,164,80๐   
3. ผูปวยเอดส   26 156,000   

ท่ีมา : กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองสนั่นรักษ  ขอมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564   

5. ระบบบริการพ้ืนฐาน 
5.1 การคมนาคมขนสง 

ถนนสายหลักในเขตเทศบาลเมืองสนั่นรักษ มีจำนวน 1 สาย คือ ถนนรังสิต - นครนายก  ถนนสายรอง               
มีจำนวน 5 สาย ไดแก ถนนเลียบคลองซอยที่ 9 ถึงคลองซอย ท่ี 14 และถนนที่กอสรางในพื้นท่ีความรับผิดชอบ
ของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ แบงออกไดดังนี้ 

- ถนนท่ีอยูในความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ       จำนวน 80 สาย 
- ถนนท่ีกอสรางจากงบประมาณของกรมทางหลวง                   จำนวน   2 สาย 
- ถนนท่ีกอสรางจากงบประมาณของกรมทางหลวงชนบท             จำนวน 15 สาย 
- ถนนสวนบุคคล จำนวน   1 สาย 
- ถนนท่ีกอสรางจากงบประมาณขององคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี จำนวน   3 สาย 

   ท่ีมา : กองชาง เทศบาลเมืองสนั่นรักษ ขอมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564   
   ถนนโดยสวนใหญมีสภาพที่สามารถใชงานไดดี มีจำนวนสวนนอยเทานั้นที่ตองปรับปรุงการคมนาคม
ขนสงอยู ในเกณฑดี โดยสภาพพื้นที ่เดิมมีการคมนาคมทางน้ำเปนเสนทางหลัก ซึ ่งเปนเสนทางคมนาคม                             
ที่สำคัญมากเสนทางหนึ่งในอดีต แตอยางไรก็ตาม ในปจจุบันยังมีการคมนาคมขนสงทางน้ำใชในการติดตอ                 
ภายในเขตเทศบาลเมืองสนั่นรักษและพ้ืนท่ีใกลเคียง  โดยมีเสนทางคมนาคมทางน้ำ คือ คลองรังสิตประยูรศักดิ ์

5.2 การไฟฟา   
 การใหบริการดานการไฟฟาของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ ในสวนของการไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอ
หนองเสือ สถานท่ีตั้ง เลขท่ี 3 หมูท่ี 5 ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี  

พื้นที่ความรับผิดชอบ คือ อำเภอหนองเสือ อำเภอธัญบุรี (เฉพาะตำบลบึงสนั่น ตำบลลำผักกูด) และ
อำเภอลำลูกกา (เฉพาะตำบลบึงคอไห หมูท่ี 4 และ หมูท่ี 5) จำนวนผูใชไฟ 32,321 ราย แยกเปน 

1) ผูใชไฟราชการ      จำนวน        529 ราย     
2) ผูใชไฟรัฐวิสาหกิจ  จำนวน          93 ราย 
3) ผูใชไฟรายใหญ     จำนวน        270 ราย     
4) ผูใชไฟรายยอย     จำนวน   31,366 ราย 

ท่ีมา : การไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอหนองเสือ ขอมูล ณ วันท่ี 30 เดือน กันยายน 2564    

 

https://www.google.com/url?sa=D&oi=plus&q=https://www.google.com/maps/place/%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25AA%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%2582%25E0%25B8%25A0%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B3%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25B6%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B1%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2599/data%3D!4m2!3m1!1s0x311d9d6861da343f:0x473e2ad2a195148a?gl%3DTH%26hl%3Den
https://www.google.com/url?sa=D&oi=plus&q=https://www.google.com/maps/place/%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25AA%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%2582%25E0%25B8%25A0%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B3%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25B6%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B1%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2599/data%3D!4m2!3m1!1s0x311d9d6861da343f:0x473e2ad2a195148a?gl%3DTH%26hl%3Den
https://www.google.com/url?sa=D&oi=plus&q=https://www.google.com/maps/place/%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25AA%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%2582%25E0%25B8%25A0%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B3%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25B6%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B1%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2599/data%3D!4m2!3m1!1s0x311d9d6861da343f:0x473e2ad2a195148a?gl%3DTH%26hl%3Den
https://www.google.com/url?sa=D&oi=plus&q=https://www.google.com/maps/place/%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25AA%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%2582%25E0%25B8%25A0%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B3%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25B6%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B1%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2599/data%3D!4m2!3m1!1s0x311d9d6861da343f:0x473e2ad2a195148a?gl%3DTH%26hl%3Den
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5.3 การประปา 
สำนักงานการประปาสวนภูมิภาค สาขาธัญบุร ี  ใหบร ิการน้ำประปาแกประชาชนในพื ้น ท่ี           

ตำบลบึงน้ำรักษ และตำบลบึงสนั่น สถานที่ตั้ง 49 - 49/1 หมูที่ 2 ตำบลลำผักกูด อำเภอธัญบุรี จังหวัด
ปทุมธานี เว็บไซต : http://www.pwa.co.th/ โดยสามารถสรุปขอมูลการใชน้ำประปาไดดังนี ้

ตารางท่ี 7 แสดงจำนวนครัวเรอืนตอการใชน้ำประปา 
 

ประเภท จำนวน หนวย 

จำนวนผูใชน้ำท้ังหมด 72,351 ราย 

กำลังการผลิตท่ีใชงาน 75,200 ลบ.ม./วัน 

ปริมาณน้ำผลิต 2,414,314 ลบ.ม. 

ปริมาณน้ำผลิตจาย 2,307,695 ลบ.ม. 

ปริมาณน้ำจำหนาย 1,644,318 ลบ.ม. 

ท่ีมา : http://www.pwa.co.th/province ณ เดือนกันยายน 2564 

5.4  โทรศัพท 
ปจจุบันมีการใหบริการโทรศัพทในเขตเทศบาลเมืองสนั่นรักษยังไมทั ่วถึงทุกครัวเรือน แตมี       

การขยายเขตการใหบริการอยูตลอดเวลา ซ่ึงการติดตอขอใชบริการโทรศัพทในเขตเทศบาลเมืองสนั่นรักษ 
สามารถต ิดต อ ได  จาก 2 หน  วยงาน  ค ือ  สำน ักบริการ โทรศ ัพท ดอนเม ือง  ใน เครื อข  าย                          
บริษัท ทศท. คอรเปอรเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัททรู คอรเปอรเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีการ
ใหบริการโทรศัพทกวา 20,000 คูสาย 

5.5 ไปรษณียหรือการส่ือสารหรือการขนสง และวัสดุ ครุภัณฑ 
การใหบริการดานไปรษณียและการขนสงวัสดุภัณฑภายในเขตเทศบาลเมืองสนั่นรักษ ไดแก               

ที่ทำการไปรษณียธัญบุรี  ตั้งอยูเลขที่ 137 หมูท่ี 2 ปากคลองหก ถนนรังสิต - นครนายก ตำบลรังสิต 
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 โทรศัพท : 0 2577  1786 โทรสาร : 0 2577 2907 

๖. ระบบเศรษฐกิจ 
6.1 การเกษตร  

           พื้นที ่ที ่ใชในการเกษตรทำนา ทำสวน แหลงน้ำที ่สำคัญ ไดแก คลองรังสิตประยูรศักดิ ์ และ       
คลองซอยท่ี 10 ถึงคลองซอยท่ี 14 ตามตารางท่ี 8 

ตารางท่ี 8 แสดงพ้ืนท่ีการเกษตร 
 

ขอมูลการปลูกพืชผักตำบล พ้ืนท่ีถือครองดานเกษตรกร จำนวนครวัเรือน 

บึงสนั่น 9,601  ไร 169 

บึงน้ำรักษ 14,400 ไร 415 

รวม 24,001 ไร 584 
 

6.2 การประมง 
ในเขตเทศบาลไมมีการประมง 

 

 

http://www.pwa.co.th/
http://www.pwa.co.th/province%20%E0%B8%93
http://www.pwa.co.th/province%20%E0%B8%93
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6.3 การปศุสัตว 
 การประกอบการปศุสัตวเพื ่อการคาขายในเขตเทศบาลเมืองสนั ่นรักษ มีจำนวนคอนขางนอยมาก       
เมื ่อเปรียบเทียบกับการประกอบอาชีพอื ่นๆ หลายประเภทและสวนใหญเปนสัตวเพื ่อการบริโภค           
ในทองถ่ิน อาทิ  โค  กระบือ  สุกร  เปด ไก เปนตน  

 6.4 การบริการ 
 ประเภทและจำนวนสถานประกอบการดานการพาณิชยกรรมและการบริการในเขตเทศบาล                        
เมืองสนั่นรักษมีสถานประกอบการดานบริการธนาคาร  4  แหง  ไดแก  

- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขารังสิต - นครนายก คลอง 11 สถานท่ีตั้ง เลขท่ี 34/5-6                    
หมูท่ี 4 ถนนรังสิต - นครนายก ตำบลบึงสนั ่น อำเภอธัญบุร ี จังหวัดปทุมธานี 12110 โทรศัพท :                       
0 2546 1239 - 40 และโทรสาร 0 2546 1241 

- ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) สาขาคลอง 10 สถานท่ีตั้ง 33/14 หมูท่ี 4 ถนนรังสิต - 
นครนายก ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 โทรศัพท : 0 2546 1306 

- ธนาคารออมสิน สาขาคลอง 10 ธัญบุรี สถานที่ตั้ง 42/2 หมูที่ 4 ถนนรังสิต - นครนายก                   
ตำบลบึงสนั ่น อำเภอธัญบุร ี จังหวัดปทุมธานี 12110 โทรศัพท : 0 2546 1432 และโทรสาร                 
0 2904 1178 

6.5 การทองเท่ียว 
 แหลงทองเที่ยวของเทศบาลเมืองสนั่นรักษเปนแหลงทองเที่ยววิถีชุมชน มีการจัดตั้งกลุมอาชีพ

ตางๆ ข้ึน เพ่ือใหนักทองเท่ียวท่ีสนใจสามารถเขามาเยี่ยมชมได ดังนี้ 
1. กล ุ มอาช ีพ “ร ุ  งท ิวาผ าม ัดย อม” สถานที ่ผล ิตและจำหน ายผล ิตภ ัณฑ ต ั ้ งอย ู  ท่ี                  

หมูบานเอ้ืออาทรรังสิต คลอง 10/2 ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

2. กลุมอาชีพ “แมบานนริศรา” เปนกลุมตัดเย็บเสื้อผาสำเร็จรูปจากผาไทย สถานที่ผลิตและ
จำหนายผลิตภัณฑ ตั ้งอยู ที ่ 111/1107 หมู บานนริศรา หมู ที ่ 1 ตำบลบึงน้ำรักษ อำเภอธัญบุรี      
จังหวัดปทุมธานี  

3. กลุมอาชีพ “บานหัตถารักษ” สถานที่ผลิตและจำหนายผลิตภัณฑ ตั้งอยูที่ 125/944 หมูที่ 3 
ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

นอกเหนือจากกลุมอาชีพตางๆ แลว ยังมีแหลงทองเท่ียวท่ีนาสนใจ ดังนี้ 
- สวนกลวยไมอินทรีย ตั้งอยูท่ีถนนเลียบคลอง 11 ทางไปอำเภอลำลูกกา อำเภอธัญบุรี จังหวัด

ปทุมธาน ี
- สวนกลวยไมอินทรีย ประยูรออคิด ตั้งอยูท่ี ถนนเลียบคลอง 11 ทางไปอำเภอหนองเสือ 

อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
- ใบเขียวไฮโดรฟารม ตั้งอยูท่ี 10/8 หมูท่ี 2 ตำบลบึงน้ำรักษ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
- สวนสมอินทรีย  
- สวนเฟองฟา  
- สวนไมดัดเปนรูปแบบตางๆ เปนสินคาเกษตรกรรมที่ไดรับความสนใจจากตลาดคาสงระหวาง

ประเทศ 

6.6 อุตสาหกรรม 
ปจจุบันในเขตเทศบาลเมืองสนั่นรักษไดมีการขยายตัวทางดานเศรษฐกิจ โดยไดมีการดำเนินการ               

ดานอุตสาหกรรม โรงงานโดยมีโรงงานขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ แยกตามสถานที่ตั้ง คือ 
ตำบลบึงสนั่น และตำบลบึงน้ำรักษ ตามตารางท่ี 9 
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ตารางท่ี 9 แสดงประเภทและจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ี 
 

พ้ืนท่ีการประกอบอุตสาหกรรม จำนวน (แหง)  
- ตำบลบึงสนั่น 25 
- ตำบลบึงน้ำรักษ 37 

รวม 62 
ท่ีมา : http://www2.diw.go.th/factory/tumbol.asp 

 6.7 การพาณิชยและกลุมอาชีพ 

 ตารางท่ี 10 แสดงประเภทและจำนวนการพาณิชยและกลุมอาชีพในพ้ืนท่ี 
 

ประเภท จำนวน (แหง)  
บริษัท/หางหุนสวน 242 
ธนาคาร 4 
สถานีบริการน้ำมัน,แอลพีจี 11 
ตลาดสด 2 
โรงแรม 3 
รานอาหาร 192 
รานสะดวกซ้ือ 16 

สถานประกอบการดานพาณิชยกรรมและบริการ 

• สถานีบริการจำหนายน้ำมัน  ไดแก 
1) ปมลอย (ขนาดตั้งแต 500 - 3,000 ลิตร)      4  แหง 
2) สถานีบริการน้ำมัน (ตั้งแต 3,000 ลิตรข้ึนไป)    6  แหง 
3) ปม LPG         1  แหง 

• ตลาดสด         2  แหง 

• รานคาท่ัวไป                     163  แหง 
 

6.8 แรงงาน 
ปจจุบันในเขตเทศบาลเมืองสนั่นรักษ มีโรงงานอุตสาหกรรม บริษัท รานคา รานอาหารและกลุม

อาชีพเปนจำนวนมาก ทำใหมีแรงงานเพ่ิมมากข้ึน แรงงานสวนใหญเปนประชากรแฝง คือ แรงงานท่ีเขามา
ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม หรือสถานท่ีอ่ืนๆ โดยไมมีการแจงยายเขามาจึงไมสามารถตรวจสอบขอมูล
ท่ีแทจริงได  
 

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
7.1 การนับถือศาสนา 

ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองสนั่นรักษ  สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ บางสวนนับถือ 
ศาสนาพราหมณ - ฮินดู และศาสนาอิสลาม ซ่ึงศาสนสถานท่ีอยูภายในเขตเทศบาล มีจำนวน 4 แหง ไดแก 
  1. วัดขุมแกว   ตั้งอยูหมูท่ี 4 ตำบลบึงสนั่น 
  2. วัดสระบัว   ตั้งอยูหมูท่ี 1 ตำบลบึงน้ำรักษ 
  3. วัดพิชิตปตยาราม  ตั้งอยูหมูท่ี 4 ตำบลบึงน้ำรักษ 
  4. มัสยิดเราะหมัดรัสมี  ตั้งอยูหมูท่ี 3 ตำบลบึงน้ำรักษ 
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 7.2 ประเพณีและงานประจำป 
- ประเพณีทำบุญตักบาตรวันข้ึนปใหม ประมาณเดือนมกราคม 
- ประเพณีวันสงกรานต   ประมาณเดือนเมษายน 
- ประเพณีแหเทียนเขาพรรษา  ประมาณเดือนกรกฎาคม 
- ประเพณีลอยกระทง   ประมาณเดือนพฤศจิกายน 

 7.3 ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น 
ภาษาถ่ินในเขตเทศบาลเมืองสนั่นรักษ สวนมากรอยละ 90% พูดภาษากลาง 

 7.4 สินคาพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก 
  ในเขตเทศบาลไมมีสินคาพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก 

8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
8.1 น้ำ 

 ทรัพยากรธรรมชาติท่ีสำคัญภายในเขตเทศบาลเมืองสนั่นรักษ คือ คลองรังสิตประยูรศักดิ์ ตั้งแต
คลอง 9  ถึงคลอง 14 รวมถึงคลองซอยท่ี 9 - 14 โดยมีวัตถุประสงคหลักเพ่ือการเกษตรจากการผลิต
ขาวสงออก และพืชสวน พืชไรอ่ืนๆ   

8.2 ปาไม 
 ในเขตเทศบาลไมมีปาไม 

8.3 ภูเขา 
 ในเขตเทศบาลไมมีภูเขา 

8.4 ทรัพยากรธรรมชาติท่ีสำคัญขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 ในเขตเทศบาลไมมีทรัพยากรธรรมชาติท่ีสำคัญขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
9. เศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลงน้ำ) 

 9.1 ขอมูลพ้ืนฐานของหมูบาน หรือชุมชน 
เทศบาลเมืองสนั่นรักษมีพื้นที่ 38.40 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตตั้งแตคลอง 9 - 14 ซึ่งประกอบดวย  

2 ตำบล 10 หมูบาน 44  ชุมชน ดังนี้  
- ตำบลบึงสนั่น  จำนวน    4 หมูบาน  17  ชุมชน 
- ตำบลบึงน้ำรักษ  จำนวน    6 หมูบาน  27  ชุมชน 

 9.2 ขอมูลดานการเกษตร 
  การเกษตรภายในเขตเทศบาลเมืองสนั่นรักษ สวนใหญเปนพืชไร พืชผัก ไมดอก และไมยืนตน  
พื้นที่ที่ใชในการเกษตรทำนาทำสวน แหลงน้ำที่สำคัญ ไดแก คลองรังสิตประยูรศักดิ์ และคลองซอยที่ 10    
ถึงคลองซอยท่ี 14 ตามตารางท่ี 11 

ตารางท่ี 11 แสดงพ้ืนท่ีการเกษตร 
 

ขอมูลการปลูกพืชผักตำบล พ้ืนท่ีถือครองดานเกษตรกร จำนวนครัวเรือน 

บึงสนั่น 9,601  ไร 169 

บึงน้ำรักษ 14,400 ไร 415 

รวม 24,001 ไร 584 
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 9.3 ขอมูลดานแหลงน้ำทางการเกษตร 
 แหลงน้ำทางการเกษตรที่สำคัญของเกษตรกรภายในเขตเทศบาลเมืองสนั่นรักษ คือ คลองรังสิต
ประยูรศักดิ์ ท้ังคลองสายหลักและคลองซอย ตั้งแตคลอง 9  ถึงคลอง 14 รวมถึงลำรางล็อคปฏิรูปท่ีดิน  
  

 9.4 ขอมูลดานแหลงเพ่ือการอุปโภค บริโภค 
 สำนักงานการประปาสวนภูมิภาค สาขาธัญบุรี ใหบริการน้ำประปาเพ่ือการอุปโภคและบริโภค 
แกประชาชนในพ้ืนท่ีท้ัง 2 ตำบลของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ  ไดแก ตำบลบึงสนั่น และตำบลบึงน้ำรักษ 
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ส่วนที่  2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี  

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน   

1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
   - การรักษาความสงบภายในประเทศ 
   - การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
   - การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ 
   - การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ 
   - การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 
  2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
   - การเกษตรสร้างมูลค่า 
   - อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
   - สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
   - โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
   - พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 
  3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
   - การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
   - การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
   - ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
   - การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
   - การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม 
   - การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
   - การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 
  4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   - การลดความเหลื่อมล้้า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
   - การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 
   - การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
   - การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัดการตนเอง 
  5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
   - สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
   - สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 

- สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
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   - พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็น
เมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
   - พัฒนาความม่ันคงน้้า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
   - ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก้าหนดอนาคตประเทศ 
  6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
   - ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่าง
สะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 
   - ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์เป็นเป้าหมาย และเชื่อมโยง      
การพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 
   - ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วน           
มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
   - ภาครัฐมีความทันสมัย 
   - บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส้านึก มีความสามารถ
สูงมุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
   - กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จ้าเป็น 
   - กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชน 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) เป็นแผนพัฒนาประเทศ   
ในระยะ 5 ปี ซึ่งแปลงยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี มาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยน้อมน้าหลัก 
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญาน้าทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 9 - 11 เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคงเกิดภูมิคุ้มกัน 
และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน  

1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
 1.1 ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรม   
ที่พึงประสงค ์
 1.2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถในการด้ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า 
 1.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 1.4 ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค้านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ 
 1.5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐและปรับระบบการเงินการคลัง
ด้านสุขภาพ 
 1.6 พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย 
 1.7 ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง 
 2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล ้าในสังคม  
 2.1 การเพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่้าสุดให้สามารถเข้าถึงบริการ 
ที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ 
 2.2 การกระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพ
ให้ครอบคลุมและท่ัวถึง 
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 2.3 การเสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความเข้มแข็ง
การเงิน ฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีสิทธิในการ   
จัดการทุน ที่ดินและทรัพยากรภายในชุมชน 
 3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 3.1 การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม 
 3.2 การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ 
 4. ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 4.1 การรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
และเป็นธรรม  
 4.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าเพ่ือให้เกิดความม่ันคง สมดุล และยั่งยืน 
 4.3 แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม 
 4.4 ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 4.5 สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัว    
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 4.6 บริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ 
 4.7 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 4.8 การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 
 5. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่งและยั่งยืน 
 5.1 การรักษาความมั่นคงภายใน เพ่ือให้เกิดความสงบในสังคมและธ้ารงไว้ซึ่งสถาบันหลัก    
ของชาติ 
 5.2 การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับมือ   
ภัยคุกคาม ทั้งการทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ 
 5.3 การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง เพ่ือบูรณาการความร่วมมือกับ
มิตรประเทศเพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ 
 5.4 การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพ่ือคงไว้ซึ่งอ้านาจอธิปไตยและ
สิทธิอธิปไตยในเขตทางทะเล 
 5.5 การบริหารจัดการความมั่นคงเพ่ือการพัฒนา เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่าง
แผนงานที่เกี่ยวข้องกับความม่ันคงกับแผนงานการพัฒนาอ่ืนๆ ภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย 
 6.1 ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความ
โปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า 
 6.2 ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ 
 6.3 เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล 
 6.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 6.5 ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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 6.6 ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับ
ข้อบังคับ สากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 
 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
 7.1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านขนส่ง 
 7.2 การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง 
 7.3 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
 7.4 การพัฒนาด้านพลังงาน 
 7.5 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
 7.6 การพัฒนาระบบน้ าประปา 
 8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
 8.1 เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม 
 8.2 พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี 
 8.3 พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
 9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื นที่เศรษฐกิจ 
 9.1 การพัฒนาภาคเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง 
 9.2 การพัฒนาเมือง 
 9.3 การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
 10. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 
 10.1 ขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนกับมิตรประเทศ และแสวงหาตลาดใหม่
ส้าหรับสินค้า และบริการของไทย 
 10.2 พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคมในกรอบ   
ความร่วมมือ อนุภาคภายใต้แผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC และ JDS และภูมิภาคอาเซียน      
เพ่ืออ้านวยความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส 
 10.3 พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุนที่โดดเด่น 
ในภูมิภาค 
 10.4 ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ (Outward investment) ของผู้ประกอบการไทย 
 10.5 เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทาง
ยุทธศาสตร์ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค และภูมิภาคท่ีมีความเสมอภาคกัน 
 10.6 การสร้างความเป็นหุ้นสว่นการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ 
 10.7 เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีบทบาทท่ีสร้างสรรค์ 
 10.8 ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความมั่นคง 
 10.9 บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการต่างประเทศ 
 10.10 ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวภายในประเทศที่ส้าคัญ 

   1.3  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด  
 1.3.1 แผนพัฒนาภาค 

 แผนพัฒนาภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบูรณาการ
นโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) และคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 
(ก.น.จ.) ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ได้รับความเห็นชอบให้มีการพิจารณาทบทวน
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แผนพัฒนาภาค (พ.ศ.  2560 - 2565) ฉบ ับทบทวน ตามแผนพัฒนาภาคกลางและพื ้นที่
กรุงเทพมหานคร ได้วางเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่จะ “พัฒนากรุงเทพฯ สู่มหานครทันสมัยและภาคกลาง
เป็นฐานการผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูง”ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
  (1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนากรุงเทพฯ เป็นมหานครทันสมัยระดับโลกควบคู่กับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเมือง 
  (2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติและสร้าง
ความเชื่อมโยงเพ่ือกระจายการท่องเที่ยวทั่วทั้งภาค 
  (3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมโดยใช้นวัตกรรม
เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
  (4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริการจัดการน้้าและทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือแก้ไขปัญหาน้้าท่วม ภัยแล้ง 
และคงความสมดุลของระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 
  (5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 เปิดประตูการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว เชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจ
พิเศษทวาย-ภาคกลาง-ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
  (6) ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาความเชื่อมโยงเศรษฐกิจและสังคมกับทุกภาคเพ่ือเสริมสร้าง
เสถียรภาพและลดความเหลื่อมล้้าภายในประเทศ 

 1.3.2  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล (นครปฐม ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ) 
  วิสัยทัศน์ 
   “เป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุน บริการธุรกิจและการพาณิชย์ การผลิตอุตสาหกรรม
ระดับประเทศ ศูนย์กลางโลจิสติกส์ ศูนย์บริการด้านสุขภาพ (Medical Hub) แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย 
การศึกษาระดับมาตรฐานสากล ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สู่การเป็นเมืองน่าอยู่ ” 
  พันธกิจ 
  1. ปรับโครงสร้างการด้าเนินงานทางเศรษฐกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ และวิสาหกิจ
ขนานย่อมให้มีความสามารถในการแข่งขัน ก้าวทันเทคโนโลยี รู้ทันบริบทโลก รอดพ้นกับดักรายได้ ปาน
กลางสู่การมีรายได้ท่ีมั่นคง มั่งค่ังและยั่งยืน 
  2. สร้างและประสานความร่วมมือในการพัฒนาเครือข่ายระหว่างภาคเอกชน ประชุมประชา
สังคม และภาครัฐ รวมถึงเครือข่ายภายใน ในการพัฒนาส่งเสริมระบบด้าเนินงานทางเศรษฐกิจและความ
มั่นคงในกลุ่มจังหวัด 
  3. พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการด้าน Logistic 
เชื่อมโยง Supply Chain ในระบบเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว 
  4. ส่งเสริมอุตสาหกรรมให้เป็นอุตสาหกรรมสะอาดที่อยู่กับชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน 

5. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตปริมณฑล เพ่ือไปสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่ 
6. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรม 

  เป้าประสงค์รวม 
  เศรษฐกิจมั่งคง ประชาชนมั่งค่ัง และความสุขที่ยั่งยืน 
   เศรษฐกิจมั่งคง ประเมินอัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัด ร้อยละ 3 
   เศรษฐกิจมั่งคั่ง ประเมินจากมูลค่าผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัดเฉลี่ยต่อหัว เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 
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   ความสุขที่ยั่งยืน ประเมินจากดัชนีความก้าวหน้าของคน (HAI) เฉลี่ยของกลุ่มจังหวัดต้อง
ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ยของปี 2558 - 2560 (หรือไม่น้อยกว่า 0.6350) 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 เพ่ิมความสามารถในการผลิตและศักยภาพของคนท้างานและ
ผู้ประกอบการ SMEs ทัง้ในภาคเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และบริการ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส์อย่างเป็นระบบ 
พัฒนาการบริหารจัดการน้้า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิตและความ
ปลอดภัยของประชาชน สู่การเป็นสังคมเมืองน่าอยู่ รองรับการเติบโตของกรุงเทพมหานคร 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน 

 1.3.3 แผนพัฒนาจังหวัดปทุมธานี  
 วิสัยทัศน์ 
 “ปทุมธานี เมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางธุรกิจบริการ ฐานการผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูง” 
 พันธกิจ 

1. อนุรักษแ์ละรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้อย่างยั่งยืน 
2. เพ่ิมขีดความสามารถและยกระดับการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการด้าน

การเกษตร อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว 
3. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีมีสุข ทั้งสุขภาพกาย จิตใจ มีความมั่นคงด้านอาชีพ

และรายได้ และมีสภาพแวดล้อมที่ดี 
 เป้าประสงค์รวม 
 1. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและใช้ประโยชน์อย่างสมดุลและ
ยั่งยืน 
 2. ผลิตภัณฑ์เกษตร อาหารและอุตสาหกรรมมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และมีศักยภาพเชิงธุรกิจ 
 3. แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาและเชื่อมโยงธุรกิจและบริการด้านการท่องเที่ยวอย่างมี
คุณภาพได้มาตรฐาน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่ เอ้ือต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
และสังคม 

แนวทางการพัฒนา 
 - สร้างระบบและกลไกในการควบคุมเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ระดับชุมชน 

- ส่งเสริมการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ   
- ส่งเสริมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  
- พัฒนาโครงข่ายการคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม 
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 ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ยกระดับการผลิต ภาคการเกษตร อุตสาหกรรมและบริการให้มีมูลค่าสูง
ไดม้าตรฐานสู่ตลาดโลก  
 แนวทางการพัฒนา 
 - พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม  
 - เพ่ิมขีดความสามารถเชิงธุรกิจของผู้ประกอบการ และธุรกิจบริการ  
 - พัฒนาตลาดสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการเชื่อมโยงตลาดโลก  
 ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยว เชื่อมโยงธุรกิจและมาตรฐานบริการ 

แนวทางการพัฒนา 
- ส่งเสริม พัฒนาและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวให้มีศักยภาพ และได้มาตรฐาน  
- ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมในแหล่งท่องเที่ยวและธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่อง  

 - ส่งเสริมกิจกรรมและรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพ่ือสร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมทางการ
ท่องเที่ยว  

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนให้มีคุณภาพเพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและสังคม 

แนวทางการพัฒนา  
- พัฒนาคุณภาพชีวิตและโอกาสในการประกอบอาชีพ กระจายรายได้อย่างเป็นธรรม  

 - สร้างสภาพแวดล้อมที่เ อ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และชุมชนทุกมิติ 
(เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม สุขภาพ ความมั่นคง และความปลอดภัย)  

1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 วิสัยทัศน์ 
 “ท้องถิ่นปทุมธานี มีบริการสาธารณะที่ดี สังคมอยู่เย็นเป็นสุข”  
 พันธกิจ 
 1. พัฒนาจังหวัดปทุมธานีให้มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ รวมถึงการคมนาคมมีมาตรฐาน 
พัฒนาปรับปรุงให้เป็นโครงข่ายเชื่อมโยงต่อกัน มีความสามารถในการแข่งขันระดับภูมิภาค เศรษฐกิจ
อาเซียน ครอบคลุมอย่างทั่วถึง 
 2. ส่งเสริมและพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้มีความเป็นอยู่ท่ีดี 
 3. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมถึงอนุรักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
 4. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และสังคมแบบบูรณาการองค์ความรู้และมีส่วนร่วม เพ่ือให้
จังหวัดปทุมธานีเป็นสังคมสันติสุขอย่างยั่งยืน 
 5. ส่งเสริมพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมให้มีมาตรฐาน ปลอดภัย สะอาด และมีศักยภาพเชิงธุรกิจ 
 6. พัฒนาการบริหารจัดการ การประสานงาน และส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
 7. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดปทุมธานีและสนับสนุนการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
ของจังหวัดปทุมธานี 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
 1. ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ทั่วถึงและได้มาตรฐาน 
รวมถึงการจัดท้าผังเมืองรวม โดยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
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 2. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา เยาวชน และประชาชน โดยส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน การสังคมสงเคราะห์ และพัฒนาการแก้ไขปัญหาทางสังคม ส่งเสริมการดูแล
รักษาสุขภาพอนามัยและการกีฬา ส่งเสริมการศึกษา การเรียนรู้และการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน   
ในประเทศและประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียน ให้ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 3. การบ้ารุงรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยปรับปรุงภูมิทัศน์ รักษาสภาพแวดล้อม การบริหารจัดการขยะ 
ระบบก้าจัดน้้าเสีย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
 4. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมแบบบูรณาการองค์ความรู้และมีส่วนร่วมเพ่ือให้
จังหวัดปทุมธานีเป็นสังคมสันติสุขอย่างยั่งยืน 
 5. การส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจ โดยส่งเสริมการลงทุน ส่งเสริมอาชีพ และส่งเสริมการพัฒนาทางการเกษตร 
ศูนย์กระจายสินค้าและส่งสินค้า มีการปรับปรุงและส่งเสริมความรู้เพ่ือเพ่ิมปริมาณบุคลากรที่ผ่านการ
พัฒนาบุคลากรเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน การสร้างเครือข่าย
ประสานและด้าเนินการจัดท้าแผนพัฒนาของท้องถิ่น พัฒนาบุคลากร สถานที่และวัสดุอุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติงานและสนับสนุนการด้าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

7. การส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยมีการปรับปรุง ส่งเสริม และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้มี
คุณภาพ ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว การพัฒนาศูนย์ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของจังหวัด 
พัฒนาให้มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพ้ืนที่ของจังหวัดปทุมธานี และการจัดการอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
และมัคคุเทศก์น้อยประจ้าท้องถิ่น ประสานทุกภาคส่วนให้บ้ารุงรักษา ฟ้ืนฟู และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว   
โดยมีการจัดการความรู้มาใช้ในการด้าเนินงาน รวมถึงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น โดยส่งเสริมอัตลักษณ์ของท้องถิ่นศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น บูรณะ
โบราณสถาน และส่งเสริมกิจการด้านศาสนา ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศไทยและ
ประเทศสมาชิกอาเซียน 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนาการสาธารณูปโภค  

แนวทางการพัฒนา  
- การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
แนวทางการพัฒนา  

1) การส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
2) การสังคมสงเคราะห์ 
3) การพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางสังคม  
4) การส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยและการกีฬา  
5) การส่งเสริมการศึกษา การเรียนรู้ ข้อมูลข่าวสาร  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่3 การบ้ารุงรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
แนวทางการพัฒนา  
- การพัฒนาสิ่งแวดล้อม  
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
แนวทางการพัฒนา  
- การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 การส่งเสริมเศรษฐกิจ  
แนวทางการพัฒนา  
1) การส่งเสริมการลงทุน  
2) การส่งเสริมอาชีพ  
3) การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและการพัฒนาด้านการเกษตร  
4) การวิสาหกิจชุมชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ  
แนวทางการพัฒนา  
1) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  
2) การพัฒนาบุคลากร พัฒนาสถานที่และอุปกรณ์ในการปฏิบัติราชการ  
3) การสนับสนุนการด้าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 7 การส่งเสริมการท่องเที่ยว  
แนวทางการพัฒนา  

 - การส่งเสริมการท่องเที่ยว 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์  
2.1 วิสัยทัศน์ (Vision) การพัฒนาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ 

“เมอืงสนั่นรักษ์เป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข มีความมั่งคงทางเศรษฐกิจ ชุมชน
ได้รับการบริการงานโครงสร้างพ้ืนฐานเป็นอย่างดีและทั่วถึง โดยเกิดจากความร่วมมือของรัฐและประชาชน” 

พันธกิจ (Mission) การพัฒนาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ 
เพ่ือให้การวางบทบาทการพัฒนาของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ในอนาคต  ด้าเนินไปภายใต้

วัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจ้าเป็นต้องก้าหนดพันธกิจที่จะต้องด้าเนินการ 
โดยสนับสนุนและเชื่อมโยงกันส้าหรับพันธกิจที่ต้องท้า เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์       
มีดังนี้  

1. ปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการบริการสาธารณะให้มีมาตรฐาน 
และเชื่อมโยงกัน เพ่ือให้เกิดความสะดวก ปลอดภัยอย่างครอบคลุมและทั่วถึง  

2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการส่งเสริมการศึกษา พัฒนาการให้บริการสาธารณสุข 
มุ่งเน้นการป้องกันและระงับโรคติดต่อ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

3. ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยการการพัฒนากลุ่มอาชีพ เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของระบบเศรษฐกิจชุมชน ให้ประชาชนมีรายได้ เพ่ือขจัดปัญหาความยากจน สร้างความยั่งยืนทางด้าน
เศรษฐกิจตามแนวพระราชด้าริเศรษฐกิจพอเพียง 

4. การจัดการสิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากที่ดิน
อย่างเป็นระบบ ให้เป็นเมืองน่าอยู่ มีสิ่งแวดล้อมที่ดี มีความสะอาด และเป็นระเบียบ ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

5. อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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6. ส่งเสริมกระบวนการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี ทั้งในภาคการเมือง ภาคราชการ ภาคเอกชน บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของประชาชน 

2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาภายใต้บริบททางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่มีการ

เปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็วและมีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจ าเป็นต้อง
ก าหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนาที่เหมาะสม โดยเสริมสร้างความแข็งแกร่งของโครงสร้างของระบบต่าง ๆ 
ภายในท้องถิ่นให้มีศักยภาพแข่งขันได้ในกระแสโลกาภิวัตน์ และสร้างฐานความรู้ให้เป็นภูมิคุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ  ได้อย่างรู้เท่าทัน ควบคู่ไปกับการกระจายการพัฒนาที่เป็นธรรม เสริมสร้างความเท่าเทียม
กันของกลุ่มคนในสังคมชุมชน และความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น พร้อมทั้งฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้คงความสมบูรณ์เป็นรากฐานการพัฒนาที่มั่นคงและเป็นฐานการด ารงวิถีชีวิตของ
ชุมชนและสังคมไทย ตลอดจนการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการเทศบาล อันจะน าไปสู่การพัฒนา
ท้องถิ่นที่มั่นคงและยั่งยืน  โดยเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ 
ดังนี้  

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื นฐาน ประกอบด้วย  
1.1 แนวทางการพัฒนาโครงข่ายชุมชน ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงถนน สะพาน ทางเท้าและท่อระบายน้ า 
1.2 แนวทางการพัฒนาระบบจราจร 
1.3 แนวทางการพัฒนาระบบบริการสาธารณะ 
1.4 แนวทางการพัฒนาระบบป้องกันน้้าท่วม 

2.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประกอบด้วย 
 2.1  แนวทางการพัฒนาด้านป้องกันส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
 2.2  แนวทางการพัฒนาด้านสุขาภิบาลและสถานที่ 
 2.3  แนวทางการพัฒนาด้านลดการติดยาเสพติด 
 2.4  แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม 
 2.5  แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
 2.6  แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 2.7  แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมสวัสดิการและนันทนาการ 
 2.8  แนวทางการพัฒนาด้านดูแลและส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน   

3. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชน ประกอบด้วย  
- แนวทางการพัฒนาด้านพัฒนาอาชีพและส่งเสริมการเพิ่มรายได้ชุมชน  

4. ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย   
4.1 แนวทางการพัฒนาด้านการสร้างจิตส้านึกความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม 
4.2 แนวทางการพัฒนาด้านการบ้าบัดและจัดการขยะมูลฝอย 

5. ยุทธศาสตร์ด้านวัฒนธรรมและประเพณี ประกอบด้วย  
- แนวทางการพัฒนาด้านวัฒนธรรมและประเพณี 
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6. ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการ ประกอบด้วย   
6.1 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
6.2 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมความสนใจเกี่ยวกับกิจการท้องถิ่น 
6.3 แนวทางการพัฒนาด้านการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร 
6.4 แนวทางการพัฒนาด้านการปรับปรุงพัฒนารายได้ 
6.5 แนวทางการพัฒนาด้านการปรับปรุงและพัฒนาสถานที่ปฏิบัติงาน 
6.6 แนวทางการพัฒนาด้านการปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน 

2.3 เป้าประสงค์ 
เพ่ือให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ การพัฒนาดังกล่าวจึงมีการก้าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการ

พัฒนาท้องถิ่น (เป้าประสงค์) ไปสู่การพัฒนาเทศบาลให้มีรากฐานที่เข้มแข็งและให้ความส้าคัญกับการ
เจริญก้าวหน้า ส้าหรับจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ มีดังนี้ 

1. ประชาชนมีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และได้รับการบริการสาธารณะทั่วถึงทุกชุมชน 
2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดี 

มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
3. ประชาชนมีอาชีพและรายได้ที่พอเพียง  สร้างความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจชุมชน 
4. มีการจัดระบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน ประชาชนมีจิตส้านึกในการรักษาทรัพยากร ธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม 
5. ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และส่งเสริม  
6. องค์กรมีระบบการจัดการบริหารที่ดี มีประสิทธิภาพ 

2.4 กลยุทธ์ / ตัวชี วัด / ค่าเป้าหมาย / ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื นฐาน 
กลยุทธ์ 

 - การพัฒนาโครงข่ายชุมชน ก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงถนน สะพาน ทางเท้าและท่อระบายน้้า 
 - การพัฒนาปรับปรุงระบบจราจร 
 - การก่อสร้างระบบบริการสาธารณะ 
 - การพัฒนาระบบป้องกันน้้าท่วม 

ตัวชี้วัด 
 - จ้านวนสาธารณูปโภค ระบบระบายน้้า และโครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้มาตรฐานเพ่ิมขึ้น       
 ค่าเป้าหมาย 

 - พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ระบบระบายน้้า และโครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้มาตรฐานและพอเพียง 
- จ้านวนจุดที่ติดตั้งสัญญาณจราจรที่ได้มาตรฐานและพอเพียง 
- ร้อยละของความพึงพอใจในการให้บริการสาธารณะ 
- ร้อยละของพ้ืนที่ที่มีการวางแผนป้องกันน้้าท่วม 
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 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 - แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 - แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ 12) : ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 7 โครงสร้าง
พ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
 - แผนพัฒนาภาคกลางและพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร : 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 พัฒนากรุงเทพฯ เป็นมหานครทันสมัยระดับโลกควบคู่กับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเมือง 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 พัฒนาความเชื่อมโยงเศรษฐกิจและสังคมกับทุกภาค เพ่ือเสริมสร้าง
เสถียรภาพและลดความเหลื่อมล้้าภายในประเทศ 
 - แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล : ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ระบบโลจิสติกส์อย่างเป็นระบบ พัฒนาการบริหารจัดการน้้า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
และยั่งยืน 
 - แผนพัฒนาจังหวัดปทุมธานี : ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 พัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่ เอ้ือต่อ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 
การส่งเสริมการพัฒนาการสาธารณูปโภค 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
กลยุทธ์ 

 - การป้องกันส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
 - การสุขาภิบาลและสถานที่ 
 - การลดการติดยาเสพติด 
 - การส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม 
 - การส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
 - การส่งเสริมการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 - การส่งเสริมสวัสดิการและนันทนาการ 
 - การดูแลและส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน   

ตัวชี้วัด 
 - ประชาชนได้รับการดูแลด้านการศึกษา สาธารณสุข สังคมสงเคราะห์ และมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินเพิ่มข้ึน       

ค่าเป้าหมาย 
 - ร้อยละของประชาชนที่มีคุณภาพชีวิต และสุขอนามัยที่ดีข้ึน 

 - ร้อยละของสถานที่จ้าหน่ายอาหาร และสถานประกอบการมีความสะอาด ถูกหลักอนามัย 
 - ร้อยละของผู้ติดยาเสพติดลดลง 
 - เด็กและเยาวชนได้รับโอกาสทางการศึกษาเพ่ิมขึ้น 
 - ร้อยละของกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการให้แก่เด็กและเยาวชน 
 - ร้อยละของกิจกรรมที่ส่งเสริมการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 - ร้อยละของกิจกรรมที่ส่งเสริมสวัสดิการและนันทนาการให้แก่ชุมชน 
 - ร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพ่ิมขึ้น 
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 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 - แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์
 - แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ 12) :  
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้้าในสังคม 
 - แผนพัฒนาภาคกลางและพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร : ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 พัฒนากรุงเทพฯ 
เป็นมหานครทันสมัยระดับโลกควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเมือง  
 - แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล : ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยของประชาชน สู่การเป็นสังคมเมืองน่าอยู่ รองรับการ
เติบโตของกรุงเทพมหานคร  
 - แผนพัฒนาจังหวัดปทุมธานี : ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนและ
ชุมชนให้มีคุณภาพ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและสังคม 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านเศรษฐกิจชุมชน 
กลยุทธ์ 
- พัฒนาอาชีพและส่งเสริมการเพ่ิมรายได้ชุมชน 
ตัวชี้วัด 
- กลุ่มองค์กรชุมชนและประชาชนได้รับการส่งเสริมอาชีพให้มีรายได้เพ่ิมขึ้น 
ค่าเป้าหมาย 
- ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายได้ในครัวเรือน 
ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

 - แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 - แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ 12) : 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้้าในสังคม 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 - แผนพัฒนาภาคกลางและพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร : ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 พัฒนาคุณภาพ
แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติและสร้างความเชื่อมโยง เพ่ือกระจายการท่องเที่ยวทั่วทั้งภาค 
 - แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล : 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 เพ่ิมความสามารถในการผลิตและศักยภาพของคนท้างานและ
ผู้ประกอบการ SMEs ทั้งในภาคเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และบริการ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน 
 - แผนพัฒนาจังหวัดปทุมธานี : 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ยกระดับการผลิต ภาคการเกษตร อุตสาหกรรมและบริการให้มีมูลค่า
สูงได้มาตรฐานสู่ตลาดโลก 
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 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 พัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยว เชื่อมโยงธุรกิจและมาตรฐานบริการ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนให้มีคุณภาพ เพ่ือรองรับ
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและสังคม 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 การส่งเสริมเศรษฐกิจ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 7 การส่งเสริมการท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ 
- การสร้างจิตส้านึกความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- การบ้าบัดและจัดการขยะมูลฝอย 
ค่าเป้าหมาย 
- ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลเพิ่มขึ้น  
- ร้อยละของชุมชนที่มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
- ร้อยละของปริมาณขยะ Recycle เทียบกับปริมาณที่ส่งไปฝังกลบ   
ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

 - แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 - แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ 12) : ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 การเติบโตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 - แผนพัฒนาภาคกลางและพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร : ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 บริหารจัดการน้้า
และทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือแก้ไขปัญหาน้้าท่วม ภัยแล้ง และคงความสมดุลของระบบนิเวศอย่างยั่งยืน  
 - แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล : ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ระบบโลจิสติกส์อย่างเป็นระบบ พัฒนาการบริหารจัดการน้้า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล  
และยั่งยืน 
 - แผนพัฒนาจังหวัดปทุมธานี : ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 พัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่ 
เอ้ือต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 
การบ้ารุง รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านวัฒนธรรมและประเพณี 
กลยุทธ์ 
- ประชาชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ค่าเป้าหมาย 
- ร้อยละของประชาชนที่ร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

 - แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์
 - แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ 12) : 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
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 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้้าในสังคม 
 - แผนพัฒนาภาคกลางและพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร : 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติและสร้าง
ความเชื่อมโยง เพ่ือกระจายการท่องเที่ยวทั่วทั้งภาค 
 - แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล : 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัย
ของประชาชน สู่การเป็นสังคมเมืองน่าอยู่ รองรับการเติบโตของกรุงเทพมหานคร  
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน 
 - แผนพัฒนาจังหวัดปทุมธานี : ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนและ
ชุมชนให้มีคุณภาพ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและสังคม 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านบริหารจัดการ 
กลยุทธ์ 
- การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
- การส่งเสริมความสนใจเกี่ยวกับกิจการท้องถิ่น 
- การปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร 
- การปรับปรุงพัฒนารายได้ 
- การปรับปรุงและพัฒนาสถานที่ปฏิบัติงาน 
- การปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน 
ค่าเป้าหมาย 
- ร้อยละของประชาชนที่มีความพึงพอใจในการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
- จ้านวนช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสาร 
- ร้อยละของบุคลากรเทศบาลที่ได้รับการพัฒนาความรู้ เพ่ิมทักษะ และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
- ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายได้ 
- สถานที่ปฏิบัติงาน มีความเหมาะสม พอเพียง 
- วัสดุอุปกรณ์ที่จ้าเป็นต่อการปฏิบัติงาน มีความเหมาะสม พอเพียง 
ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

 - แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 
 - แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ 12) : ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 การบริหาร
จัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
 - แผนพัฒนาภาคกลางและพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร : ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 พัฒนากรุงเทพฯ 
เป็นมหานครทันสมัยระดับโลกควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเมือง  
 - แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล : ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยของประชาชน สู่การเป็นสังคมเมืองน่าอยู่ รองรับการ
เติบโตของกรุงเทพมหานคร       
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- แผนพัฒนาจังหวัดปทุมธานี : ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนและ
ชุมชนให้มีคุณภาพ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและสังคม 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 

2.5 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ 
  สภาพพ้ืนที่ของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นลุ่ม มีคลองรังสิตประยูรศักดิ์ และถนน
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 305 (รังสิต-นครนายก) ตัดผ่านกลาง แบ่งพ้ืนที่ออกเป็นสองฝั่งๆ ละ ประมาณ 
1,600  เมตร สองฝั่งคลองรังสิตประยูรศักดิ์ มีคลองซอยคั่นระหว่างหมู่ ได้แก่ คลองซอยที่ 10, 11, 
12, 13 และ 14 ส้าหรับส่งน้้าเพ่ือใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของเกษตรกร  ซึ่งในปัจจุบัน
ด้านเศรษฐกิจของพ้ืนที่ประกอบด้วย การเกษตร อุตสาหกรรม การพาณิชย์ และการบริการ เนื่องจาก
ปัจจุบันได้มีผู้ลงทุนในด้านที่อยู่อาศัยในบริเวณเขตปริมณฑลเพ่ิมขึ้น ท้าให้พ้ืนที่ในการเพาะปลูกลดน้อยลง
แต่ยังมีพ้ืนที่บางส่วนท้านาและสวน แหล่งน้้าที่ส้าคัญได้แก่ คลองรังสิตประยูรศักดิ์ และคลองซอย รวมทั้ง
ได้มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
  การก้าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ เพ่ือการบรรลุเป้าประสงค์
ในแต่ละด้าน จึงก้าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ไว้ ดังนี้ 

(1) พัฒนาให้เขตพ้ืนที่เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์มีเส้นทางการคมนาคมขนส่งที่สะดวกเชื่อมโยงกัน
และมีสาธารณูปโภคท่ีมีประสิทธิภาพ 

(2) พัฒนาให้ประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์มีคุณภาพในการด้ารงทั้งในส่วน
ของครอบครัว ชุมชนและสังคมที่ดี โดยทุกส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการวางแผนด้าน
การศึกษา พัฒนาบริการสาธารณสุข พร้อมทั้งการให้ศึกษาด้านสาธารณสุขที่ถูกต้อง 

(3) สร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็ง พัฒนาเศรษฐกิจในระดับพ้ืนฐานหรือเศรษฐกิจชุมชนให้ทัดเทียม
กับเศรษฐกิจหลักของประเทศ 

(4) พัฒนาในเรื่องของการใช้ประโยชน์ที่ดิน  พัฒนาพ้ืนที่เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
มีสิ่งแวดล้อมที่ดี มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย มีสภาพภูมิทัศน์ที่สวยงาม ไม่มีมลภาวะและประชาชน   
มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อม 

 (5) อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามที่มีมาแต่โบราณกาล ให้ประชาชนรักษาและ     
สืบทอดต่อไป 
 (6) พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี  ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน  
พร้อมทั้งสร้างจิตส้านึกที่ดีในการบริการประชาชน และมีการส่งเสริมด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
สมัยใหม่ เพื่อการบริหารองค์กรและการให้บริการประชาชน 
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2.7 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 การจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์  ได้ค้านึงถึงความสอดคล้องกับแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาในระดับต่างๆ เพ่ือให้เกิดการบูรณาการในการประสานแผนร่วมกันระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มากที่สุด โดยแสดงความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
แห่งชาติ ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้ 
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เศรษฐกิจฯ 
ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาของ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

อปท. 

แผนงาน 

ด้านความม่ันคง 
ด้านการสร้างความสามารถ

ในการแข่งขัน 
การพัฒนาและเสริมสร้าง

ศักยภาพคน 

ด้านการสร้างโอกาสความ
เสมอภาคและเท่าเทียมกัน

ทางสงัคม 

ด้านการสร้างความเติบโต
บนคุณภาพชวีิตทีเ่ป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม 

ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ

ภาครัฐ 

การเสริมสร้าง
และพัฒนา
ศักยภาพทุน

มนุษย์ 

การสร้างความ
เป็นธรรมและ

ลดความเหลื่อม
ล้ า ในสังคม 

พัฒนาระบบการเกษตรให้มีผลผลติปลอดภัย
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ส่งเสริมความร่วมมือชุมชนกับ
ภาคอุตสาหกรรมในการจัดการสิง่แวดล้อม 

ฟื้นฟูคุณภาพระบบนิเวศของแม่น้ า
เจ้าพระยา/ปา่สัก 

ส่งเสริมบทบาทชุมชนและนักท่องเทีย่วเพื่อ
การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ า 

พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่เอ้ือต่อ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม 

ยกระดับการผลิตอาหาร สินค้า เกษตร 
อุตสาหกรรม ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสู่

ตลาดโลก 

พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและชุมชนให้มี
คุณภาพ เพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง 

พัฒนามาตรฐานการท่องเทีย่วเชื่อมโยงธุรกิจ
และบริการด้านการท่องเทีย่ว 

ส่งเสริมการพฒันาการ
สาธารณูปโภค ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

การบ้ารุงรักษา
คุณภาพสิง่แวดล้อม 

การอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม 

ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

การส่งเสริมเศรษฐกิจ 
การพัฒนาดา้นการ

บริหารจัดการ 
การส่งเสริมการ

ท่องเทีย่ว 

ด้านเศรษฐกิจชุมชน ด้านวัฒนธรรมและประเพณี ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการบริหารจดัการที่ด ี ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ประชาชนมีอาชีพและรายได้ที่
พอเพียง สร้างความยั่งยืน
ทางด้านเศรษฐกิจชุมชน 

สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อย่าง
ต่อเน่ืองและส่งเสริม

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดี 

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ชุมชนมีความเข้มแข็ง และ

สังคมมีความสงบสุข 

ประชาชนมีจิตส้านึกในการ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

มีระบบการจัดการบริหารทีด่ี 
มีระสิทธิภาพ 

มีบริการสาธารณะด้าน
โครงสร้างพื้นฐานทั่วถึงทุก

ชุมชนและบ้ารุงรักษาให้อยู่ใน
สภาพดี 

 

รณรงค์และเร่งสร้างจิตส้านึก
ให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์ บ้าบัดและ
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่าง
ยั่งยืน 

ส่งเสริมประชาชนทุกระดับใน
เรื่องของการเรียนรู้อย่าง

ต่อเน่ือง และมีส่วนร่วมในการ   
ช่วยผลักดันให้เกิดการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาให้

บรรลุผล พร้อมทั้งการส่งเสริม 
รักษา ฟื้นฟูประเพณี ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมอันดีและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 

พัฒนาระบบการให้บริการ
สาธารณสุข ดูแลสวัสดิการ
และงานสังคมสงเคราะห์แก่
ผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งการ

เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง โดย
มุ่งเน้นการพัฒนาคน 

ครอบครัว ชุมชนและสังคม 

ส่งเสริมกระบวนการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
และพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
ทั้ ง ในภ าคการ เ มือ ง  ภ าค
ราชการ  ภาค เ อกชน  บน
พื้นฐานการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

ปรับปรุงและพัฒนา
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
และการบริการสาธารณะให้มี
มาตรฐาน และเชื่อมโยงกัน 

เพื่อให้เกิดความสะดวก 
ปลอดภัยอย่างครอบคลุมและ

ทั่วถึง 

ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชน โดยการการพัฒนากลุ่ม

อาชีพ เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ

ชุมชน ให้ประชาชนมีรายได้ เพื่อ
ขจัดปัญหาความยากจน สร้าง
ความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ

ตามแนวพระราชด้าริ
เศรษฐกิจพอเพียง 

บริหารงาน
ทั่วไป 

รักษาความ
สงบภายใน 

การศึกษา สาธารณสุข 
สังคม

สงเคราะห ์
เคหะและ

ชุมชน 
สร้างความ
เข้มแขง็ 

การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

งบกลาง 

การสร้างความ
เข้มแข็งทาง

เศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่าง

ย่ังยืน 

การเติบโตท่ี
เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

การเสริมสร้าง
ความมั่นคง
แห่งชาติเพื่อ
การพัฒนา

ประเทศสู่ความ
มั่นคงและ

ย่ังยืน 

การบริหาร
จัดการใน

ภาครัฐ การ
ป้องกันการ

ทุจริตประพฤติ
มิชอบและธรร
มาภิบาลใน
สังคมไทย 

การพัฒนา
โครงสร้าง

พื้นฐานและ
ระบบโลจิ

สติกส ์

การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี วิจัย 
และนวัตกรรม 

การพัฒนาภาค 
เมือง และพื้นท่ี

เศรษฐกิจ 

ความร่วมมือ
ระหว่าง

ประเทศเพื่อ
การพัฒนา 

อุตสาหกรรม
การโยธา 
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3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท้ายุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์  
 เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ได้ด้าเนินการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการ
ของประชาชนในชุมชน ตามประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย ขอบข่ายของปัญหา พ้ืนที่เป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมาย และการคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต การวิเคราะห์ผังเมืองรวม เพ่ือก้าหนดแนวทางการ
พัฒนาทางกายภาพในมิติพ้ืนที่ และการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและ
โอกาสการพัฒนาในอนาคตของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์  โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis การพิจารณาถึงปัจจัย
ภายใน ได้แก่ จุดแข็ง (Strength - S) จุดอ่อน (Weak - W) และปัจจัยภายนอก ได้แก่ โอกาส (Opportunity - O) 
และอุปสรรค (Threat - T)   

ทั้งนี้ ผลจากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลที่จะน้าเสนอต่อไปนี้ จะเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงแนวนโยบาย
ที่มีความเชื่อมโยง สอดคล้องกัน ตั้งแต่นโยบายส่วนกลาง นโยบายส่วนภูมิภาค และนโยบายส่วนท้องถิ่น  
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผน ก้าหนดทิศทางการพัฒนา และบริหารจัดการเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์         
ในอนาคตต่อไป  

    ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในชุมชน ตามประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น 
จากการรวบรวมประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชน จากการจัดท้าเวทีประชาคมเมือง 

ได้เสนอประเด็นปัญหา ความต้องการ สามารถสรุปได้ ดังนี้  
1. ด้านการคมนาคมและสาธารณูปโภค 

- ถนนเลียบคลองเกิดความช้ารุด เสียหาย การคมนาคมขนส่งไม่สะดวก 
- ท่อระบายน้้า และฝาท่อระบายน้้าในชุมชนช้ารุดเสียหาย 
- ท่อระบายน้้าเกิดการอุดตันไม่สามารถระบายน้้าได ้
- ศาลาอเนกประสงค์ช้ารุดเสียหาย และทรุดโทรม 
- ต้องการระบบน้้าประปาที่สะอาด 
- การป้องกัน และแก้ไขปัญหาน้้าท่วมระยะยาว โดยการสร้างเข่ือนกั้นน้้า 

2. ด้านการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
- ต้องการให้มีการจัดสถานที่และกิจกรรมในการออกก้าลังกาย  
- ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน 
- ต้องการให้มีการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของเด็กและเยาวชน 
- ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสในชุมชน ได้รับการดูแล 
- ต้องการให้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในชุมชน เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

3. ด้านเศรษฐกิจชุมชน 
- ต้องการให้มีการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม 
- ต้องการให้มีการจัดอบรมอาชีพเสริมให้แก่คนในชุมชน เพ่ือเป็นรายได้เสริมให้แก่ครอบครัว  
- ขาดสถานที่จัดจ้าหน่ายสินค้า หรือผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพ  

4. ด้านสิ่งแวดล้อม 
- ปัญหาน้้าเน่าเสียในชุมชน 
- คูคลองตื้นเขิน ไม่สะอาด 
- จ้านวนถังขยะไม่เพียงพอต่อความต้องการ 
- ประชาชนขาดจิตส้านึกในการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม 
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5. ด้านวัฒนธรรมและประเพณี 
- ต้องการให้อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน 
- ต้องการให้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีไทย  
- ต้องการให้มีการส่งเสริมกิจกรรม และให้ความส้าคัญกับผู้สูงอายุ โดยการจัดกิจกรรม

สันทนาการให้แก่ผู้สูงอายุ 
6. ด้านบริหารจัดการ 

- ขาดเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน 
- การอบรมเพ่ิมพูนทักษะความรู้ในการปฏิบัติงาน เพ่ือบริการประชาชน 
- ปรับปรุงส้านักงานเพ่ืออ้านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่มารับบริการ 

ผลการวิเคราะห์ผังเมืองรวม เพื่อก้าหนดแนวทางการพัฒนาทางกายภาพในมิติพื นที่ 
จากการออกกฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองหนองเสือ  – คลองหลวง – ธัญบุรี 

จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2550 เพ่ือจัดระบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน โครงข่ายคมนาคมขนส่งและบริการ
สาธารณะให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับและสอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต รวมทั้ง
ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ 

แผนที่ 1 แสดงผังเมืองรวมเมืองหนองเสือ – คลองหลวง - ธัญบุรี 

 
จากการวิเคราะห์ผังเมืองรวมในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์สามารถสรุปได้ ดังนี้ 
(๑) ที่ดินที่ก้าหนดไวเปนสีเหลือง เปนที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย ได้แก่ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 

ต้าบลบึงน้้ารักษ์ และหมู่ท่ี 3 หมู่ที่ 4 ต้าบลบึงสนั่น  
(๒) ที่ดินที่ก้าหนดไวเปนสีสม เปนที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง ได้แก่ หมู่ที่ 4  

ต้าบลบึงสนั่น  
(๓) ที่ดินที่ก้าหนดไวเปนสีแดง เปนที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก ได้แก่ หมู่ที่ 4 

ต้าบลบึงสนั่น 
(๔) ที่ดินที่ก้าหนดไวเปนสีเขียว เปนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ได้แก่ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 4  

ต้าบลบึงสนั่น และหมู่ที่ 1 – 6 ต้าบลบึงน้้ารักษ์   
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 (5) ที่ดินที่ก้าหนดไว เปนสีเขียวมะกอก เปนที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา ได้แก่ หมู่ที ่ 3 
ต้าบลบึงน้้ารักษ์  

(6) ที่ดินที่ก้าหนดไว้เปนสีน้้าเงิน เปนที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ ได้แก ่หมู่ที่ 4 ต้าบลบึงสนั่น 

 

ดังรายละเอียดตามแผนที่ 2 แสดงรายละเอียดเฉพาะพ้ืนที่รับผิดชอบของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ 

แผนที่ 2 แสดงผังเมืองรวมในเขตพื นที่รับผิดชอบของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ 

 
ผลการวิเคราะห์ผังเมืองรวมในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ปรากฏว่าพ้ืนที่โดยส่วน

ใหญ ่เปนพ้ืนที่ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) รองลงมาคือส่วนพ้ืนที่ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย  
(สีเหลือง) ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง (สีส้ม) และที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก 
(สีแดง) จะกระจุกตัวอยู่โซนเดียว คือ บริเวณหมู่ที่ 4 ต้าบลบึงสนั่น สะท้อนถึงลักษณะการเป็นชุมชนเมือง
กึ่งชนบท ดังนั้นการก้าหนดแนวทางการพัฒนาทางกายภาพในมิติพ้ืนที่ จึงควรมุ่งเน้นในด้านคุณภาพชีวิต 
และด้านสิ่ งแวดล้อม พ้ืนที่น้อยที่สุด คือ พ้ืนที่ประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ (สีน้้าเงิน) เป็นที่ตั้งขององค์การเภสัชกรรม สาขาธัญบุรี และโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ์ 
ธัญบุรี หมู่ที่ 4 ต้าบลบึงสนั่น อ้าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี และประเภทสถาบันการศึกษา (สีเขียวมะกอก) 
เป็นที่ตั้งของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพเป็นสถาบันการศึกษาสังกัดสถาบันการพลศึกษา ตั้งอยู่
เลขที่ 69 หมู่ที่ 3 ต้าบลบึงน้้ารักษ์ อ้าเภอธัญบุรี  ซึ่งถือว่าเป็นข้อดีในการก้าหนดแนวทางการพัฒนา    
ทางกายภาพในมิติพ้ืนที่ที่ควรมุ่งเน้นในด้านการศึกษาของเยาวชน  โดยการประสานความร่วมมือระหว่าง
ส่วนราชการ และสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่เขตเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์     

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนา
ในอนาคตของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ 
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เป็นการประเมินโดยวิเคราะห์ถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือข้อจ้ากัด อันเป็นสภาวะแวดล้อม
ภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาด้านต่างๆ ของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ รวมทั้งการวิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง  
อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายใน ซึ่งทั้งหมดเป็นการประเมินสถานภาพของท้องถิ่นในปัจจุบัน โดยเป็นการ 
ตอบค้าถามว่า “ปัจจุบันท้องถิ่นมีสถานภาพการพัฒนาอยู่จุดไหน” ส้าหรับการใช้ประโยชน์ในการ
ก้าหนดการด้าเนินงานในอนาคตต่อไป โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis 

ปัจจัยภายใน 
 ปัจจัยภายใน ประกอบด้วย การบริหารจัดการในองค์กร ระเบียบกฎหมาย บุคลากร 

งบประมาณ ระบบฐานข้อมูล ตลอดจนการอ้านวยการ การประสานงาน และความร่วมมือจากส่วนราชการ
ที่เก่ียวข้อง 

- จุดแข็ง (Strength - S) หมายถึง ขีดความสามารถ หรือทรัพยากรที่มีอยู่ภายในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งสามารถน้ามาบริหารจัดการ เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ ภารกิจ และจุดมุ่งหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

- จุดอ่อน (Weakness - W) หมายถึง ข้อจ้ากัด หรือข้อด้อยในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมี
ผลท้าให้ไม่บรรลุตามแนวทางการพัฒนาที่วางไว้ 

 ปัจจัยภายนอก 
 ประกอบด้วย ด้านการเมือง รวมถึงระดับความขัดแย้งและกลุ่มผลประโยชน์ ด้านเศรษฐกิจ 

ได้แก่ เศรษฐกิจในเขตพ้ืนที่ (เช่น ผลผลิต รายได้ รายจ่าย การออม การลงทุน การใช้ที่ดิน แรงงาน) 
การเกษตรกรรม การพาณิชยกรรม การคลัง  ด้านสังคม นโยบายรัฐบาล / กฎหมาย และด้านเทคโนโลยี 

- โอกาส (Opportunity - O) หมายถึง การศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกว่ามีสภาพเป็นเช่นไร 
เหตุการณ์สถานการณ์ของโลก สถานการณ์ของประเทศ ของจังหวัด และของอ้าเภอที่เกิดขึ้นจะส่งผล
กระทบต่อท้องถิ่นอย่างไร มีการเปลี่ยนแปลงใดที่เป็นประโยชน์ หรือเป็นโอกาสอันดีต่อท้องถิ่น โดยจะต้อง
พิจารณาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง และเทคโนโลยี 

- อุปสรรค (Threat - T) หมายถึง การศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นอุปสรรคหรือภาวะ
คุกคาม ก่อให้เกิดผลเสียหาย หรือเป็นข้อจ้ากัดต่อท้องถิ่น โดยจะต้องพิจารณาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง การปกครองและเทคโนโลยี เช่นเดียวกับการวิเคราะห์โอกาส 

ส้าหรับผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบัน และโอกาสการพัฒนา 
ในอนาคตของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ด้วยเทคนิค SWOT Analysis มีรายละเอียด ดังนี้ 

จุดแข็ง (Strength) 
1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้น้า และมีความมุ่งมั่นสูงที่จะพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้า

ในทุกด้าน 
2. การบริหารจัดการมีความเป็นเอกภาพ สามารถตอบสนอง แก้ไขปัญหาความต้องการของ

ประชาชนในพื้นท่ีได้หลากหลายและรวดเร็ว 
3. ผู้บริหารมีความสามารถในการประสานงานกับส่วนราชการต่างๆ 
4. พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง มีความรักสามัคคี และมีจิตส้านึกความรับผิดชอบต่อหน้าที่  

จุดอ่อน (Weakness) 
1. การจัดการความรู้ (KM: Knowledge Management) และเทคโนโลยีสารสนเทศยังไม่เป็นระบบ 
2. มีงบประมาณมีจ้ากัด เมื่อเปรียบเทียบกับอ้านาจหน้าที่และขนาดพ้ืนที่ความรับผิดชอบ 
3. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีความล่าช้า ไม่สามารถด้าเนินการได้ทันตามระยะเวลาที่ก้าหนด 
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โอกาส (Opportunity) 
1. พระราชบัญญัติก้าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ้านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ท้าให้มีโอกาสได้รับการจัดสรรงบประมาณ การฝึก อบรมความรู้ เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ และมีอ้านาจหน้าที่เพ่ิมมากขึ้น สามารถด้าเนินการแก้ไขปัญหาความเร่งด่วน
ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

2. มีการออกกฎกระทรวงใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองหนองเสือ – คลองหลวง – ธัญบุรี จังหวัด
ปทุมธานี พ.ศ. 2550 เพ่ือจัดระบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน โครงข่ายคมนาคมขนส่ง  และบริการสาธารณะ 
ให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับและสอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต รวมทั้งส่งเสริมและ
พัฒนาเศรษฐกิจ 

3. พ้ืนที่ตั้งอยู่ในเขตปริมณฑล จึงท้าให้เป็นพ้ืนที่ดึงดูดในการลงทุน เนื่องจากมีการคมนาคมที่
สะดวก อยู่ใกล้กรุงเทพมหานคร 

4. เมืองเกิดการขยายตัว มีประชาชนต่างพ้ืนที่ย้ายเข้ามาอยู่อาศัยเพ่ิมข้ึน 

อุปสรรค (Threat) 
1. การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทั่วโลก 
2. สภาพเศรษฐกิจโลกซบเซามาอย่างยาวนาน 
3. ความผันผวนราคาน้้ามันในประเทศปรับตัวสูงขึ้นส่งผลต่อรายจ่ายที่เพิ่มข้ึนของทุกภาคส่วน 
4. ระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่ไม่เอ้ืออ้านวยต่อการปฏิบัติงานให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว 

แผนที่ 3 แสดง SWOT Analysis 

จุดแขง็ (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 
1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้น้า  
2. การบริหารจัดการมีความเป็นเอกภาพ 
3. ผู้บริหารมีความสามารถในการประสานงานกับ

ส่วนราชการต่างๆ 
4. พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง มีความรักสามัคคี 

และมีจิตส้านึกความรับผิดชอบต่อหน้าที่  

1. การจัดการความรู้ (KM: Knowledge Management) 
และเทคโนโลยีสารสนเทศยังไม่เป็นระบบ 

2. มีงบประมาณมีจ้ากัดเมื่อเปรียบเทียบกับอ้านาจ
หน้าที่และขนาดพ้ืนที่ความรับผิดชอบ 

3. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีความล่าช้าไม่สามารถ
ด้าเนินการได้ทันตามระยะเวลาที่ก้าหนด 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 

1. พระราชบัญญัติก้าหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอ้านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 มาตรา 16 

2. มีการออกกฎกระทรวงใช้บังคับผังเมืองรวมเมือง
หนองเสือ – คลองหลวง – ธัญบุรี จังหวัด
ปทุมธานี พ.ศ. 2550 

3. พ้ืนที่ตั้งอยู่ในเขตปริมณฑล จึงท้าให้เป็นพ้ืนที่
ดึงดูดในการลงทุน 

4. เมืองเกิดการขยายตัว มีประชาชนต่างพ้ืนที่ย้าย
เข้ามาอยู่อาศัยเพ่ิมข้ึน 

1. การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด-19) ทั่วโลก 

2. สภาพเศรษฐกิจโลกซบเซามาอย่างยาวนาน 
3. ความผันผวนราคาน้้ามันในประเทศปรับตัว

สูงขึ้นส่งผลต่อรายจ่ายที่เพ่ิมขึ้นของทุกภาคส่วน 
4. ระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่ไม่เอ้ืออ้านวย

ต่อการปฏิบัติงานให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว 
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3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
ในการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์นั้น ได้ท้าการประเมินสถานการณ์

สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง สรุปได้ดังนี้ 
  1) ด้านเศรษฐกิจ  
      - การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เริ่มขึ้นตั้งแต่เดือน

ธันวาคม พ.ศ. 2562 ได้มีการแพร่ระบาดไปทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย ท้าให้ทุกประเทศมีมาตรการเพ่ือใช้
ในการควบคุมโรค ตั้งแต่การลดการเดินทางการเข้าออกพ้ืนที่ การปิดสนามบิน การใช้มาตรการ Social 
distancing มีการปิดสถานที่ ปิดสถานการค้า และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ปิดเมือง มาตรการต่างๆเหล่านี้
ย่อมมีผลกระทบไปถึงการชะงักงันของเศรษฐกิจการค้า การผลิต อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม
ต่อเนื่อง อาทิ โรงแรม ร้านอาหาร รวมไปถึงการผลิตในภาคอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบในวงกว้าง ประชาชน   
ไม่สามารถท้างานหาเลี้ยงชีพแบบปกติได้ ธุรกิจจ้านวนมากต้องปิดกิจการ หรือท้าได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ  
จนท้าให้ขาดรายได้มาจุนเจือครอบครัว การค้าและการลงทุนเกิดผลกระทบอย่างรุนแรง ล้วนแล้วมีสาเหตุ
มาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เป็นส้าคัญ เกดิผลกระทบในระยะยาว 
เนื่องจากการเติบโตทางเศรษฐกิจลดลง ท้าให้สูญเสียการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน           
ประเทศสูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขันและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาว เนื่องจาก
จะต้องใช้เงินและทรัพยากรจ้านวนมากในการป้องกันและรักษาโรคโควิค - 19 (โควิด - 19)  

  2) ด้านสังคม  
- ประชาชนเดือดร้อนจากปัญหาเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร

นา 2019 (โควิด-19) ก็จะมีผลกระทบต่อการด้าเนินชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวตามมาเช่นกัน 
โดยเฉพาะกลุ่มคนยากจน กลุ่มเปราะบาง ซึ่งสิ่งที่ตามมาก็จะยิ่งท้าให้สังคมไทยเกิดปัญหา เกิดช่องว่าง และ
ความเหลื่อมล้้าทางสังคมตามมาด้วยย่อมท้าให้เกิดผลกระทบทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมและมีผลต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจ ถึงแม้ประชาชนได้รับการจัดสวัสดิการทางสังคมในหลายรูปแบบ แต่กลุ่มผู้ด้อยโอกาส   
ยังไม่สามารถเข้าถึงบริการทางสังคมได้อย่างทั่วถึง ความเหลื่อมล้้าทางรายได้ของประชากร และโอกาส     
การเข้าถึงทรัพยากรเป็นปัญหาการพัฒนาประเทศ สังคมไทยเผชิญวิกฤตความเสื่อมถอยด้านคุณธรรม และ
จริยธรรม และมีการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย รวมถึงเผชิญปัญหาการแพร่ระบาดของ     
ยาเสพติด และการเพ่ิมขึ้นของการพนัน โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่สามารถเข้าถึงแหล่งอบายมุข
ต่างๆ ได้โดยง่ายในรูปแบบออนไลน์ 

   3) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
      - การพัฒนาที่ผ่านมาได้ระดมใช้ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะที่ดิน ป่าไม้ แหล่งน้้า 
ทรัพยากรชายฝั่งทะเล ทรัพยากรธรณี ในอัตราที่สูงมาก และเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ จนมีผลท้าให้
ทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้ เกิดการร่อยหรอ และเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว รวมทั้งเริ่มส่งผลกระทบ
ต่อการด้ารงชีวิตของประชาชนในชนบทที่ต้องพ่ึงพาทรัพยากรเป็นหลักในการยังชีพ ได้แก่ ทรัพยากร 
ป่าไม้ ทรัพยากรที่ดิน ทรัพยากรแหล่งน้้า เป็นต้น 
  4) ด้านการเมืองและการบริหาร  
      - การกระจายอ้านาจประสบความส้าเร็จในเรื่องการเพ่ิมรายได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แต่มีความล่าช้าในการถ่ายโอนภารกิจและมีความไม่ชัดเจนในการแบ่งบทบาทหน้าที่กับราชการ  
ส่วนกลาง ขณะเดียวกัน การคอร์รัปชั่นยังคงเป็นปัญหาส้าคัญของไทยและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ประเทศ 
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ส่วนที่  3 
การน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 ยุทธศาสตร์ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

บริการชุมชนและ
สังคม 

เคหะและชุมชน - กองช่าง เทศบาลเมือง 
สนั่นรักษ์ 

   สร้างความเข้มแข็ง
ชุมชน 

- กองช่าง  

  การเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

- กองช่าง 
 

 

2 ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

บริหารงานทั่วไป การรักษาความสงบ
ภายใน 

- ส้านักปลัดเทศบาล  

  บริการชุมชนและ
สังคม 

การศึกษา - กองการศึกษา  

   สาธารณสุข - กองสาธารณสุขและ     
  สิ่งแวดล้อม 

 

   สังคมสงเคราะห์ - กองสวัสดิการสังคม  
   สร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชน 
- กองสวัสดิการสังคม  

   การศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ 

- กองการศึกษา  

  การด้าเนินงานอ่ืน งบกลาง - กองสวัสดิการสังคม  
3 ยุทธศาสตร์ด้าน

เศรษฐกิจชุมชน 
บริการชุมชนและ
สังคม 

สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

- กองสาธารณสุขและ  
  สิ่งแวดล้อม 
- กองสวัสดิการสังคม 

 

4 ยุทธศาสตร์ด้าน
สิ่งแวดล้อม 

บริการชุมชนและ
สังคม 

สาธารณสุข - กองสาธารณสุขและ  
  สิ่งแวดล้อม 

 

   เคหะและชุมชน - กองสาธารณสุขและ  
  สิ่งแวดล้อม 

 

5 ยุทธศาสตร์ด้าน
วัฒนธรรมและ
ประเพณี 

บริการชุมชนและ
สังคม 

การศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ 

- การศึกษา  
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ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

6 ยุทธศาสตร์ด้าน
บริหารจัดการ 

บริหารงานทั่วไป บริหารงานทั่วไป - ส้านักปลัดเทศบาล
- กองคลัง
- กองยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ
- กองการเจ้าหน้าที่

เทศบาลเมือง 
สนั่นรักษ์ 

รักษาความสงบภายใน - ส้านักปลัดเทศบาล
บริการชุมชนและ
สังคม 

การศึกษา - กองการศึกษา
เคหะและชุมชน - กองช่าง

- กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

- กองสวัสดิการสังคม

การเศรษฐกิจ การพาณิชย์ - กองคลัง
รวม 6 ยุทธศาสตร์ 5 ด้าน 11 แผนงาน 1 ส้านัก/ 8 กอง 



แบบ ผ. 01

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 40 30,839,200    16 10,862,300    11 12,552,000    12 10,760,000    36 40,700,900    115 105,714,400
     1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 7,800,000      1 5,000,000      1 5,000,000      1 5,000,000      1 5,000,000      5 27,800,000
     1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 43 68,163,900    33 36,660,600    15 26,525,300    9 22,290,900    9 19,277,100    109 172,917,800

รวม 84 106,803,100  50 52,522,900    27 44,077,300    22 38,050,900    46 64,978,000    229 306,432,200   
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
     2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 8 2,400,000      8 2,400,000      8 2,400,000      8 2,400,000      8 2,400,000 40 12,000,000
     2.2 แผนงานการศึกษา 27 45,516,936    27 45,516,936    26 45,476,936    26 45,476,936    26 45,476,936 132 227,464,680
     2.3 แผนงานสาธารณสุข 21 118,200,000  21 118,200,000  21 118,200,000  21 118,200,000  21 118,200,000 105 591,000,000
     2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1 300,000         1 300,000         1 300,000         1 300,000         1 300,000 5 1,500,000
     2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 14 3,150,000      14 3,150,000      14 3,150,000      14 3,150,000      14 3,150,000 70 15,750,000
     2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 9 1,730,000      9 1,730,000      8 1,720,000      8 1,720,000      8 1,720,000 42 8,620,000
     2.7 แผนงานงบกลาง 4 45,471,300    4 50,016,550    4 55,020,200    4 60,527,750    4 66,591,950 20 277,627,750

รวม 84 216,768,236  84 221,313,486  82 226,267,136  82 231,774,686  82 237,838,886  414 1,133,962,430 
3. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชน
     3.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 6 450,000         6 450,000         6 450,000         6 450,000 6 450,000 30 2,250,000       

รวม 6 450,000         6 450,000         6 450,000         6 450,000         6 450,000         30 2,250,000
4. ยุทธศาสตร์ด้านส่ิงแวดล้อม
     4.1 แผนงานเคหะและชุมชน 18 42,430,000    18 50,430,000    18 43,430,000    18 42,430,000    18 42,430,000 90 221,150,000

รวม 18 42,430,000    18 50,430,000    18 43,430,000    18 42,430,000    18 42,430,000    90 221,150,000

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ปี พ.ศ. 2569

งบประมาณจ านวน
โครงการ

ปี พ.ศ. 2568

งบประมาณจ านวน
โครงการ

จ านวน
โครงการ

ปี พ.ศ. 2570

จ านวน
โครงการ

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ยุทธศาสตร์

ปี พ.ศ. 2566

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ

ปี พ.ศ. 2567 รวม 5  ปี

งบประมาณจ านวน
โครงการ

งบประมาณ งบประมาณ
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แบบ ผ. 01

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5. ยุทธศาสตร์ด้านวัฒนธรรมและประเพณี
     5.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 8 1,165,000 8 1,165,000 7 1,160,000 7 1,160,000 7 1,160,000 37 5,810,000       

รวม 8 1,165,000 8 1,165,000 7 1,160,000 7 1,160,000 7 1,160,000 37 5,810,000       
6. ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการ
     6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 23 3,540,000      24 3,840,000      23 3,540,000      24 6,840,000      24 6,840,000 118 24,600,000
     6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 6 1,550,000      5 3,360,000      4 760,000         6 2,810,000      7 3,320,000 28 11,800,000
     6.3 แผนงานการศึกษา 8 2,300,000      12 5,800,000      4 800,000         4 800,000         4 800,000 32 10,500,000
     6.4 แผนงานเคหะและชุมชน 3 12,981,000    3 12,981,000    3 12,981,000    3 12,981,000    3 12,981,000 15 64,905,000
     6.5 แผนงานการพาณิชย์ 1 15,000,000    1 15,000,000    1 15,000,000    1 15,000,000    1 15,000,000 5 75,000,000

รวม 41 35,371,000    45 40,981,000    35 33,081,000    38 38,431,000    39 38,941,000 198 186,805,000
รวมท้ังส้ิน 241 402,987,336  211   366,862,386  175   348,465,436  173 352,296,586 198 385,797,886 998 1,856,409,630

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  (ต่อ)

งบประมาณจ านวน
โครงการ

งบประมาณ จ านวน
โครงการ

งบประมาณ จ านวน
โครงการ

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ยุทธศาสตร์

ปี พ.ศ. 2566 ปี พ.ศ. 2567 ปี พ.ศ. 2568 ปี พ.ศ. 2569 ปี พ.ศ. 2570 รวม 5  ปี

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ จ านวน
โครงการ

งบประมาณ จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
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แบบ ผ 02

หน้า 1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและชุมชนให้มีคุณภาพ เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมือง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 : การพัฒนาสาธารณูปโภค
1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

๑ โครงการขยายเขตไฟทางสาธารณะ เพ่ือให้ประชาชน ความยาวรวม -               -               -               ๗๐๐,๐๐๐ - ๑ แห่ง ให้ประชาชน กองช่าง

บริเวณซอยวรรณขจร มีความปลอดภัยใน 700 เมตร มีความปลอดภัย

หมู่ท่ี ๑ ต.บึงสน่ัน การเดินทางยามค่่าคืน ในชีวิตและ

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ทรัพย์สินเพ่ิมข้ึน

๒ โครงการขยายเขตไฟทางสาธารณะ เพ่ือให้ประชาชน ความยาวรวม - - - - ๖๕๐,๐๐๐ ๑ แห่ง ให้ประชาชน กองช่าง

(ต่อจากของเดิม) มีความปลอดภัยใน 650 เมตร มีความปลอดภัย

บริเวณซอยไชยรุ่งทรัพย์ การเดินทางยามค่่าคืน ในชีวิตและ

หมู่ท่ี ๑ ต.บึงสน่ัน ทรัพย์สินเพ่ิมข้ึน

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

๓ โครงการอุดหนุนงบประมาณ เพ่ือให้ประชาชน จ่านวน ๑ แห่ง - ๓๑๐,๗๐๐ - - - ๑ แห่ง ให้ประชาชน กองช่าง

ขยายเขตไฟทางสาธารณะ มีความปลอดภัยใน มีความปลอดภัย

บริเวณซอยข้างศาล การเดินทางยามค่่าคืน ในชีวิตและ

เจ้าพ่อดอนใหญ่ หมู่ท่ี ๑ ทรัพย์สินเพ่ิมข้ึน

ต.บึงสน่ัน อ.ธัญบุรี 

จ.ปทุมธานี

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและชุมชนให้มีคุณภาพ เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมือง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 : การพัฒนาสาธารณูปโภค
1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

๔ โครงการขยายเขตไฟทางสาธารณะ เพ่ือให้ประชาชน ความยาวรวม 900,000       -               -               -               - ๑ แห่ง ให้ประชาชน กองช่าง

(ต่อจากของเดิม) มีความปลอดภัยใน 900 เมตร มีความปลอดภัย

บริเวณซอยคุณจ่า การเดินทางยามค่่าคืน ในชีวิตและ

หมู่ท่ี ๔ ต.บึงสน่ัน ทรัพย์สินเพ่ิมข้ึน

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

๕ โครงการขยายเขตไฟทางสาธารณะ เพ่ือให้ประชาชน ความยาวรวม ๕๐๐,๐๐๐ -               -               -               - ๑ แห่ง ให้ประชาชน กองช่าง

(ต่อจากของเดิม) มีความปลอดภัยใน 500 เมตร มีความปลอดภัย

บริเวณซอยเฟอร์นิเจอร์ การเดินทางยามค่่าคืน ในชีวิตและ

หมู่ท่ี ๔ ต.บึงสน่ัน ทรัพย์สินเพ่ิมข้ึน

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

๖ โครงการขยายเขตไฟทางสาธารณะ เพ่ือให้ประชาชน ความยาวรวม -               -               -               1,500,000    - ๑ แห่ง ให้ประชาชน กองช่าง

บริเวณหมู่บ้านสุภาพงษ์ มีความปลอดภัยใน 1,500 เมตร มีความปลอดภัย

ซอย ๑ หมู่ท่ี ๑ ต.บึงน่้ารักษ์ การเดินทางยามค่่าคืน ในชีวิตและ

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ทรัพย์สินเพ่ิมข้ึน

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  

ท่ี
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและชุมชนให้มีคุณภาพ เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมือง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 : การพัฒนาสาธารณูปโภค
1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

๗ โครงการขยายเขตไฟทางสาธารณะ เพ่ือให้ประชาชน ความยาวรวม - - 1,500,000    - - ๑ แห่ง ให้ประชาชน กองช่าง

บริเวณหมู่บ้านสุภาพงษ์ มีความปลอดภัยใน 1,500 เมตร มีความปลอดภัย

ซอย ๒ หมู่ท่ี ๑ ต.บึงน่้ารักษ์ การเดินทางยามค่่าคืน ในชีวิตและ

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ทรัพย์สินเพ่ิมข้ึน

๘ โครงการขยายเขตไฟทางสาธารณะ เพ่ือให้ประชาชน ความยาวรวม - - - - 1,500,000     ๑ แห่ง ให้ประชาชน กองช่าง

บริเวณหมู่บ้านสุภาพงษ์ มีความปลอดภัยใน 1,500 เมตร มีความปลอดภัย

ซอย ๓ หมู่ท่ี ๑ ต.บึงน่้ารักษ์ การเดินทางยามค่่าคืน ในชีวิตและ

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ทรัพย์สินเพ่ิมข้ึน

๙ โครงการขยายเขตไฟทางสาธารณะ เพ่ือให้ประชาชน ความยาวรวม ๓๒๐,๐๐๐ - - - - ๑ แห่ง ให้ประชาชน กองช่าง

บริเวณหมู่บ้านซันน่ีโฮม มีความปลอดภัยใน 320 เมตร มีความปลอดภัย

ซอย ๑ หมู่ท่ี ๑ ต.บึงน่้ารักษ์ การเดินทางยามค่่าคืน ในชีวิตและ

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ทรัพย์สินเพ่ิมข้ึน

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  
 รายละเอียดโครงการพัฒนา
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและชุมชนให้มีคุณภาพ เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมือง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 : การพัฒนาสาธารณูปโภค
1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

๑๐ โครงการขยายเขตไฟทางสาธารณะ เพ่ือให้ประชาชน ความยาวรวม - 320,000       - - - ๑ แห่ง ให้ประชาชน กองช่าง

บริเวณหมู่บ้านซันน่ีโฮม มีความปลอดภัยใน 320 เมตร มีความปลอดภัย

ซอย ๒ หมู่ท่ี ๑ ต.บึงน่้ารักษ์ การเดินทางยามค่่าคืน ในชีวิตและ

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ทรัพย์สินเพ่ิมข้ึน

๑๑ โครงการขยายเขตไฟทางสาธารณะ เพ่ือให้ประชาชน ความยาวรวม - ๓๐๐,๐๐๐ - - - ๑ แห่ง ให้ประชาชน กองช่าง

บริเวณซอยตรงข้ามทิวไผ่ มีความปลอดภัยใน 300 เมตร มีความปลอดภัย

หมู่ท่ี ๑ ต.บึงน่้ารักษ์ การเดินทางยามค่่าคืน ในชีวิตและ

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ทรัพย์สินเพ่ิมข้ึน

๑๒ โครงการขยายเขตไฟทางสาธารณะ เพ่ือให้ประชาชน ความยาวรวม - - - - 1,000,000     ๑ แห่ง ให้ประชาชน กองช่าง

บริเวณซอยอุบลสถิตย์ มีความปลอดภัยใน 1,000 เมตร มีความปลอดภัย

หมู่ท่ี ๑ ต.บึงน่้ารักษ์ การเดินทางยามค่่าคืน ในชีวิตและ

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ทรัพย์สินเพ่ิมข้ึน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและชุมชนให้มีคุณภาพ เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมือง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1: การพัฒนาสาธารณูปโภค
1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

๑๓ โครงการขยายเขตไฟทางสาธารณะ เพ่ือให้ประชาชน ความยาวรวม ๔๐๐,๐๐๐ - - - - ๑ แห่ง ให้ประชาชน กองช่าง

บริเวณซอยไทยริชฟูดส์ กรุ๊ป มีความปลอดภัยใน 400 เมตร มีความปลอดภัย

หมู่ท่ี ๑ ต.บึงน่้ารักษ์ การเดินทางยามค่่าคืน ในชีวิตและ

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ทรัพย์สินเพ่ิมข้ึน

๑๔ โครงการขยายเขตไฟทางสาธารณะ เพ่ือให้ประชาชน ความยาวรวม ๕๐๐,๐๐๐ - - - - ๑ แห่ง ให้ประชาชน กองช่าง

บริเวณซอยบ้านครูสมชาย มีความปลอดภัยใน 500 เมตร มีความปลอดภัย

หมู่ท่ี ๓ ต.บึงน่้ารักษ์ การเดินทางยามค่่าคืน ในชีวิตและ

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ทรัพย์สินเพ่ิมข้ึน

๑๕ โครงการขยายเขตไฟทางสาธารณะ เพ่ือให้ประชาชน ความยาวรวม - - 1,600,000    - - ๑ แห่ง ให้ประชาชน กองช่าง

บริเวณซอยวิศรุต มีความปลอดภัยใน 1,600 เมตร มีความปลอดภัย

หมู่ท่ี ๓ ต.บึงน่้ารักษ์ การเดินทางยามค่่าคืน ในชีวิตและ

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ทรัพย์สินเพ่ิมข้ึน

โครงการ
ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ตัวช้ีวัด
(KPI)

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

งบประมาณ
ท่ี
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและชุมชนให้มีคุณภาพ เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมือง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 : การพัฒนาสาธารณูปโภค
1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

๑๖ โครงการอุดหนุนงบประมาณ เพ่ือให้ประชาชน จ่านวน ๑ แห่ง ๖๘๒,๗๐๐ - - - - ๑ แห่ง ให้ประชาชน กองช่าง

ขยายเขตไฟทางสาธารณะ มีความปลอดภัยใน มีความปลอดภัย

บริเวณถนนเลียบคลองซอย ๑๓ การเดินทางยามค่่าคืน ในชีวิตและ

ฝ่ังเหนือด้านตะวันตก หมู่ท่ี ๔ ทรัพย์สินเพ่ิมข้ึน

ต.บึงน่้ารักษ์ อ.ธัญบุรี

จ.ปทุมธานี

๑๗ โครงการขยายเขตไฟทางสาธารณะ เพ่ือให้ประชาชน ความยาวรวม - 600,000       - - - ๑ แห่ง ให้ประชาชน กองช่าง

(ต่อจากของเดิม) มีความปลอดภัยใน 600 เมตร มีความปลอดภัย

บริเวณซอยมูฮัด การเดินทางยามค่่าคืน ในชีวิตและ

หมู่ท่ี ๕ ต.บึงน่้ารักษ์ ทรัพย์สินเพ่ิมข้ึน

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ท่ี
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  
เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

วัตถุประสงค์โครงการ
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและชุมชนให้มีคุณภาพ เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมือง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 : การพัฒนาสาธารณูปโภค
1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

๑๘ โครงการขยายเขตไฟทางสาธารณะ เพ่ือให้ประชาชน ความยาวรวม - - - - ๑,๖๐๐,๐๐๐ ๑ แห่ง ให้ประชาชน กองช่าง

บริเวณซอยสังกะปะ มีความปลอดภัยใน 1,600 เมตร มีความปลอดภัย

หมู่ท่ี ๑ ต.บึงสน่ัน การเดินทางยามค่่าคืน ในชีวิตและ

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ทรัพย์สินเพ่ิมข้ึน

๑๙ โครงการขยายเขตไฟทางสาธารณะ เพ่ือให้ประชาชน ความยาวรวม - 500,000       - - - ๑ แห่ง ให้ประชาชน กองช่าง

บริเวณข้างศูนย์มิตซูบิชิ มีความปลอดภัยใน 500 เมตร มีความปลอดภัย

หมู่ท่ี ๒ ต.บึงสน่ัน การเดินทางยามค่่าคืน ในชีวิตและ

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ทรัพย์สินเพ่ิมข้ึน

๒๐ โครงการขยายเขตไฟทางสาธารณะ เพ่ือให้ประชาชน ความยาวรวม - 600,000       - - - ๑ แห่ง ให้ประชาชน กองช่าง

บริเวณซอยเจริญจันทร์ มีความปลอดภัยใน 600 เมตร มีความปลอดภัย

หมู่ท่ี ๔ ต.บึงสน่ัน การเดินทางยามค่่าคืน ในชีวิตและ

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ทรัพย์สินเพ่ิมข้ึน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  
เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและชุมชนให้มีคุณภาพ เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมือง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 : การพัฒนาสาธารณูปโภค
1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

๒๑ โครงการปรับปรุงระบบไฟทาง เพ่ือให้ประชาชน จ านวน 1 แห่ง 500,000       -               - - - ๑ แห่ง ให้ประชาชน กองช่าง

สาธารณะในชุมชน บริเวณชุมชน มีความปลอดภัยใน มีความปลอดภัย

เอ้ืออาทรคลอง 10/2 การเดินทางยามค่่าคืน ในชีวิตและ

หมู่ท่ี 3 ต.บึงสน่ัน ทรัพย์สินเพ่ิมข้ึน

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

๒๒ โครงการปรับปรุงระบบไฟทาง เพ่ือให้ประชาชน จ านวน 1 แห่ง 500,000       -               - - - ๑ แห่ง ให้ประชาชน กองช่าง

สาธารณะในชุมชน บริเวณชุมชน มีความปลอดภัยใน มีความปลอดภัย

พรธิสาร เคมี การเดินทางยามค่่าคืน ในชีวิตและ

หมู่ท่ี 4 ต.บึงสน่ัน ทรัพย์สินเพ่ิมข้ึน

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

๒๓ โครงการปรับปรุงระบบไฟทาง เพ่ือให้ประชาชน จ านวน 1 แห่ง 500,000       -               - - - ๑ แห่ง ให้ประชาชน กองช่าง

สาธารณะในชุมชน บริเวณชุมชน มีความปลอดภัยใน มีความปลอดภัย

หมู่บ้านแสงตะวัน การเดินทางยามค่่าคืน ในชีวิตและ

หมู่ท่ี 2 ต.บึงน้ ารักษ์ ทรัพย์สินเพ่ิมข้ึน

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและชุมชนให้มีคุณภาพ เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมือง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 : การพัฒนาสาธารณูปโภค
1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

๒๔ โครงการปรับปรุงระบบไฟทาง เพ่ือให้ประชาชน จ านวน 1 แห่ง 500,000       500,000       500,000       500,000       500,000        ๑ แห่ง ให้ประชาชน กองช่าง

สาธารณะในชุมชน มีความปลอดภัยใน มีความปลอดภัย

บริเวณ ต.บึงน้ ารักษ์ การเดินทางยามค่่าคืน ในชีวิตและ

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ทรัพย์สินเพ่ิมข้ึน

๒๕ โครงการปรับปรุงระบบไฟทาง เพ่ือให้ประชาชน จ านวน 1 แห่ง 500,000       500,000       500,000       500,000       500,000        ๑ แห่ง ให้ประชาชน กองช่าง

สาธารณะในชุมชน มีความปลอดภัยใน มีความปลอดภัย

บริเวณ ต.บึงสน่ัน การเดินทางยามค่่าคืน ในชีวิตและ

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ทรัพย์สินเพ่ิมข้ึน

๒๖ โครงการขยายเขตไฟทางสาธารณะ เพ่ือให้ประชาชน ความยาวรวม 700,000       -               -               -               - ๑ แห่ง ให้ประชาชน กองช่าง

บริเวณถนนบ้านบึงสน่ัน 1 มีความปลอดภัยใน 700 เมตร มีความปลอดภัย

(แพ้นปูน) หมู่ท่ี 1 การเดินทางยามค่่าคืน ในชีวิตและ

ต.บึงสน่ัน อ.ธัญบุรี ทรัพย์สินเพ่ิมข้ึน

จ.ปทุมธานี

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและชุมชนให้มีคุณภาพ เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมือง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 : การพัฒนาสาธารณูปโภค
1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

๒๗ โครงการขยายเขตไฟทางสาธารณะ เพ่ือให้ประชาชน ความยาวรวม -               -               700,000       -               - ๑ แห่ง ให้ประชาชน กองช่าง

(ต่อจากของเดิม) มีความปลอดภัยใน 700 เมตร มีความปลอดภัย

บริเวณถนนบ้านบึงสน่ัน 1 การเดินทางยามค่่าคืน ในชีวิตและ

(แพ้นปูน) หมู่ท่ี 1 ทรัพย์สินเพ่ิมข้ึน

ต.บึงสน่ัน อ.ธัญบุรี

จ.ปทุมธานี

๒๘ โครงการขยายเขตไฟทางสาธารณะ เพ่ือให้ประชาชน ความยาวรวม 200,000       -               -               -               - ๑ แห่ง ให้ประชาชน กองช่าง

บริเวณซอยศรีฟ้า มีความปลอดภัยใน 200 เมตร มีความปลอดภัย

หมู่ท่ี 5 ต.บึงน้ ารักษ์ การเดินทางยามค่่าคืน ในชีวิตและ

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ทรัพย์สินเพ่ิมข้ึน

๒๙ โครงการขยายเขตไฟทางสาธารณะ เพ่ือให้ประชาชน ความยาวรวม -               -               450,000       -               - ๑ แห่ง ให้ประชาชน กองช่าง

บริเวณซอยข้างร้านน้ าแข็ง มีความปลอดภัยใน 450 เมตร มีความปลอดภัย

หมู่ท่ี 3 ต.บึงน้ ารักษ์ การเดินทางยามค่่าคืน ในชีวิตและ

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ทรัพย์สินเพ่ิมข้ึน

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและชุมชนให้มีคุณภาพ เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมือง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 : การพัฒนาสาธารณูปโภค
1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

๓๐ โครงการขยายเขตไฟทางสาธารณะ เพ่ือให้ประชาชน ความยาวรวม -               -               500,000       -               - ๑ แห่ง ให้ประชาชน กองช่าง

บริเวณซอยศรีภา มีความปลอดภัยใน 500 เมตร มีความปลอดภัย

หมู่ท่ี 1 ต.บึงน้ ารักษ์ การเดินทางยามค่่าคืน ในชีวิตและ

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ทรัพย์สินเพ่ิมข้ึน

๓๑ โครงการขยายเขตไฟทางสาธารณะ เพ่ือให้ประชาชน ความยาวรวม -               -               -               300,000       - ๑ แห่ง ให้ประชาชน กองช่าง

บริเวณซอยสวนรังสิต 11 มีความปลอดภัยใน 300 เมตร มีความปลอดภัย

หมู่ท่ี 1 ต.บึงน้ ารักษ์ การเดินทางยามค่่าคืน ในชีวิตและ

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ทรัพย์สินเพ่ิมข้ึน

๓๒ โครงการติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้า เพ่ืออนุรักษ์พลังงานและประหยัด ขนาดก าลังผลิต 2,750,000    -               -               -               - 1 แห่ง ใช้ไฟฟ้าท่ีผลิตได้ กองช่าง

จากพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์ ค่าใช้จ่ายไฟฟ้าท่ีใช้ในอาคาร 70 KW. ในอาคารของตนเอง

บริเวณดาดฟ้าของอาคาร และช่วยลดค่าใช้จ่าย

ส านักงานเทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

หมู่ท่ี 2 ต.บึงน้ ารักษ์

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

ท่ี

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  
เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ห น า | 50 



แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและชุมชนให้มีคุณภาพ เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมือง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 : การพัฒนาสาธารณูปโภค
1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

๓๓ โครงการวางท่อขยายเขตประปา เพ่ือให้ประชาชน ความยาวรวม - - - - ๓๘๘,๘๐๐ ๑ แห่ง ประชาชน กองช่าง

(ต่อจากของเดิม) บริเวณ ในเขตเทศบาลเมืองสน่ันรักษ์  ๓๖๐ เมตร มีน่้าอุปโภค

ซอยไชยรุ่งทรัพย์ หมู่ท่ี ๑ มีน่้าสะอาดใช้ในการอุปโภคบริโภค บริโภคท่ีสะอาด

ต.บึงสน่ัน อ.ธัญบุรี และปลอดภัยใช้

จ.ปทุมธานี

๓๔ โครงการวางท่อขยายเขตประปา เพ่ือให้ประชาชน ความยาวรวม - - - - ๗๕๖,๐๐๐ ๑ แห่ง ประชาชน กองช่าง

บริเวณซอยแพ้นปูนคลอง ๙ ในเขตเทศบาลเมืองสน่ันรักษ์  ๗๐๐ เมตร มีน่้าอุปโภค

หมู่ท่ี ๑ ต.บึงสน่ัน มีน่้าสะอาดใช้ในการอุปโภคบริโภค บริโภคท่ีสะอาด

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี และปลอดภัยใช้

๓๕ โครงการวางท่อขยายเขตประปา เพ่ือให้ประชาชน ความยาวรวม - - - - ๑,๔๗๙,๖๐๐ ๑ แห่ง ประชาชน กองช่าง

บริเวณโรงงานเอเค เมทัลชีท ในเขตเทศบาลเมืองสน่ันรักษ์  ๑,๓๗๐ เมตร มีน่้าอุปโภค

หมู่ท่ี ๑ ต.บึงสน่ัน มีน่้าสะอาดใช้ในการอุปโภคบริโภค บริโภคท่ีสะอาด

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี และปลอดภัยใช้

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ห น า | 51 



แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและชุมชนให้มีคุณภาพ เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมือง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 : การพัฒนาสาธารณูปโภค
1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

๓๖ โครงการวางท่อขยายเขตประปา เพ่ือให้ประชาชน ความยาวรวม ๒๑๖,๐๐๐ - - - - ๑ แห่ง ประชาชน กองช่าง

(ต่อจากของเดิม) บริเวณ ในเขตเทศบาลเมืองสน่ันรักษ์  ๒๐๐ เมตร มีน่้าอุปโภค

ซอยข้างศาลเจ้าพ่อดอนใหญ่ มีน่้าสะอาดใช้ในการอุปโภคบริโภค บริโภคท่ีสะอาด

หมู่ท่ี ๒ ต.บึงสน่ัน อ.ธัญบุรี และปลอดภัยใช้

จ.ปทุมธานี

๓๗ โครงการวางท่อขยายเขตประปา เพ่ือให้ประชาชน ความยาวรวม - - - - ๑,๘๖๘,๔๐๐ ๑ แห่ง ประชาชน กองช่าง

บริเวณถนนเลียบคลอง ๙ ฝ่ังใต้ ในเขตเทศบาลเมืองสน่ันรักษ์  ๑,๗๓๐ เมตร มีน่้าอุปโภค

ด้านตะวันออก หมู่ท่ี ๑ มีน่้าสะอาดใช้ในการอุปโภคบริโภค บริโภคท่ีสะอาด

ต.บึงสน่ัน อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี และปลอดภัยใช้

๓๘ โครงการวางท่อขยายเขตประปา เพ่ือให้ประชาชน ความยาวรวม ๙๐๗,๒๐๐ - - - - ๑ แห่ง ประชาชน กองช่าง

(ต่อจากของเดิม) บริเวณ ในเขตเทศบาลเมืองสน่ันรักษ์  ๘๔๐ เมตร มีน่้าอุปโภค

บริเวณเลียบคลอง ๑๑ ฝ่ังใต้ มีน่้าสะอาดใช้ในการอุปโภคบริโภค บริโภคท่ีสะอาด

ด้านตะวันตก ปท ๓๐๐๙ และปลอดภัยใช้

หมู่ท่ี ๓ ต.บึงสน่ัน

อ.ธัญบุรี  จ.ปทุมธานี

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  
 รายละเอียดโครงการพัฒนา

ตัวช้ีวัด
(KPI)

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและชุมชนให้มีคุณภาพ เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมือง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 : การพัฒนาสาธารณูปโภค
1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

๓๙ โครงการวางท่อขยายเขตประปา เพ่ือให้ประชาชน ความยาวรวม ๙๐๗,๒๐๐ - - - - ๑ แห่ง ประชาชน กองช่าง

(ต่อจากของเดิม) บริเวณ ในเขตเทศบาลเมืองสน่ันรักษ์  ๘๔๐ เมตร มีน่้าอุปโภค

ซอยแป๊ะฮก หมู่ท่ี ๔ มีน่้าสะอาดใช้ในการอุปโภคบริโภค บริโภคท่ีสะอาด

ต.บึงสน่ัน อ.ธัญบุรี และปลอดภัยใช้

จ.ปทุมธานี

๔๐ โครงการอุดหนุนงบประมาณ เพ่ือให้ประชาชน ความยาวรวม ๘๑๐,๐๐๐ - - - - ๑ แห่ง ประชาชน กองช่าง

วางท่อขยายเขตประปา ในเขตเทศบาลเมืองสน่ันรักษ์  ๗๕๐ เมตร มีน่้าอุปโภค

(ต่อจากของเดิม) บริเวณ มีน่้าสะอาดใช้ในการอุปโภคบริโภค บริโภคท่ีสะอาด

ซอยคุณจ่า หมู่ท่ี ๔ และปลอดภัยใช้

ต.บึงสน่ัน อ.ธัญบุรี

จ.ปทุมธานี

๔๑ โครงการวางท่อขยายเขตประปา เพ่ือให้ประชาชน ความยาวรวม ๓๒๔,๐๐๐ - - - - ๑ แห่ง ประชาชน กองช่าง

(ต่อจากของเดิม) บริเวณ ในเขตเทศบาลเมืองสน่ันรักษ์  ๓๐๐ เมตร มีน่้าอุปโภค

ตลาดพรธิสาร หมู่ท่ี ๔ มีน่้าสะอาดใช้ในการอุปโภคบริโภค บริโภคท่ีสะอาด

ต.บึงสน่ัน อ.ธัญบุรี และปลอดภัยใช้

จ.ปทุมธานี

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ตัวช้ีวัด
(KPI)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  
เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและชุมชนให้มีคุณภาพ เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมือง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 : การพัฒนาสาธารณูปโภค
1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

๔๒ โครงการวางท่อขยายเขตประปา เพ่ือให้ประชาชน ความยาวรวม ๑๐๘,๐๐๐ - - - - ๑ แห่ง ประชาชน กองช่าง

(ต่อจากของเดิม) บริเวณ ในเขตเทศบาลเมืองสน่ันรักษ์  ๑๐๐ เมตร มีน่้าอุปโภค

ซอยเฟอร์นิเจอร์ หมู่ท่ี ๔ มีน่้าสะอาดใช้ในการอุปโภคบริโภค บริโภคท่ีสะอาด

ต.บึงสน่ัน อ.ธัญบุรี และปลอดภัยใช้

จ.ปทุมธานี

๔๓ โครงการอุดหนุนงบประมาณ เพ่ือให้ประชาชน ความยาวรวม ๓๖๐,๗๐๐ - - - - ๑ แห่ง ประชาชน กองช่าง

วางท่อขยายเขตประปา ในเขตเทศบาลเมืองสน่ันรักษ์  ๓๓๔ เมตร มีน่้าอุปโภค

(ต่อจากของเดิม) บริเวณ มีน่้าสะอาดใช้ในการอุปโภคบริโภค บริโภคท่ีสะอาด

เลียบคลอง ๑๑ ฝ่ังใต้ด้าน และปลอดภัยใช้

ตะวันออก หมู่ท่ี ๑ ต.บึงน่้ารักษ์

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

๔๔ โครงการอุดหนุนงบประมาณ เพ่ือให้ประชาชน ความยาวรวม ๔๓๒,๐๐๐ - - - - ๑ แห่ง ประชาชน กองช่าง

วางท่อขยายเขตประปา ในเขตเทศบาลเมืองสน่ันรักษ์  ๔๐๐ เมตร มีน่้าอุปโภค

บริเวณซอยไทยริซฟูดส์ กรุ๊ป มีน่้าสะอาดใช้ในการอุปโภคบริโภค บริโภคท่ีสะอาด

หมู่ท่ี ๑ ต.บึงน่้ารักษ์ และปลอดภัยใช้

อ.ธัญบุรี  จ.ปทุมธานี

ตัวช้ีวัด
(KPI)

งบประมาณ
โครงการท่ี

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
วัตถุประสงค์
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและชุมชนให้มีคุณภาพ เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมือง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 : การพัฒนาสาธารณูปโภค

1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

๔๕ โครงการอุดหนุนงบประมาณ เพ่ือให้ประชาชน ความยาวรวม ๓๕๑,๐๐๐ - - - - ๑ แห่ง ประชาชน กองช่าง

วางท่อขยายเขตประปา ในเขตเทศบาลเมืองสน่ันรักษ์  ๓๒๕ เมตร มีน่้าอุปโภค

บริเวณหมู่บ้านซันน่ีโฮม มีน่้าสะอาดใช้ในการอุปโภคบริโภค บริโภคท่ีสะอาด

ซอย ๑ หมู่ท่ี ๑ และปลอดภัยใช้

ต.บึงน่้ารักษ์ อ.ธัญบุรี

จ.ปทุมธานี

๔๖ โครงการวางท่อขยายเขตประปา เพ่ือให้ประชาชน ความยาวรวม ๓๕๑,๐๐๐ - - - - ๑ แห่ง ประชาชน กองช่าง

บริเวณหมู่บ้านซันน่ีโฮม ในเขตเทศบาลเมืองสน่ันรักษ์  ๓๒๕ เมตร มีน่้าอุปโภค

ซอย ๒ หมู่ท่ี ๑ มีน่้าสะอาดใช้ในการอุปโภคบริโภค บริโภคท่ีสะอาด

ต.บึงน่้ารักษ์ อ.ธัญบุรี และปลอดภัยใช้

จ.ปทุมธานี

๔๗ โครงการวางท่อขยายเขตประปา เพ่ือให้ประชาชน ความยาวรวม ๑,๖๒๐,๐๐๐ - - - - ๑ แห่ง ประชาชน กองช่าง

บริเวณหมู่บ้านวิศรุต ในเขตเทศบาลเมืองสน่ันรักษ์  ๑,500 เมตร มีน่้าอุปโภค

หมู่ท่ี ๓ ต.บึงน่้ารักษ์ มีน่้าสะอาดใช้ในการอุปโภคบริโภค บริโภคท่ีสะอาด

อ.ธัญบุรี  จ.ปทุมธานี และปลอดภัยใช้

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  

ท่ี วัตถุประสงค์โครงการ
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและชุมชนให้มีคุณภาพ เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมือง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 : การพัฒนาสาธารณูปโภค
1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

๔๘ โครงการวางท่อขยายเขตประปา เพ่ือให้ประชาชน ความยาวรวม ๑,๐๑๐,๖๐๐ - - - - ๑ แห่ง ประชาชน กองช่าง

บริเวณเลียบคลอง ๑๓ ฝ่ังใต้ ในเขตเทศบาลเมืองสน่ันรักษ์  ๑,๐๒๐ เมตร มีน่้าอุปโภค

ด้านตะวันตก ปท ๓๐๑๒ มีน่้าสะอาดใช้ในการอุปโภคบริโภค บริโภคท่ีสะอาด

หมู่ท่ี ๓ ต.บึงน่้ารักษ์ และปลอดภัยใช้

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

๔๙ โครงการวางท่อขยายเขตประปา เพ่ือให้ประชาชน ความยาวรวม - - - - ๒๑๖,๐๐๐ ๑ แห่ง ประชาชน กองช่าง

(ต่อจากของเดิม) บริเวณ ในเขตเทศบาลเมืองสน่ันรักษ์  ๒๐๐ เมตร มีน่้าอุปโภค

ซอยทางเข้าวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี มีน่้าสะอาดใช้ในการอุปโภคบริโภค บริโภคท่ีสะอาด

เช่ือมถนนลียบคลอง ๑๓ และปลอดภัยใช้

ฝ่ังใต้ด้านตะวันตก ปท ๓๐๑๒

หมู่ท่ี ๓ ต.บึงน่้ารักษ์ 

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและชุมชนให้มีคุณภาพ เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมือง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 : การพัฒนาสาธารณูปโภค
1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

๕๐ โครงการวางท่อขยายเขตประปา เพ่ือให้ประชาชน ความยาวรวม ๓๘๘,๘๐๐ - - - - ๑ แห่ง ประชาชน กองช่าง

(ต่อจากของเดิม) บริเวณ ในเขตเทศบาลเมืองสน่ันรักษ์  ๓๖๐ เมตร มีน่้าอุปโภค

เลียบคลอง ๑๓ ฝ่ังเหนือ มีน่้าสะอาดใช้ในการอุปโภคบริโภค บริโภคท่ีสะอาด

ด้านตะวันตก หมู่ท่ี ๔ และปลอดภัยใช้

ต.บึงน่้ารักษ์ อ.ธัญบุรี

จ.ปทุมธานี

๕๑ โครงการวางท่อขยายเขตประปา เพ่ือให้ประชาชน ความยาวรวม ๒๗๐,๐๐๐ - - - - ๑ แห่ง ประชาชน กองช่าง

เลียบคลอง ๑๓ ฝ่ังใต้ด้าน ในเขตเทศบาลเมืองสน่ันรักษ์  ๒๕๐ เมตร มีน่้าอุปโภค

ตะวันออก ปท ๓๐๓๕ มีน่้าสะอาดใช้ในการอุปโภคบริโภค บริโภคท่ีสะอาด

หมู่ท่ี ๕ ต.บึงน่้ารักษ์ อ.ธัญบุรี และปลอดภัยใช้

จ.ปทุมธานี

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ตัวช้ีวัด
(KPI)

งบประมาณ
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
วัตถุประสงค์โครงการท่ี

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  
 รายละเอียดโครงการพัฒนา

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและชุมชนให้มีคุณภาพ เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมือง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 : การพัฒนาสาธารณูปโภค
1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

๕๒ โครงการวางท่อขยายเขตประปา เพ่ือให้ประชาชน ความยาวรวม ๑๐๘,๐๐๐ - - - - ๑ แห่ง ประชาชน กองช่าง

บริเวณซอยบ้านช่างณรงค์ ในเขตเทศบาลเมืองสน่ันรักษ์  ๑๐๐ เมตร มีน่้าอุปโภค

หมู่ท่ี ๕ ต.บึงน่้ารักษ์ มีน่้าสะอาดใช้ในการอุปโภคบริโภค บริโภคท่ีสะอาด

อ.ธัญบุรี  จ.ปทุมธานี และปลอดภัยใช้

๕๓ โครงการวางท่อขยายเขตประปา เพ่ือให้ประชาชน ความยาวรวม - - - - ๘๔๒,๔๐๐ ๑ แห่ง ประชาชน กองช่าง

(ต่อจากของเดิม) บริเวณซอย ในเขตเทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ ๗๘๐ เมตร มีน่้าอุปโภค

มูฮัด หมู่ท่ี ๕ ต.บึงน่้ารักษ์ มีน่้าสะอาดใช้ในการอุปโภคบริโภค บริโภคท่ีสะอาด

อ.ธัญบุรี  จ.ปทุมธานี และปลอดภัยใช้

54 โครงการวางท่อขยายเขตประปา เพ่ือให้ประชาชน ความยาวรวม 495,000       - - - - ๑ แห่ง ประชาชน กองช่าง

บริเวณซอยโรงหมู ในเขตเทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ 450 เมตร มีน่้าอุปโภค

หมู่ท่ี 2 ต.บึงน้ ารักษ์ มีน่้าสะอาดใช้ในการอุปโภคบริโภค บริโภคท่ีสะอาด

อ.ธัญบุรี  จ.ปทุมธานี และปลอดภัยใช้

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี โครงการ
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและชุมชนให้มีคุณภาพ เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมือง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 : การพัฒนาสาธารณูปโภค
1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

55 โครงการวางท่อขยายเขตประปา เพ่ือให้ประชาชน ความยาวรวม 220,000       - - - - ๑ แห่ง ประชาชน กองช่าง

บริเวณซอยศรีฟ้า ในเขตเทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ 200 เมตร มีน่้าอุปโภค

หมู่ท่ี 5 ต.บึงน้ ารักษ์ มีน่้าสะอาดใช้ในการอุปโภคบริโภค บริโภคท่ีสะอาด

อ.ธัญบุรี  จ.ปทุมธานี และปลอดภัยใช้

56 โครงการวางท่อขยายเขตประปา เพ่ือให้ประชาชน ความยาวรวม -               - - 550,000       - ๑ แห่ง ประชาชน กองช่าง

(ต่อจากของเดิม) ในเขตเทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ 500 เมตร มีน่้าอุปโภค

บริเวณซอยศรีภา มีน่้าสะอาดใช้ในการอุปโภคบริโภค บริโภคท่ีสะอาด

หมู่ท่ี 1 ต.บึงน้ ารักษ์ และปลอดภัยใช้

อ.ธัญบุรี  จ.ปทุมธานี

57 โครงการวางท่อขยายเขตประปา เพ่ือให้ประชาชน ความยาวรวม -               500,000       - -               - ๑ แห่ง ประชาชน กองช่าง

บริเวณข้างศูนย์มิตซูบิชิ ในเขตเทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ 450 เมตร มีน่้าอุปโภค

หมู่ท่ี 2 ต.บึงสน่ัน มีน่้าสะอาดใช้ในการอุปโภคบริโภค บริโภคท่ีสะอาด

อ.ธัญบุรี  จ.ปทุมธานี และปลอดภัยใช้

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี โครงการ
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและชุมชนให้มีคุณภาพ เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมือง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 : การพัฒนาสาธารณูปโภค
1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

58 โครงการวางท่อขยายเขตประปา เพ่ือให้ประชาชน ความยาวรวม -               500,000       - -               - ๑ แห่ง ประชาชน กองช่าง

บริเวณซอยข้างร้านน้ าแข็ง ในเขตเทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ 450 เมตร มีน่้าอุปโภค

หมู่ท่ี 3 ต.บึงน้ ารักษ์ มีน่้าสะอาดใช้ในการอุปโภคบริโภค บริโภคท่ีสะอาด

อ.ธัญบุรี  จ.ปทุมธานี และปลอดภัยใช้

59 โครงการวางท่อขยายเขตประปา เพ่ือให้ประชาชน ความยาวรวม -               660,000       - -               - ๑ แห่ง ประชาชน กองช่าง

(ต่อจากของเดิม) ในเขตเทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ 600 เมตร มีน่้าอุปโภค

บริเวณซอยสวนรังสิต 11 มีน่้าสะอาดใช้ในการอุปโภคบริโภค บริโภคท่ีสะอาด

หมู่ท่ี 1 ต.บึงน้ ารักษ์ และปลอดภัยใช้

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

๖๐ โครงการปรับภูมิทัศน์ เพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีให้เป็นเมืองน่าอยู่ ๑ แห่ง ๒,๐๗๐,๐๐๐ - - - - ๑ แห่ง ภูมิทัศน์ของเมือง กองช่าง

ริมคลองรังสิตฯ บริเวณ และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความเป็นระเบียบ

หน้าศาลเจ้าพ่อไผ่ด่า สวยงาม เรียบร้อยสวยงาม

หมู่ท่ี ๑ ต.บึงสน่ัน อ.ธัญบุรี

จ.ปทุมธานี

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  
เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี โครงการ
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

ห น า | 60 



แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 : พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่เอ้ือต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 : การพัฒนาสาธารณูปโภค
1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

๖๑ โครงการปรับภูมิทัศน์ เพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีให้เป็นเมืองน่าอยู่ ๑ แห่ง - - - - ๑,๑๗๕,๐๐๐ ๑ แห่ง ภูมิทัศน์ของเมือง กองช่าง

ริมคลองซอย ท่ี ๑๐ บริเวณ และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความเป็นระเบียบ

ฝ่ังเหนือด้านตะวันออก สวยงาม เรียบร้อยสวยงาม

หมู่ท่ี ๔ ต.บึงสน่ัน อ.ธัญบุรี 

จ.ปทุมธานี

๖๒ โครงการปรับภูมิทัศน์ เพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีให้เป็นเมืองน่าอยู่ ๑ แห่ง - - - - ๙๔๕,๐๐๐ ๑ แห่ง ภูมิทัศน์ของเมือง กองช่าง

ริมคลองรังสิตฯ บริเวณ และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความเป็นระเบียบ

ข้างร้านป้าเอ่ียม หมู่ท่ี ๑ สวยงาม เรียบร้อยสวยงาม

ต.บึงสน่ัน อ.ธัญบุรี

จ.ปทุมธานี

๖๓ โครงการปรับภูมิทัศน์ เพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีให้เป็นเมืองน่าอยู่ ๑ แห่ง - - - - ๔๕๐,๐๐๐ ๑ แห่ง ภูมิทัศน์ของเมือง กองช่าง

ริมคลองรังสิตฯ บริเวณ และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความเป็นระเบียบ

หน้าหมู่บ้านนฤมล หมู่ท่ี ๑ สวยงาม เรียบร้อยสวยงาม

ต.บึงสน่ัน อ.ธัญบุรี

จ.ปทุมธานี

       รายละเอียดโครงการพัฒนา

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  
เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
โครงการท่ี

ห น า | 61 



แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 : พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่เอ้ือต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 : การพัฒนาสาธารณูปโภค
1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

๖๔ โครงการปรับภูมิทัศน์ เพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีให้เป็นเมืองน่าอยู่ ๑ แห่ง - - - - ๓๘๒,๕๐๐ ๑ แห่ง ภูมิทัศน์ของเมือง กองช่าง

ริมคลองรังสิตฯ บริเวณ และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความเป็นระเบียบ

หน้าหมู่บ้านเคียงคลอง ๒ สวยงาม เรียบร้อยสวยงาม

หมู่ท่ี ๑ ต.บึงสน่ัน อ.ธัญบุรี

จ.ปทุมธานี

๖๕ โครงการปรับภูมิทัศน์ เพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีให้เป็นเมืองน่าอยู่ ๑ แห่ง - - - - ๑,๑๘๖,๘๐๐ ๑ แห่ง ภูมิทัศน์ของเมือง กองช่าง

ริมคลองรังสิตฯ บริเวณ และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความเป็นระเบียบ

คลอง ๙ ถึงสะพานเอ้ืออาทร สวยงาม เรียบร้อยสวยงาม

คลอง ๙ หมู่ท่ี ๒ ต.บึงสน่ัน

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

๖๖ โครงการปรับภูมิทัศน์ เพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีให้เป็นเมืองน่าอยู่ ๑ แห่ง - - - - ๑,๒๒๓,๖๐๐ ๑ แห่ง ภูมิทัศน์ของเมือง กองช่าง

ริมคลองรังสิตฯ บริเวณ และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความเป็นระเบียบ

สะพานเอ้ืออาทร คลอง ๙ สวยงาม เรียบร้อยสวยงาม

ถึงสะพานลอยวศิน หมู่ท่ี ๒ 

ต.บึงสน่ัน อ.ธัญบุรี

จ.ปทุมธานี

       รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 : พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่เอ้ือต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 : การพัฒนาสาธารณูปโภค
1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

๖๗ โครงการปรับภูมิทัศน์ เพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีให้เป็นเมืองน่าอยู่ ๑ แห่ง - - - - ๙๒๐,๐๐๐ ๑ แห่ง ภูมิทัศน์ของเมือง กองช่าง

ริมคลองรังสิตฯ บริเวณ และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความเป็นระเบียบ

สะพานลอยวศินถึงสะพาน สวยงาม เรียบร้อยสวยงาม

หาญสวัสด์ิ หมู่ท่ี ๒

ต.บึงสน่ัน อ.ธัญบุรี

จ.ปทุมธานี

๖๘ โครงการปรับภูมิทัศน์ เพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีให้เป็นเมืองน่าอยู่ ๑ แห่ง - - - - ๑,๕๑๓,๔๐๐ ๑ แห่ง ภูมิทัศน์ของเมือง กองช่าง

ริมคลองรังสิตฯ บริเวณ และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความเป็นระเบียบ

สะพานหาญสวัสด์ิถึง สวยงาม เรียบร้อยสวยงาม

สะพานมาลีแลนด์ หมู่ท่ี ๒ 

ต.บึงสน่ัน อ.ธัญบุรี

จ.ปทุมธานี

๖๙ โครงการปรับภูมิทัศน์ เพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีให้เป็นเมืองน่าอยู่ ๑ แห่ง - - - - ๙๐๑,๔๐๐ ๑ แห่ง ภูมิทัศน์ของเมือง กองช่าง

ริมคลองรังสิตฯ บริเวณ และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความเป็นระเบียบ

สะพานมาลีแลนด์ถึง สวยงาม เรียบร้อยสวยงาม

คลอง ๑๐ หมู่ท่ี ๒

ต.บึงสน่ัน อ.ธัญบุรี

จ.ปทุมธานี

โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  
เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี

       รายละเอียดโครงการพัฒนา
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 : พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่เอ้ือต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 : การพัฒนาสาธารณูปโภค
1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

๗๐ โครงการปรับภูมิทัศน์ เพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีให้เป็นเมืองน่าอยู่ ๑ แห่ง - - - - ๔๐๕,๐๐๐ ๑ แห่ง ภูมิทัศน์ของเมือง กองช่าง

ริมคลองรังสิตฯ บริเวณ และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความเป็นระเบียบ

หน้าหมู่บ้านมัฆวาน หมู่ท่ี ๓ สวยงาม เรียบร้อยสวยงาม

ต.บึงสน่ัน อ.ธัญบุรี

จ.ปทุมธานี

๗๑ โครงการปรับภูมิทัศน์ เพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีให้เป็นเมืองน่าอยู่ ๑ แห่ง - - - - ๔๖๐,๐๐๐ ๑ แห่ง ภูมิทัศน์ของเมือง กองช่าง

ริมคลองรังสิตฯ บริเวณ และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความเป็นระเบียบ

หน้าหมู่บ้านปิยทรัพย์ สวยงาม เรียบร้อยสวยงาม

หมู่ท่ี ๓ ต.บึงสน่ัน อ.ธัญบุรี

จ.ปทุมธานี

๗๒ โครงการปรับภูมิทัศน์ เพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีให้เป็นเมืองน่าอยู่ ๑ แห่ง - - - - ๙๒๐,๐๐๐ ๑ แห่ง ภูมิทัศน์ของเมือง กองช่าง

ริมคลองรังสิตฯ บริเวณ และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความเป็นระเบียบ

หน้าบ่อนไก่ หมู่ท่ี ๓ สวยงาม เรียบร้อยสวยงาม

ต.บึงสน่ัน อ.ธัญบุรี

จ.ปทุมธานี

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

       รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 : พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่เอ้ือต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 : การพัฒนาสาธารณูปโภค
1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

๗๓ โครงการปรับภูมิทัศน์ เพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีให้เป็นเมืองน่าอยู่ ๑ แห่ง - - - - ๗๖๕,๐๐๐ ๑ แห่ง ภูมิทัศน์ของเมือง กองช่าง

ริมคลองรังสิตฯ บริเวณ และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความเป็นระเบียบ

ชุมชนเอ้ืออาทรคลอง ๑๐/๒ สวยงาม เรียบร้อยสวยงาม

(สวน ๑) หมู่ท่ี ๓ ต.บึงสน่ัน 

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

๗๔ โครงการปรับภูมิทัศน์ เพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีให้เป็นเมืองน่าอยู่ ๑ แห่ง - - - - ๑,๐๘๐,๐๐๐ ๑ แห่ง ภูมิทัศน์ของเมือง กองช่าง

ริมคลองรังสิตฯ บริเวณ และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความเป็นระเบียบ

ชุมชนเอ้ืออาทรคลอง ๑๐/๒ สวยงาม เรียบร้อยสวยงาม

(สวน ๒) หมู่ท่ี ๓ ต.บึงสน่ัน

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

๗๕ โครงการปรับภูมิทัศน์ เพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีให้เป็นเมืองน่าอยู่ ๑ แห่ง ๑,๒๒๘,๕๐๐ - - - - ๑ แห่ง ภูมิทัศน์ของเมือง กองช่าง

ริมคลองรังสิตฯ บริเวณ และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความเป็นระเบียบ

ตรงข้ามวัดขุมแก้ว หมู่ท่ี ๔ สวยงาม เรียบร้อยสวยงาม

ต.บึงสน่ัน อ.ธัญบุรี

จ.ปทุมธานี

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

       รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 : พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่เอ้ือต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 : การพัฒนาสาธารณูปโภค
1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

๗๖ โครงการปรับภูมิทัศน์ เพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีให้เป็นเมืองน่าอยู่ ๑ แห่ง - ๑,๓๑๘,๐๐๐ - - - ๑ แห่ง ภูมิทัศน์ของเมือง กองช่าง

ริมคลองรังสิตฯ บริเวณ และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความเป็นระเบียบ

สวนตรงข้ามวัดขุมแก้ว ถึง สวยงาม เรียบร้อยสวยงาม

สะพานหมู่บ้านมัฆวาน

หมู่ท่ี ๔ ต.บึงสน่ัน 

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

๗๗ โครงการปรับภูมิทัศน์ เพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีให้เป็นเมืองน่าอยู่ ๑ แห่ง - ๙๒๐,๐๐๐ - - - ๑ แห่ง ภูมิทัศน์ของเมือง กองช่าง

ริมคลองรังสิตฯ บริเวณ และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความเป็นระเบียบ

สะพานหมู่บ้านมัฆวานถึง สวยงาม เรียบร้อยสวยงาม

สะพานหมู่บ้านปิยทรัพย์

หมู่ท่ี ๔ ต.บึงสน่ัน 

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

๗๘ โครงการปรับภูมิทัศน์ เพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีให้เป็นเมืองน่าอยู่ ๑ แห่ง - ๑,๖๔๖,๘๐๐ - - - ๑ แห่ง ภูมิทัศน์ของเมือง กองช่าง

ริมคลองรังสิตฯ บริเวณ และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความเป็นระเบียบ

สะพานหมู่บ้านปิยทรัพย์ถึง สวยงาม เรียบร้อยสวยงาม

เอ้ืออาทร ๑๐/๒

หมู่ท่ี ๔ ต.บึงสน่ัน 

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  
เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

       รายละเอียดโครงการพัฒนา
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 : พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่เอ้ือต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 : การพัฒนาสาธารณูปโภค
1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

๗๙ โครงการปรับภูมิทัศน์ เพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีให้เป็นเมืองน่าอยู่ ๑ แห่ง - ๑,๑๘๖,๘๐๐ - - - ๑ แห่ง ภูมิทัศน์ของเมือง กองช่าง

ริมคลองรังสิตฯ บริเวณ และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความเป็นระเบียบ

เอ้ืออาทร ๑๐/๒ ถึง สวยงาม เรียบร้อยสวยงาม

คลอง ๑๑ หมู่ท่ี ๔

ต.บึงสน่ัน  อ.ธัญบุรี

จ.ปทุมธานี

๘๐ โครงการปรับภูมิทัศน์ เพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีให้เป็นเมืองน่าอยู่ ๑ แห่ง ๑,๓๕๐,๐๐๐ - - - - ๑ แห่ง ภูมิทัศน์ของเมือง กองช่าง

ริมคลองรังสิตฯ บริเวณ และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความเป็นระเบียบ

สะพานสุภาพงษ์ถึงสะพาน สวยงาม เรียบร้อยสวยงาม

นริศรา หมู่ท่ี ๑ ต.บึงน่้ารักษ์

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

๘๑ โครงการปรับภูมิทัศน์ เพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีให้เป็นเมืองน่าอยู่ ๑ แห่ง ๑,๔๔๐,๐๐๐ - - - - ๑ แห่ง ภูมิทัศน์ของเมือง กองช่าง

ริมคลองรังสิตฯ บริเวณ และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความเป็นระเบียบ

สะพานนริศราถึงวัดสระบัว สวยงาม เรียบร้อยสวยงาม

หมู่ท่ี ๑ ต.บึงน่้ารักษ์ 

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  
เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

       รายละเอียดโครงการพัฒนา
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 : พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่เอ้ือต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 : การพัฒนาสาธารณูปโภค
1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

๘๒ โครงการปรับภูมิทัศน์ เพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีให้เป็นเมืองน่าอยู่ ๑ แห่ง ๖๘๘,๕๐๐ - - - - ๑ แห่ง ภูมิทัศน์ของเมือง กองช่าง

ริมคลองรังสิตฯ บริเวณ และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความเป็นระเบียบ

หน้าซอยซัลออยล์ หมู่ท่ี ๑ สวยงาม เรียบร้อยสวยงาม

ต.บึงน่้ารักษ์ อ.ธัญบรี

จ.ปทุมธานี

๘๓ โครงการปรับภูมิทัศน์ เพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีให้เป็นเมืองน่าอยู่ ๑ แห่ง - - - ๖๔๔,๐๐๐ - ๑ แห่ง ภูมิทัศน์ของเมือง กองช่าง

ริมคลองรังสิตฯ บริเวณ และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความเป็นระเบียบ

หมู่บ้านชลิดาถึงหน้าหมู่บ้าน สวยงาม เรียบร้อยสวยงาม

เทพธารินทร์ หมู่ท่ี ๑

ต.บึงน่้ารักษ์ อ.ธัญบรี

จ.ปทุมธานี

๘๔ โครงการปรับภูมิทัศน์ เพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีให้เป็นเมืองน่าอยู่ ๑ แห่ง - - - ๖๔๐,๐๐๐ - ๑ แห่ง ภูมิทัศน์ของเมือง กองช่าง

ริมคลองรังสิตฯ บริเวณ และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความเป็นระเบียบ

หน้าหมู่บ้านทิพย์ธิดาแลนด์ สวยงาม เรียบร้อยสวยงาม

หมู่ท่ี ๑ ต.บึงน่้ารักษ์ 

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  

       รายละเอียดโครงการพัฒนา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 : พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่เอ้ือต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 : การพัฒนาสาธารณูปโภค
1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

๘๕ โครงการปรับภูมิทัศน์ เพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีให้เป็นเมืองน่าอยู่ ๑ แห่ง - - - ๙๖๖,๐๐๐ - ๑ แห่ง ภูมิทัศน์ของเมือง กองช่าง

ริมคลองรังสิตฯ บริเวณ และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความเป็นระเบียบ

ซอยศรีภาถึงป๊ัมน่้ามัน สวยงาม เรียบร้อยสวยงาม

ชัยยา หมู่ท่ี ๑

ต.บึงน่้ารักษ์ อ.ธัญบรี

จ.ปทุมธานี

๘๖ โครงการปรับภูมิทัศน์ เพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีให้เป็นเมืองน่าอยู่ ๑ แห่ง - - ๑,๒๘๘,๐๐๐ - - ๑ แห่ง ภูมิทัศน์ของเมือง กองช่าง

ริมคลองรังสิตฯ บริเวณ และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความเป็นระเบียบ

จากคลอง ๑๑ ถึงสะพาน สวยงาม เรียบร้อยสวยงาม

หมู่บ้านนริศรา หมู่ท่ี ๒

ต.บึงน่้ารักษ์ อ.ธัญบุรี 

จ.ปทุมธานี

๘๗ โครงการปรับภูมิทัศน์ เพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีให้เป็นเมืองน่าอยู่ ๑ แห่ง - - ๓,๑๗๔,๐๐๐ - - ๑ แห่ง ภูมิทัศน์ของเมือง กองช่าง

ริมคลองรังสิตฯ บริเวณ และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความเป็นระเบียบ

จากสะพานวัดสระบัวถึง สวยงาม เรียบร้อยสวยงาม

ถึงสะพานหมู่บ้าน

ทิพย์ธิดาแลนด์ หมู่ท่ี ๒

ต.บึงน่้ารักษ์ อ.ธัญบุรี 

จ.ปทุมธานี

       รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 : พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่เอ้ือต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 : การพัฒนาสาธารณูปโภค
1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

๘๘ โครงการปรับภูมิทัศน์ เพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีให้เป็นเมืองน่าอยู่ ๑ แห่ง - - ๑,๘๔๐,๐๐๐ - - ๑ แห่ง ภูมิทัศน์ของเมือง กองช่าง

ริมคลองรังสิตฯ บริเวณ และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความเป็นระเบียบ

จากสะพานหมู่บ้าน สวยงาม เรียบร้อยสวยงาม

ทิพย์ธิดาแลนด์ถึง คลอง ๑๒

หมู่ท่ี ๒ ต.บึงน่้ารักษ์ 

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

๘๙ โครงการปรับภูมิทัศน์ เพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีให้เป็นเมืองน่าอยู่ ๑ แห่ง - - - - ๘๑๐,๐๐๐ ๑ แห่ง ภูมิทัศน์ของเมือง กองช่าง

ริมคลองรังสิตฯ บริเวณ และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความเป็นระเบียบ

หน้าหมู่บ้านริมน่้า สวยงาม เรียบร้อยสวยงาม

หมู่ท่ี ๓ ต.บึงน่้ารักษ์ 

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

๙๐ โครงการปรับภูมิทัศน์ เพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีให้เป็นเมืองน่าอยู่ ๑ แห่ง - - - - ๔๖๐,๐๐๐ ๑ แห่ง ภูมิทัศน์ของเมือง กองช่าง

ริมคลองรังสิตฯ บริเวณ และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความเป็นระเบียบ

หน้าป๊ัม ปตท. สวยงาม เรียบร้อยสวยงาม

หมู่ท่ี ๓ ต.บึงน่้ารักษ์ 

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

       รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 : พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่เอ้ือต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 : การพัฒนาสาธารณูปโภค
1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

๙๑ โครงการปรับภูมิทัศน์ เพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีให้เป็นเมืองน่าอยู่ ๑ แห่ง ๒,๕๒๐,๐๐๐ - - - - ๑ แห่ง ภูมิทัศน์ของเมือง กองช่าง

ริมคลองรังสิตฯ บริเวณ และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความเป็นระเบียบ

หน้ามัสยิดเราะห์มัดรัศมี สวยงาม เรียบร้อยสวยงาม

หมู่ท่ี ๓ ต.บึงน่้ารักษ์ 

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

๙๒ โครงการปรับภูมิทัศน์ เพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีให้เป็นเมืองน่าอยู่ ๑ แห่ง - - - - ๑,๐๕๘,๐๐๐ ๑ แห่ง ภูมิทัศน์ของเมือง กองช่าง

ริมคลองรังสิตฯ บริเวณ และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความเป็นระเบียบ

หน้าหมู่บ้านย่ิงโอฬาร สวยงาม เรียบร้อยสวยงาม

หมู่ท่ี ๓ ต.บึงน่้ารักษ์ 

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

๙๓ โครงการปรับภูมิทัศน์ เพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีให้เป็นเมืองน่าอยู่ ๑ แห่ง - - - - ๓๔๕,๐๐๐ ๑ แห่ง ภูมิทัศน์ของเมือง กองช่าง

ริมคลองรังสิตฯ บริเวณ และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความเป็นระเบียบ

หน้าซอยวิศรุต สวยงาม เรียบร้อยสวยงาม

หมู่ท่ี ๓ ต.บึงน่้ารักษ์ 

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

       รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 : พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่เอ้ือต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 : การพัฒนาสาธารณูปโภค
1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

๙๔ โครงการปรับภูมิทัศน์ เพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีให้เป็นเมืองน่าอยู่ ๑ แห่ง - - - - ๑,๖๑๐,๐๐๐ ๑ แห่ง ภูมิทัศน์ของเมือง กองช่าง

ริมคลองรังสิตฯ บริเวณ และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความเป็นระเบียบ

หน้ามหาวิทยาลัยกีฬา สวยงาม เรียบร้อยสวยงาม

แห่งชาติวิทยาเขตกรุงเทพฯ

หมู่ท่ี ๓ ต.บึงน่้ารักษ์ 

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

๙๕ โครงการปรับภูมิทัศน์ เพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีให้เป็นเมืองน่าอยู่ ๑ แห่ง - - - - ๒,๐๒๕,๐๐๐ ๑ แห่ง ภูมิทัศน์ของเมือง กองช่าง

ริมคลองรังสิตฯ บริเวณ และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความเป็นระเบียบ

หน้าฟุตบอลเรขยานนท์ สวยงาม เรียบร้อยสวยงาม

หมู่ท่ี ๓ ต.บึงน่้ารักษ์ 

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

๙๖ โครงการปรับภูมิทัศน์ เพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีให้เป็นเมืองน่าอยู่ ๑ แห่ง ๘๕๕,๐๐๐ - - - - ๑ แห่ง ภูมิทัศน์ของเมือง กองช่าง

ริมคลองรังสิตฯ บริเวณ และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความเป็นระเบียบ

ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ คลอง ๑๒ สวยงาม เรียบร้อยสวยงาม

หมู่ท่ี ๔ ต.บึงน่้ารักษ์ 

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  
เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

       รายละเอียดโครงการพัฒนา
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 : พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่เอ้ือต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 : การพัฒนาสาธารณูปโภค
1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

๙๗ โครงการปรับภูมิทัศน์ เพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีให้เป็นเมืองน่าอยู่ ๑ แห่ง - - - ๑,๖๕๔,๐๐๐ - ๑ แห่ง ภูมิทัศน์ของเมือง กองช่าง

ริมคลองรังสิตฯ บริเวณ และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความเป็นระเบียบ

สะพานข้ามคลอง ๑๒ ถึง สวยงาม เรียบร้อยสวยงาม

ประตูระบายน่้า คลอง ๑๒

หมู่ท่ี ๔ ต.บึงน่้ารักษ์

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

๙๘ โครงการปรับภูมิทัศน์ เพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีให้เป็นเมืองน่าอยู่ ๑ แห่ง - - - ๑,๓๓๔,๐๐๐ - ๑ แห่ง ภูมิทัศน์ของเมือง กองช่าง

ริมคลองรังสิตฯ บริเวณ และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความเป็นระเบียบ

ประตูระบายน่้า คลอง ๑๒ สวยงาม เรียบร้อยสวยงาม

ถึงสะพานย่ิงโอฬาร หมู่ท่ี ๔

ต.บึงน่้ารักษ์ อ.ธัญบุรี 

จ.ปทุมธานี

๙๙ โครงการปรับภูมิทัศน์ เพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีให้เป็นเมืองน่าอยู่ ๑ แห่ง - - - ๑,๔๗๒,๐๐๐ - ๑ แห่ง ภูมิทัศน์ของเมือง กองช่าง

ริมคลองรังสิตฯ บริเวณ และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความเป็นระเบียบ

สะพานย่ิงโอฬารถึง สวยงาม เรียบร้อยสวยงาม

คลอง ๑๓ หมู่ท่ี ๔

ต.บึงน่้ารักษ์ อ.ธัญบุรี 

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

       รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 : พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่เอ้ือต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 : การพัฒนาสาธารณูปโภค
1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

๑๐๐ โครงการปรับภูมิทัศน์ เพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีให้เป็นเมืองน่าอยู่ ๑ แห่ง - - - - ๒,๓๐๐,๐๐๐ ๑ แห่ง ภูมิทัศน์ของเมือง กองช่าง

ริมคลองรังสิตฯ บริเวณ และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความเป็นระเบียบ

คลอง ๑๓ ถึง ๑๔ สวยงาม เรียบร้อยสวยงาม

หมู่ท่ี ๕ ต.บึงน่้ารักษ์

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

๑๐๑ โครงการปรับภูมิทัศน์ เพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีให้เป็นเมืองน่าอยู่ ๑ แห่ง - - - - ๑๘๔,๐๐๐ ๑ แห่ง ภูมิทัศน์ของเมือง กองช่าง

ริมคลองรังสิตฯ บริเวณ และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความเป็นระเบียบ

หน้าหมู่บ้านโสมศิริ สวยงาม เรียบร้อยสวยงาม

หมู่ท่ี ๕ ต.บึงน่้ารักษ์

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

๑๐๒ โครงการปรับภูมิทัศน์ เพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีให้เป็นเมืองน่าอยู่ ๑ แห่ง - - - - ๓,๔๕๐,๐๐๐ ๑ แห่ง ภูมิทัศน์ของเมือง กองช่าง

ริมคลองรังสิตฯ บริเวณ และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความเป็นระเบียบ

จากคลอง ๑๓ ถึงหมู่บ้าน สวยงาม เรียบร้อยสวยงาม

โสมศิริ หมู่ท่ี ๖ ต.บึงน่้ารักษ์

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

       รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 : พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่เอ้ือต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 : การพัฒนาสาธารณูปโภค
1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

๑๐๓ โครงการปรับภูมิทัศน์ เพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีให้เป็นเมืองน่าอยู่ ๑ แห่ง - - - - ๔,๘๓๐,๐๐๐ ๑ แห่ง ภูมิทัศน์ของเมือง กองช่าง

ริมคลองรังสิตฯ บริเวณ และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความเป็นระเบียบ

หมู่บ้านโสมศิริถึงคลอง ๑๔ สวยงาม เรียบร้อยสวยงาม

หมู่ท่ี ๖ ต.บึงน่้ารักษ์

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

๑๐๔ โครงการปรับภูมิทัศน์ เพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีให้เป็นเมืองน่าอยู่ ๑ แห่ง ๘๕๕,๐๐๐ - - - - ๑ แห่ง ภูมิทัศน์ของเมือง กองช่าง

ริมคลองรังสิตฯ บริเวณ และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความเป็นระเบียบ

ป้ายทางเข้าเมือง คลอง ๑๔ สวยงาม เรียบร้อยสวยงาม

หมู่ท่ี ๖ ต.บึงน่้ารักษ์ 

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

๑๐๕ โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะ เพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีให้เป็นเมืองน่าอยู่ ๑ แห่ง ๕๐๐,๐๐๐ -               -               -               - ๑ แห่ง ภูมิทัศน์ของเมือง กองช่าง

ในชุมชน บริเวณสวนท่ี 1 และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความเป็นระเบียบ

ชุมชนเอ้ืออาทรคลอง 10/2 สวยงาม เรียบร้อยสวยงาม

หมู่ท่ี 3 ต.บึงสน่ัน 

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  
เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

       รายละเอียดโครงการพัฒนา
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 : พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่เอ้ือต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 : การพัฒนาสาธารณูปโภค
1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

๑๐๖ โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะ เพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีให้เป็นเมืองน่าอยู่ ๑ แห่ง -               500,000       -               -               - ๑ แห่ง ภูมิทัศน์ของเมือง กองช่าง

ในชุมชน บริเวณสวนท่ี 2 และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความเป็นระเบียบ

ชุมชนเอ้ืออาทรคลอง 10/2 สวยงาม เรียบร้อยสวยงาม

หมู่ท่ี 3 ต.บึงสน่ัน 

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

๑๐๗ โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะ เพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีให้เป็นเมืองน่าอยู่ ๑ แห่ง -               -               500,000       -               - ๑ แห่ง ภูมิทัศน์ของเมือง กองช่าง

ในชุมชน บริเวณสวนท่ี 3 และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความเป็นระเบียบ

ชุมชนเอ้ืออาทรคลอง 10/2 สวยงาม เรียบร้อยสวยงาม

หมู่ท่ี 3 ต.บึงสน่ัน 

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

๑๐๘ โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะ เพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีให้เป็นเมืองน่าอยู่ ๑ แห่ง 500,000       -               -               -               - ๑ แห่ง ภูมิทัศน์ของเมือง กองช่าง

ในชุมชน บริเวณชุมชนหมู่บ้าน และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความเป็นระเบียบ

แสงตะวัน  หมู่ท่ี 2 สวยงาม เรียบร้อยสวยงาม

ต.บึงน่้ารักษ์  อ.ธัญบุรี

จ.ปทุมธานี

       รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ห น า | 76 



แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 : พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่เอ้ือต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 : การพัฒนาสาธารณูปโภค
1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

๑๐๙ โครงการปรับปรุงสนามกีฬา เพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีให้เป็นเมืองน่าอยู่ ๑ แห่ง 500,000       -               -               -               - ๑ แห่ง ภูมิทัศน์ของเมือง กองช่าง

ในชุมชน บริเวณชุมชนเอ้ืออาทร และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความเป็นระเบียบ

คลอง 10/2 หมู่ท่ี 3 สวยงาม เรียบร้อยสวยงาม

ต.บึงสน่ัน อ.ธัญบุรี 

จ.ปทุมธานี

30,839,200 10,862,300 12,552,000 10,760,000 40,700,900รวม  109 โครงการ

       รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ห น้ า | 77 



แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและชุมชนให้มีคุณภาพ เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมือง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 : การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

๑ โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด เพ่ือตรวจสอบและ ติดต้ังกล้องวงจรปิด ๗,๘๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑ โครงการ เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือ กองช่าง

(CCTV) บริเวณภายในเขต เป็นข้อมูลหลักฐาน จ่านวน ๑ โครงการ ในการเฝ้าระวัง

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ ในการกระท่าความผิด ความปลอดภัย

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ในชุมชน ในชีวิตและทรัพย์สิน

ในชุมชน

7,800,000 5,000,000   5,000,000   5,000,000   5,000,000    

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รวม  1  โครงการ
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 : พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่เอ้ือต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 : การพัฒนาสาธารณูปโภค
1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

๑ โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือพัฒนาเส้นทาง กว้าง  ๖  เมตร -               -               ๓,๒๔๙,๑๐๐ -               - ๑ สาย ประชาชนได้รับ กองช่าง

แอสฟัลท์ติก (ต่อจากของเดิม) คมนาคมภายในเขต ยาว ๘๓๐  เมตร หรือมีพ้ืนท่ี ความสะดวก

ซอยไชยรุ่งทรัพย์ หมู่ท่ี ๑ เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ ไม่น้อยกว่า ๔,๙๘๐ ตารางเมตร ในการสัญจร

ต.บึงสน่ัน อ.ธัญบุรี ให้ได้มาตรฐาน ผิวทางหนาเฉล่ีย

จ.ปทุมธานี ๐.๐๕ เมตร

๒ โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือพัฒนาเส้นทาง กว้าง  ๕ เมตร - ๘๗๐,๙๐๐ - - - ๑ สาย ประชาชนได้รับ กองช่าง

ลูกรัง บริเวณซอยสังกะปะ คมนาคมภายในเขต ยาว ๑,๔๒๐ เมตร หรือมีพ้ืนท่ี ความสะดวก

หมู่ท่ี ๑ ต.บึงสน่ัน เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ ไม่น้อยกว่า ๗,๑๐๐ ตารางเมตร ในการสัญจร

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ให้ได้มาตรฐาน ผิวทางหนาเฉล่ีย  0.20 เมตร

๓ โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือพัฒนาเส้นทาง กว้าง ๖ เมตร ๓,๑๓๑,๘๐๐ - - - - ๑ สาย ประชาชนได้รับ กองช่าง

แอสฟัลท์ติก บริเวณ คมนาคมภายในเขต ยาว ๘๐๐ เมตร หรือมีพ้ืนท่ี ความสะดวก

ซอยวรรณขจร หมู่ท่ี ๑ เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ ไม่น้อยกว่า 4,800 ตารางเมตร ในการสัญจร

ต.บึงสน่ัน อ.ธัญบุรี ให้ได้มาตรฐาน ผิวทางหนาเฉล่ีย 0.05 เมตร

จ.ปทุมธานี

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

       รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี โครงการ
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 : พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่เอ้ือต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 : การพัฒนาสาธารณูปโภค
1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

๔ โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือพัฒนาเส้นทาง กว้าง  ๖ เมตร ๑,๒๖๕,๗๐๐ - - - - ๑ สาย ประชาชนได้รับ กองช่าง

ลูกรัง บริเวณซอยข้าง คมนาคมภายในเขต ยาว ๑.๖๖๐ เมตร หรือมีพ้ืนท่ี ความสะดวก

หมู่บ้านวศิน หมู่ท่ี ๒ เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ ไม่น้อยกว่า  ๙,๙๖๐ ตารางเมตร ในการสัญจร

ต.บึงสน่ัน อ.ธัญบุรี ให้ได้มาตรฐาน ผิวทางหนาเฉล่ีย  0.20 เมตร

จ.ปทุมธานี

๕ โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือพัฒนาเส้นทาง กว้าง  ๕  เมตร ๑,๘๔๘,๔๐๐ - - - - ๑ สาย ประชาชนได้รับ กองช่าง

แอสฟัลท์ติก  (ต่อจากของ คมนาคมภายในเขต ยาว  ๗๐๐  เมตร หรือมีพ้ืนท่ี ความสะดวก

เดิม) บริเวณซอยสุดมนัส เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ ไม่น้อยกว่า  ๓,๕๐๐ ตารางเมตร ในการสัญจร

หมู่ท่ี ๒ ต.บึงสน่ัน อ.ธัญบุรี ให้ได้มาตรฐาน ผิวทางหนาเฉล่ีย 0.05 เมตร

จ.ปทุมธานี

๖ โครงการปรับปรุงถนน เพ่ือพัฒนาเส้นทาง กว้าง  ๖ เมตร ๗๘๒,๖๐๐ - - - - ๑ สาย ประชาชนได้รับ กองช่าง

แอสฟัลท์ติก บริเวณ คมนาคมภายในเขต ยาว ๓๕๐ เมตร หรือมีพ้ืนท่ี ความสะดวก

ซอยข้างศาลเจ้าดอนใหญ่ เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ ไม่น้อยกว่า  ๒,๑๐๐ ตารางเมตร ในการสัญจร

หมู่ท่ี ๒ ต.บึงสน่ัน อ.ธัญบุรี ให้ได้มาตรฐาน ผิวทางหนาเฉล่ีย 0.05 เมตร

จ.ปทุมธานี

       รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 : พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่เอ้ือต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 : การพัฒนาสาธารณูปโภค
1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

๗ โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือพัฒนาเส้นทาง กว้าง 6 เมตร ๒,๓๕๔,๙๐๐ - - - - ๑ สาย ประชาชนได้รับ กองช่าง

แอสฟัลท์ติก  (ต่อจากของเดิม) คมนาคมภายในเขต ยาว 750 เมตรหรือมีพ้ืนท่ี ความสะดวก

บริเวณซอยข้างศาลเจ้า เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ ไม่น้อยกว่า 4,500 ตารางเมตร ในการสัญจร

พ่อดอนใหญ๋ หมู่ท่ี ๒ ให้ได้มาตรฐาน ผิวทางหนาเฉล่ีย

ต.บึงสน่ัน  อ.ธัญบุรี 0.05 เมตร

จ.ปทุมธานี

๘ โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง เพ่ือพัฒนาเส้นทาง กว้าง ๕ เมตร - - ๙๑๙,๘๐๐ - - ๑ สาย ประชาชนได้รับ กองช่าง

บริเวณซอยข้างโชว์รูม คมนาคมภายในเขต ยาว ๑,๕๐๐ เมตรหรือมีพ้ืนท่ี ความสะดวก

มิตซูบิชิ หมู่ท่ี ๒ ต.บึงสน่ัน เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ ไม่น้อยกว่า ๗,๕๐๐ ตารางเมตร ในการสัญจร

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ให้ได้มาตรฐาน ผิวทางหนาเฉล่ีย

๐.๒๐ เมตร

       รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 : พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่เอ้ือต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 : การพัฒนาสาธารณูปโภค
1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

๙ โครงการปรับปรุงถนน เพ่ือพัฒนาเส้นทาง กว้าง  ๖ เมตร - - ๖๗๑,๗๐๐ - - ๑ สาย ประชาชนได้รับ กองช่าง

แอสฟัลท์ติก บริเวณซอยคุณจ่า คมนาคมภายในเขต ยาว ๓๐๐ เมตร หรือมีพ้ืนท่ี ความสะดวก

หมู่ท่ี ๔  ต.บึงสน่ัน เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ ไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตารางเมตร ในการสัญจร

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ให้ได้มาตรฐาน ผิวทางหนาเฉล่ีย

๐.๐๕   เมตร

๑๐ โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือพัฒนาเส้นทาง กว้าง  ๖ เมตร - ๒,๘๒๔,๗๐๐ - - - ๑ สาย ประชาชนได้รับ กองช่าง

แอสฟัลท์ติก  (ต่อจากของเดิม) คมนาคมภายในเขต ยาว ๙๐๐ เมตร หรือมีพ้ืนท่ี ความสะดวก

บริเวณซอยคุณจ่า เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ ไม่น้อยกว่า ๕,๔๐๐ ตารางเมตร ในการสัญจร

หมู่ท่ี ๔ ต.บึงสน่ัน ให้ได้มาตรฐาน ผิวทางหนาเฉล่ีย

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ๐.๐๕   เมตร

๑๑ โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือพัฒนาเส้นทาง กว้าง ๖ เมตร ๑,๙๖๔,๑๐๐ - - - - ๑ สาย ประชาชนได้รับ กองช่าง

แอสฟัลท์ติก (ต่อจากของเดิม) คมนาคมภายในเขต ยาว ๕๐๐  เมตร หรือมีพ้ืนท่ี ความสะดวก

บริเวณซอยเฟอร์นิเจอร์ เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตารางเมตร ในการสัญจร

หมู่ท่ี ๔ ต.บึงสน่ัน ให้ได้มาตรฐาน ผิวทางหนาเฉล่ีย

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 0.05 เมตร

       รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ห น า | 82 



แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 : พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่เอ้ือต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 : การพัฒนาสาธารณูปโภค
1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

๑๒ โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง เพ่ือพัฒนาเส้นทาง กว้าง ๔ เมตร ๗๕๑,๒๐๐ - - - - ๑ สาย ประชาชนได้รับ กองช่าง

บริเวณซอยเจริญจันทร์ คมนาคมภายในเขต ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หรือมีพ้ืนท่ี ความสะดวก

หมู่ท่ี ๔ ต.บึงสน่ัน เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตารางเมตร ในการสัญจร

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ให้ได้มาตรฐาน ผิวทางหนาเฉล่ีย

๐.๒๐ เมตร

๑๓ โครงการปรับปรุงผิวถนน เพ่ือพัฒนาเส้นทาง กว้าง ๙ เมตร ๑,๔๒๓,๒๐๐ - - - - ๑ สาย ประชาชนได้รับ กองช่าง

ในชุมชน (ต่อจากของเดิม) คมนาคมภายในเขต ยาว ๖๐๐ เมตร หรือมีพ้ืนท่ี ความสะดวก

บริเวณหมู่บ้านจิตภาวรรณ เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ ไม่น้อยกว่า ๕,๔๐๐ ตารางเมตร ในการสัญจร

หมู่ท่ี ๑ ต.บึงน่้ารักษ์ ให้ได้มาตรฐาน ผิวทางหนาเฉล่ีย

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ๐.๐๔   เมตร

๑๔ โครงการปรับปรุงผิวถนน เพ่ือพัฒนาเส้นทาง กว้าง ๙ เมตร - ๙๐๓,๔๐๐ - - - ๑ สาย ประชาชนได้รับ กองช่าง

ในชุมชน (ต่อจากของเดิม) คมนาคมภายในเขต ยาว ๓๘๐ เมตร หรือมีพ้ืนท่ี ความสะดวก

บริเวณหมู่บ้านจิตภาวรรณ เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ ไม่น้อยกว่า ๓,๔๒๐ ตารางเมตร ในการสัญจร

หมู่ท่ี ๑ ต.บึงน่้ารักษ์ ให้ได้มาตรฐาน ผิวทางหนาเฉล่ีย

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ๐.๐๔   เมตร

       รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ห น า | 83 



แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 : พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่เอ้ือต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 : การพัฒนาสาธารณูปโภค
1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

๑๕ โครงการก่อสร้างผิวถนน เพ่ือพัฒนาเส้นทาง กว้าง ๙ เมตร - ๗๙๗,๑๐๐ - - - ๑ สาย ประชาชนได้รับ กองช่าง

ในชุมชน บริเวณหมู่บ้าน คมนาคมภายในเขต ยาว ๓๓๕  เมตร หรือมีพ้ืนท่ี ความสะดวก

กรีนการ์เด้นโฮม ชุมชน ๓ เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ ไม่น้อยกว่า ๓,๐๑๕ ตารางเมตร ในการสัญจร

(ฝ่ังเหนือ)  หมู่ท่ี ๑ ให้ได้มาตรฐาน ผิวทางหนาเฉล่ีย

ต.บึงน่้ารักษ์  อ.ธัญบุรี ๐.๐๔ เมตร

จ.ปทุมธานี

๑๖ โครงการก่อสร้างผิวถนน เพ่ือพัฒนาเส้นทาง กว้าง ๙ เมตร - ๕๘๔,๕๐๐ - - - ๑ สาย ประชาชนได้รับ กองช่าง

ในชุมชน บริเวณหมู่บ้าน คมนาคมภายในเขต ยาว ๒๔๕  เมตร หรือมีพ้ืนท่ี ความสะดวก

กรีนการ์เด้นโฮม ชุมชน ๓ เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ ไม่น้อยกว่า ๒,๒๐๕ ตารางเมตร ในการสัญจร

(ฝ่ังใต้) หมู่ท่ี ๑ ต.บึงน่้ารักษ์ ให้ได้มาตรฐาน ผิวทางหนาเฉล่ีย

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ๐.๐๔ เมตร

๑๗ โครงการก่อสร้างถนนค .ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง กว้าง  6 เมตร ๒,๘๘๐,๐๐๐ - - - - ๑ สาย ประชาชนได้รับ กองช่าง

บริเวณซอยไทยริซฟูดส์กรุ๊ป คมนาคมภายในเขต ยาว 400 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี ความสะดวก

หมู่ท่ี ๑ ต.บึงน่้ารักษ์ เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ ไม่น้อยกว่า 2,400 ตารางเมตร ในการสัญจร

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ให้ได้มาตรฐาน ผิวทางหนาเฉล่ีย

0.15 เมตร

       รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ห น า | 84 



แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 : พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่เอ้ือต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 : การพัฒนาสาธารณูปโภค
1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

๑๘ โครงการปรับปรุงถนน เพ่ือพัฒนาเส้นทาง กว้าง  6  เมตร 1,800,000    - - - - ๑ สาย ประชาชนได้รับ กองช่าง

แอสฟัลท์ติก พร้อมวางท่อระบายน่้า คมนาคมภายในเขต ยาว ๓๐๐ เมตร หรือมีพ้ืนท่ี ความสะดวก

บริเวณซอยบุญวงศ์ (พงษ์เจริญ) เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ ไม่น้อยกว่า 1,800 ตารางเมตร ในการสัญจร

หมู่ท่ี ๑ ต.บึงน่้ารักษ์ ให้ได้มาตรฐาน ผิวทางหนาเฉล่ีย

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ๐.๐๕   เมตร

๑๙ โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือพัฒนาเส้นทาง กว้าง  6  เมตร - - - 3,000,000    3,000,000     ๑ สาย ประชาชนได้รับ กองช่าง

แอสฟัลท์ติก (ต่อจากของเดิม) คมนาคมภายในเขต ยาว 500 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี . ความสะดวก

พร้อมวางท่อระบายน้ า เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ ไม่น้อยกว่า 3,0๐๐ ตารางเมตร ในการสัญจร

บริเวณซอยบุญวงศ์ (พงษ์เจริญ) ให้ได้มาตรฐาน ผิวทางหนาเฉล่ีย

หมู่ท่ี ๑ ต.บึงน้ ารักษ์ ๐.๐๕   เมตร

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

๒๐ โครงการปรับปรุงถนน เพ่ือพัฒนาเส้นทาง กว้าง  ๕  เมตร - 1,500,000    - - - ๑ สาย ประชาชนได้รับ กองช่าง

แอสฟัลท์ติก พร้อมวางท่อระบายน่้า คมนาคมภายในเขต ยาว 3๐๐  เมตร หรือมีพ้ืนท่ี ความสะดวก

บริเวณซอยศรีภา เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ ไม่น้อยกว่า ๑,5๐๐ ตารางเมตร ในการสัญจร

หมู่ท่ี ๑ ต.บึงน่้ารักษ์ ให้ได้มาตรฐาน ผิวทางหนาเฉล่ีย

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ๐.๐๕   เมตร

       รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ห น า | 85 



แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 : พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่เอ้ือต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 : การพัฒนาสาธารณูปโภค
1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

๒๑ โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือพัฒนาเส้นทาง กว้าง  ๕  เมตร - - ๑,๗๕๐,๐๐๐ 1,750,000    - ๑ สาย ประชาชนได้รับ กองช่าง

แอสฟัลท์ติก (ต่อจากของเดิม) คมนาคมภายในเขต ยาว 5๐๐  เมตร หรือมีพ้ืนท่ี ความสะดวก

พร้อมวางท่อระบายน่้า เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ ไม่น้อยกว่า 2,๕๐๐ ตารางเมตร ในการสัญจร

บริเวณซอยศรีภา หมู่ท่ี 1 ให้ได้มาตรฐาน ผิวทางหนาเฉล่ีย

ต.บึงน้ ารักษ์ อ.ธัญบุรี ๐.๐๕   เมตร

จ.ปทุมธานี

๒๒ โครงการปรับปรุงถนน เพ่ือพัฒนาเส้นทาง กว้าง ๖  เมตร 1,800,000    - - - - ๑ สาย ประชาชนได้รับ กองช่าง

แอสฟัลท์ติก พร้อมวางท่อระบายน้ า คมนาคมภายในเขต ยาว ๓๐๐ เมตร หรือมีพ้ืนท่ี ความสะดวก

บริเวณซอยสวนรังสิต ๑๑ เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ ไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตารางเมตร ในการสัญจร

หมู่ท่ี ๑ ต.บึงน้ ารักษ์ ให้ได้มาตรฐาน ผิวทางหนาเฉล่ีย

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ๐.๐๕  เมตร

๒๓ โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือพัฒนาเส้นทาง กว้าง  ๖ เมตร - - 2,520,000    2,520,000    - ๑ สาย ประชาชนได้รับ กองช่าง

แอสฟัลท์ติก (ต่อจากของเดิม) คมนาคมภายในเขต ยาว 6๐๐ เมตร หรือมีพ้ืนท่ี ความสะดวก

บริเวณซอยสวนรังสิต ๑๑ เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ ไม่น้อยกว่า 3,600 ตารางเมตร ในการสัญจร

หมู่ท่ี ๑ ต.บึงน่้ารักษ์ ให้ได้มาตรฐาน ผิวทางหนาเฉล่ีย

อ.ธัญบุรี  จ.ปทุมธานี ๐.๐๕  เมตร

       รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ห น า | 86 



แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 : พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่เอ้ือต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 : การพัฒนาสาธารณูปโภค
1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

๒๔ โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือพัฒนาเส้นทาง กว้าง ๖ เมตร 3,900,000    - - - - ๑ สาย ประชาชนได้รับ กองช่าง

แอสฟัลท์ติก (ต่อจากของเดิม) คมนาคมภายในเขต ยาว 650 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี ความสะดวก

พร้อมวางท่อระบายน้ า เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ ไม่น้อยกว่า 3,900 ตารางเมตร ในการสัญจร

บริเวณซอยซัลออยล์ หมู่ท่ี 1 ให้ได้มาตรฐาน ผิวทางหนาเฉล่ีย

ต.บึงน้ ารักษ์ อ.ธัญบุรี ๐.๐๕ เมตร

จ.ปทุมธานี

๒๕ โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือพัฒนาเส้นทาง กว้าง ๕  เมตร - ๕๖๔,๓๐๐ - - - ๑ สาย ประชาชนได้รับ กองช่าง

แอสฟัลท์ติก บริเวณ คมนาคมภายในเขต ยาว ๒๐๐ เมตร หรือมีพ้ืนท่ี ความสะดวก

ซอยทิวไผ่ หมู่ท่ี ๑ เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ในการสัญจร

ต.บึงน่้ารักษ์ อ.ธัญบุรี ให้ได้มาตรฐาน ผิวทางหนาเฉล่ีย

จ.ปทุมธานี ๐.๐๕  เมตร

๒๖ โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง เพ่ือพัฒนาเส้นทาง กว้าง ๖ เมตร 1,113,600    - - - - ๑ สาย ประชาชนได้รับ กองช่าง

บริเวณหมู่บ้านสุภาพงษ์ คมนาคมภายในเขต ยาว ๑,๕๓๐ เมตร หรือมีพ้ืนท่ี ความสะดวก

ซอย ๑ หมู่ท่ี ๑ เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ ไม่น้อยกว่า ๙,๑๘๐ ตารางเมตร ในการสัญจร

ต.บึงน่้ารักษ์ อ.ธัญบุรี ให้ได้มาตรฐาน ผิวทางหนาเฉล่ีย

จ.ปทุมธานี ๐.๒๐ เมตร

       รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ห น า | 87 



แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 : พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่เอ้ือต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 : การพัฒนาสาธารณูปโภค
1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

๒๗ โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง เพ่ือพัฒนาเส้นทาง กว้าง ๖ เมตร - ๑,๑๑๓,๖๐๐ - - - ๑ สาย ประชาชนได้รับ กองช่าง

บริเวณหมู่บ้านสุภาพงษ์ คมนาคมภายในเขต ยาว ๑,๕๓๐ เมตร หรือมีพ้ืนท่ี ความสะดวก

ซอย ๒ หมู่ท่ี ๑ เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ ไม่น้อยกว่า ๙,๑๘๐ ตารางเมตร ในการสัญจร

ต.บึงน่้ารักษ์ อ.ธัญบุรี ให้ได้มาตรฐาน ผิวทางหนาเฉล่ีย

จ.ปทุมธานี ๐.๒๐ เมตร

๒๘ โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง เพ่ือพัฒนาเส้นทาง กว้าง ๖ เมตร - - ๑,๑๑๓,๖๐๐ - - ๑ สาย ประชาชนได้รับ กองช่าง

บริเวณหมู่บ้านสุภาพงษ์ คมนาคมภายในเขต ยาว ๑,๕๓๐ เมตร หรือมีพ้ืนท่ี ความสะดวก

ซอย ๓ หมู่ท่ี ๑ เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ ไม่น้อยกว่า ๙,๑๘๐ ตารางเมตร ในการสัญจร

ต.บึงน่้ารักษ์ อ.ธัญบุรี ให้ได้มาตรฐาน ผิวทางหนาเฉล่ีย

จ.ปทุมธานี ๐.๒๐ เมตร

๒๙ โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือพัฒนาเส้นทาง กว้าง ๖ เมตร - - ๔,๗๗๓,๕๐๐ - - ๑ สาย ประชาชนได้รับ กองช่าง

แอสฟัลท์ติก บริเวณหมู่บ้าน คมนาคมภายในเขต ยาว ๑,๕๓๐ เมตร หรือมีพ้ืนท่ี ความสะดวก

สุภาพงษ์ ซอย 1 ต.บึงน้ ารักษ์ เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ ไม่น้อยกว่า ๙,๑๘๐ ตารางเมตร ในการสัญจร

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ให้ได้มาตรฐาน ผิวทางหนาเฉล่ีย

๐.๐๕ เมตร

       รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 : พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่เอ้ือต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 : การพัฒนาสาธารณูปโภค
1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

๓๐ โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือพัฒนาเส้นทาง กว้าง ๖ เมตร - - - ๔,๗๗๓,๕๐๐ - ๑ สาย ประชาชนได้รับ กองช่าง

แอสฟัลท์ติก บริเวณหมู่บ้าน คมนาคมภายในเขต ยาว ๑,๕๓๐ เมตร หรือมีพ้ืนท่ี ความสะดวก

สุภาพงษ์ ซอย 2 เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ ไม่น้อยกว่า ๙,๑๘๐ ตารางเมตร ในการสัญจร

ต.บึงน่้ารักษ์ อ.ธัญบุรี ให้ได้มาตรฐาน ผิวทางหนาเฉล่ีย

จ.ปทุมธานี ๐.๐๕ เมตร

๓๑ โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือพัฒนาเส้นทาง กว้าง ๖ เมตร - - - - ๔,๗๗๓,๕๐๐ ๑ สาย ประชาชนได้รับ กองช่าง

แอสฟัลท์ติก บริเวณหมู่บ้าน คมนาคมภายในเขต ยาว ๑,๕๓๐ เมตร หรือมีพ้ืนท่ี ความสะดวก

สุภาพงษ์ ซอย 3 เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ ไม่น้อยกว่า ๙,๑๘๐ ตารางเมตร ในการสัญจร

ต.บึงน่้ารักษ์ อ.ธัญบุรี ให้ได้มาตรฐาน ผิวทางหนาเฉล่ีย

จ.ปทุมธานี ๐.๐๕ เมตร

๓๒ โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง เพ่ือพัฒนาเส้นทาง กว้าง ๖ เมตร - ๑,๑๖๔,๒๐๐ - - - ๑ สาย ประชาชนได้รับ กองช่าง

บริเวณซอยอุบลสถิตย์ คมนาคมภายในเขต ยาว ๑,๖๐๐ เมตร หรือมีพ้ืนท่ี ความสะดวก

หมู่ท่ี ๑ ต.บึงน่้ารักษ์ เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ ไม่น้อยกว่า ๙,๖๐๐ ตารางเมตร ในการสัญจร

อ.ธัญบุรี  จ.ปทุมธานี ให้ได้มาตรฐาน ผิวทางหนาเฉล่ีย

๐.๒๐ เมตร

       รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ห น า | 89 



แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 : พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่เอ้ือต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 : การพัฒนาสาธารณูปโภค
1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

๓๓ โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือพัฒนาเส้นทาง กว้าง ๖ เมตร ๑,๖๘๔,๘๐๐ - - - - ๑ สาย ประชาชนได้รับ กองช่าง

แอสฟัลท์ติก บริเวณ คมนาคมภายในเขต ยาว ๓๐๐ เมตร หรือมีพ้ืนท่ี ความสะดวก

ซอยอุบลสถิตย์ หมู่ท่ี ๑ เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ ไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตารางเมตร ในการสัญจร

ต.บึงน่้ารักษ์  อ.ธัญบุรี ให้ได้มาตรฐาน ผิวทางหนาเฉล่ีย

จ.ปทุมธานี ๐.๐๕ เมตร

๓๔ โครงการซ่อมปรับปรุงถนน เพ่ือพัฒนาเส้นทาง กว้าง  ๕ เมตร - ๑,๑๔๑,๗๐๐ - - - ๑ สาย ประชาชนได้รับ กองช่าง

ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบาย คมนาคมภายในเขต ยาว ๒๒๐ เมตร หรือมีพ้ืนท่ี ความสะดวก

น่้าและบ่อพัก ค.ส.ล.บริเวณ เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ ไม่น้อยกว่า ๑,๑๐๐ ตารางเมตร ในการสัญจร

ซอยโรงปูน คลอง ๑๑ ให้ได้มาตรฐาน ผิวทางหนาเฉล่ีย

หมู่ท่ี ๒ ต.บึงน่้ารักษ์ ๐.๑๕ เมตร

อ.ธัญบุรี  จ.ปทุมธานี

๓๕ โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง เพ่ือพัฒนาเส้นทาง กว้าง ๕ เมตร ๘๕๑,๔๐๐ - - - - ๑ สาย ประชาชนได้รับ กองช่าง

(ต่อจากของเดิม) บริเวณ คมนาคมภายในเขต ยาว ๑,๑๐๐ เมตร หรือมีพ้ืนท่ี ความสะดวก

ซอยโรงปูนซีเมนต์ เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ ไม่น้อยกว่า ๕,๕๐๐ ตารางเมตร ในการสัญจร

หมู่ท่ี ๒ ต.บึงน่้ารักษ์ ให้ได้มาตรฐาน ผิวทางหนาเฉล่ีย

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ๐.๒๐ เมตร

       รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ห น า | 90 



แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 : พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่เอ้ือต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 : การพัฒนาสาธารณูปโภค
1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

๓๖ โครงการปรับปรุงผิวถนน เพ่ือพัฒนาเส้นทาง กว้าง ๑๒ เมตร ๑,๒๕๕,๗๐๐ - - - - ๑ สาย ประชาชนได้รับ กองช่าง

ในชุมชน (ต่อจากของเดิม) คมนาคมภายในเขต ยาว ๔๐๐ เมตร หรือมีพ้ืนท่ี ความสะดวก

บริเวณหมู่บ้านแสงตะวัน เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ ไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐ ตารางเมตร ในการสัญจร

หมู่ท่ี ๒ ต.บึงน่้ารักษ์ ให้ได้มาตรฐาน ผิวทางหนาเฉล่ีย

อ.ธัญบุรี  จ.ปทุมธานี ๐.๐๔ เมตร

๓๗ โครงการปรับปรุงผิวถนน เพ่ือพัฒนาเส้นทาง กว้าง ๑๒ เมตร - ๑,๐๖๗,๐๐๐ - - - ๑ สาย ประชาชนได้รับ กองช่าง

ในชุมชน (ต่อจากของเดิม) คมนาคมภายในเขต ยาว ๓๔๐ เมตร หรือมีพ้ืนท่ี ความสะดวก

บริเวณหมู่บ้านแสงตะวัน เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ ไม่น้อยกว่า ๔,๐๘๐ ตารางเมตร ในการสัญจร

หมู่ท่ี ๒ ต.บึงน่้ารักษ์ ให้ได้มาตรฐาน ผิวทางหนาเฉล่ีย

อ.ธัญบุรี  จ.ปทุมธานี 0.04 เมตร

๓๘ โครงการวางท่อระบายน่้า เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑,๗๓๙,๘๐๐ - - - - ๑ สาย ประชาชนได้รับ กองช่าง

พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. บริเวณ คมนาคมภายในเขต ๕๘๐ เมตร ความสะดวก

ซอยชลประคอง หมู่ท่ี ๒ เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ ในการสัญจร

ต.บึงน่้ารักษ์ อ.ธัญบุรี ให้ได้มาตรฐาน

จ.ปทุมธานี

       รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ห น า | 91 



แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 : พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่เอ้ือต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 : การพัฒนาสาธารณูปโภค
1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

๓๙ โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง เพ่ือพัฒนาเส้นทาง กว้าง ๔ เมตร - ๔๐๑,๕๐๐ - - - ๑ สาย ประชาชนได้รับ กองช่าง

ซอยชลประคอง (ส่วนต่อด้านหลัง) คมนาคมภายในเขต ยาว ๘๐๐   เมตร หรือมีพ้ืนท่ี ความสะดวก

หมู่ท่ี ๒ ต.บึงน่้ารักษ์ อ.ธัญบุรี เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ ไม่น้อยกว่า ๓,๒๐๐ ตารางเมตร ในการสัญจร

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ให้ได้มาตรฐาน ผิวทางหนาเฉล่ีย

๐.๒๐ เมตร

๔๐ โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง เพ่ือพัฒนาเส้นทาง กว้าง ๔ เมตร - - - - ๒๖๓,๖๐๐ ๑ สาย ประชาชนได้รับ กองช่าง

ซอยอุดรคราม แยก ๑ คมนาคมภายในเขต ยาว ๕๐๐   เมตร หรือมีพ้ืนท่ี ความสะดวก

หมู่ท่ี ๒ ต.บึงน่้ารักษ์ เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตารางเมตร ในการสัญจร

อ.ธัญบรี จ.ปทุมธานี ให้ได้มาตรฐาน ผิวทางหนาเฉล่ีย

๐.๒๐ เมตร

๔๑ โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือพัฒนาเส้นทาง กว้าง ๔ เมตร ๑,๑๕๗,๓๐๐ - - - - ๑ สาย ประชาชนได้รับ กองช่าง

แอสฟัลท์ติกบริเวณ คมนาคมภายในเขต ยาว ๕๐๐  เมตร หรือมีพ้ืนท่ี ความสะดวก

ซอยอาจารย์สมชาย เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตารางเมตร ในการสัญจร

หมู่ท่ี ๓ ต.บึงน่้ารักษ์ ให้ได้มาตรฐาน ผิวทางหนาเฉล่ีย

อ.ธัญบุรี  จ.ปทุมธานี ๐.๐๕   เมตร

       รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 : พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่เอ้ือต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 : การพัฒนาสาธารณูปโภค
1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

๔๒ โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง เพ่ือพัฒนาเส้นทาง กว้าง 4 เมตร - ๕๘๗,๘๐๐ - - - ๑ สาย ประชาชนได้รับ กองช่าง

(ต่อจากของเดิม) คมนาคมภายในเขต ยาว ๙๓๐  เมตร หรือมีพ้ืนท่ี ความสะดวก

บริเวณซอยอาจารย์สมชาย เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ ไม่น้อยกว่า ๓,๗๒๐ ตารางเมตร ในการสัญจร

หมู่ท่ี ๓ ต.บึงน่้ารักษ์ ให้ได้มาตรฐาน ผิวทางหนาเฉล่ีย

อ.ธัญบุรี  จ.ปทุมธานี ๐.๒๐   เมตร

๔๓ โครงการซ่อมปรับปรุงถนน . เพ่ือพัฒนาเส้นทาง กว้าง ๖ เมตร - ๑,๖๐๒,๘๐๐ - - - ๑ สาย ประชาชนได้รับ กองช่าง

แอสฟัลท์ติก บริเวณ คมนาคมภายในเขต ยาว ๗๕๐ เมตร หรือมีพ้ืนท่ี ความสะดวก

ทางเข้าวิทยาลัยเทคนิค เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ ไม่น้อยกว่า ๔,๕๐๐ ตารางเมตร ในการสัญจร

ธัญบุรี หมู่ท่ี ๓ ต.บึงน่้ารักษ์ ให้ได้มาตรฐาน ผิวทางหนาเฉล่ีย

อ.ธัญบุรี  จ.ปทุมธานี ๐.๐๕  เมตร

       รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ห น า | 93 



แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 : พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่เอ้ือต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 : การพัฒนาสาธารณูปโภค
1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

๔๔ โครงการปรับปรุงถนน เพ่ือพัฒนาเส้นทาง กว้าง  ๕  เมตร - ๑,๒๐๓,๘๐๐ - - - ๑ สาย ประชาชนได้รับ กองช่าง

แอสฟัลท์ติก บริเวณ คมนาคมภายในเขต ยาว ๖๗๐ เมตร หรือมีพ้ืนท่ี ความสะดวก

ซอยศรีเจริญ หมู่ท่ี ๓ เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ ไม่น้อยกว่า  ๓,๓๕๐ ตารางเมตร ในการสัญจร

ต.บึงน่้ารักษ์ อ.ธัญบุรี ให้ได้มาตรฐาน ผิวทางหนาเฉล่ีย

จ.ปทุมธานี ๐.๐๕  เมตร

๔๕ โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน เพ่ือพัฒนาเส้นทาง พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า - - - ๓,๙๔๗,๔๐๐ - ๑ สาย ประชาชนได้รับ กองช่าง

(ต่อจากของเดิม) คมนาคมภายในเขต ๑๔,๐๐๐ ตารางเมตร ความสะดวก

บริเวณหมู่บ้านเดอะเลกาซ่ี เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ ผิวทางหนาเฉล่ีย ในการสัญจร

หมู่ท่ี ๓ ต.บึงน่้ารักษ์ ให้ได้มาตรฐาน ๐.๐๔  เมตร

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

๔๖ โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง เพ่ือพัฒนาเส้นทาง กว้าง ๕ เมตร ๑,๓๘๕,๘๐๐ - - - - ๑ สาย ประชาชนได้รับ กองช่าง

บริเวณซอยวิศรุต คมนาคมภายในเขต ยาว ๑,๗๖๐ เมตร หรือมีพ้ืนท่ี ความสะดวก

หมู่ท่ี ๓ ต.บึงน่้ารักษ์ เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ ไม่น้อยกว่า ๘,๘๐๐ ตารางเมตร ในการสัญจร

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ให้ได้มาตรฐาน ผิวทางหนาเฉล่ีย

 ๐.๒๐  เมตร

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  
เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

       รายละเอียดโครงการพัฒนา

ห น า | 94 



แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 : พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่เอ้ือต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 : การพัฒนาสาธารณูปโภค
1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

๔๗ โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง เพ่ือพัฒนาเส้นทาง กว้าง  ๕  เมตร - ๕๘๐,๕๐๐ - - - ๑ สาย ประชาชนได้รับ กองช่าง

บริเวณซอยวิศรุต  ซอย ๒ คมนาคมภายในเขต ยาว ๙๒๐ เมตร หรือมีพ้ืนท่ี ความสะดวก

หมู่ท่ี ๓ ต.บึงน่้ารักษ์ เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ ไม่น้อยกว่า ๔,๖๐๐ ตารางเมตร ในการสัญจร

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ให้ได้มาตรฐาน ผิวทางหนาเฉล่ีย

๐.๒๐  เมตร

๔๘ โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือพัฒนาเส้นทาง กว้าง  ๔  เมตร - - ๖๔๓,๘๐๐ - - ๑ สาย ประชาชนได้รับ กองช่าง

แอสฟัลท์ติก บริเวณล่าราง คมนาคมภายในเขต ยาว ๓๐๐ เมตร หรือมีพ้ืนท่ี ความสะดวก

ปลายแดนคลองซอย ๑๓ เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร ในการสัญจร

ฝ่ังใต้ หมู่ท่ี ๓ ต.บึงน่้ารักษ์ ให้ได้มาตรฐาน ผิวทางหนาเฉล่ีย

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ๐.๐๕  เมตร

๔๙ โครงการปรับปรุงถนน เพ่ือพัฒนาเส้นทาง กว้าง ๔ เมตร - ๓๙๖,๖๐๐ - - - ๑ สาย ประชาชนได้รับ กองช่าง

แอสฟัลท์ติก บริเวณซอย คมนาคมภายในเขต ยาว ๒๐๐ เมตร หรือมีพ้ืนท่ี ความสะดวก

บ้านผู้ใหญ่และ  เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ในการสัญจร

หมู่ท่ี ๓ ต.บึงน่้ารักษ์ ให้ได้มาตรฐาน ผิวทางหนาเฉล่ีย

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ๐.๐๕  เมตร

       รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ห น า | 95 



แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 : พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่เอ้ือต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 : การพัฒนาสาธารณูปโภค
1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

๕๐ โครงการปรับปรุงถนน เพ่ือพัฒนาเส้นทาง กว้าง  ๖  เมตร ๓,๒๔๑,๔๐๐ - - - - ๑ สาย ประชาชนได้รับ กองช่าง

แอสฟัลท์ติก บริเวณแยก คมนาคมภายในเขต ยาว ๔๐๐ เมตร หรือมีพ้ืนท่ี ความสะดวก

ทางหลวง ปท ๓๐๑๒ (จากวิทยาลัย เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ ไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ตารางเมตร ในการสัญจร

พลศึกษาไปทางคลองตัน ) หมู่ท่ี๓ ให้ได้มาตรฐาน ผิวทางหนาเฉล่ีย

ต.บึงน่้ารักษ์ อ.ธัญบุรี ๐.๐๕  เมตร

จ.ปทุมธานี

๕๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือพัฒนาเส้นทาง กว้าง  ๕ เมตร 1,650,000    - - - - ๑ สาย ประชาชนได้รับ กองช่าง

เสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ า คมนาคมภายในเขต ยาว ๒๒๐ เมตร หรือมีพ้ืนท่ี ความสะดวก

บริเวณซอย รพ.สต.สมเด็จย่า 84 เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ ไม่น้อยกว่า ๑,๑๐๐ ตารางเมตร ในการสัญจร

หมู่ท่ี 4 ต.บึงน้ ารักษ์ อ.ธัญบุรี ให้ได้มาตรฐาน ผิวทางหนาเฉล่ีย

จ.ปทุมธานี ๐.15  เมตร

๕๒ โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือพัฒนาเส้นทาง กว้าง ๔ เมตร 476,000       - - - - ๑ สาย ประชาชนได้รับ กองช่าง

แอสฟัลท์ติก (ต่อจากแยก) คมนาคมภายในเขต ยาว 170 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี ความสะดวก

บริเวณล็อคปฏิรูป ๑๐ ไร่ เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ ไม่น้อยกว่า 680 ตารางเมตร ในการสัญจร

หมู่ท่ี ๔ ต.บึงน่้ารักษ์ ให้ได้มาตรฐาน ผิวทางหนาเฉล่ีย

อ.ธัญบุรี  จ.ปทุมธานี ๐.๐๕ เมตร

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

       รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 : พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่เอ้ือต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 : การพัฒนาสาธารณูปโภค
1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

๕๓ โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือพัฒนาเส้นทาง กว้าง ๕ เมตร - ๑๖๖,๖๐๐ - - - ๑ สาย ประชาชนได้รับ กองช่าง

แอสฟัลท์ติก บริเวณถนน คมนาคมภายในเขต ยาว ๙๐ เมตร หรือมีพ้ืนท่ี ความสะดวก

เช่ือมทางหลวง ๓๐๕ กับ เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ ไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ตารางเมตร ในการสัญจร

ล็อคปฎิรูป ๒๐ ไร่ ซอย ๑ ให้ได้มาตรฐาน ผิวทางหนาเฉล่ีย

หมู่ท่ี ๔ ต.บึงน่้ารักษ์ ๐.๐๕ เมตร

อ.ธัญบุรี  จ.ปทุมธานี

๕๔ โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือพัฒนาเส้นทาง กว้าง ๕ เมตร - ๑๖๖,๖๐๐ - - - ประชาชนได้รับ กองช่าง

แอสฟัลท์ติก บริเวณถนน คมนาคมภายในเขต ยาว ๙๐ เมตร หรือมีพ้ืนท่ี ความสะดวก

เช่ือมทางหลวง ๓๐๕ กับ เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ ไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ตารางเมตร ในการสัญจร

ล็อคปฎิรูป ๒๐ ไร่ ซอย ๒ ให้ได้มาตรฐาน ผิวทางหนาเฉล่ีย

หมู่ท่ี ๔ ต.บึงน่้ารักษ์ ๐.๐๕ เมตร

อ.ธัญบุรี  จ.ปทุมธานี

๕๕ โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือพัฒนาเส้นทาง กว้าง ๕ เมตร - ๑๖๖,๖๐๐ - - - ๑ สาย ประชาชนได้รับ กองช่าง

แอสฟัลท์ติก บริเวณถนน คมนาคมภายในเขต ยาว ๙๐ เมตร หรือมีพ้ืนท่ี ความสะดวก

เช่ือมทางหลวง ๓๐๕ กับ เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ ไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ตารางเมตร ในการสัญจร

ล็อคปฎิรูป ๒๐ ไร่ ซอย ๓ ให้ได้มาตรฐาน ผิวทางหนาเฉล่ีย

หมู่ท่ี ๔ ต.บึงน่้ารักษ์ ๐.๐๕ เมตร

อ.ธัญบุรี  จ.ปทุมธานี

       รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ห น า | 97 



แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 : พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่เอ้ือต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 : การพัฒนาสาธารณูปโภค
1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

๕๖ โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือพัฒนาเส้นทาง กว้าง ๔ เมตร ๑,๑๐๑,๑๐๐ - - - - ๑ สาย ประชาชนได้รับ กองช่าง

แอสฟัลท์ติก บริเวณซอย คมนาคมภายในเขต ยาว ๔๒๐ เมตร หรือมีพ้ืนท่ี ความสะดวก

ว่าก๊าฟดารุ้ล ๒ หมู่ท่ี ๕ เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ ไม่น้อยกว่า ๑,๖๘๐ ตารางเมตร ในการสัญจร

ต.บึงน่้ารักษ์ อ.ธัญบุรี ให้ได้มาตรฐาน ผิวทางหนาเฉล่ีย

จ.ปทุมธานี ๐.๐๕ เมตร

๕๗ โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือพัฒนาเส้นทาง กว้าง ๔ เมตร ๑,๑๐๑,๑๐๐ - - - - ๑ สาย ประชาชนได้รับ กองช่าง

แอสฟัลท์ติก บริเวณซอย คมนาคมภายในเขต ยาว ๔๒๐  เมตร หรือมีพ้ืนท่ี ความสะดวก

บ้านช่างณรงค์ หมู่ท่ี ๕ เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ ไม่น้อยกว่า ๑,๖๘๐ ตารางเมตร ในการสัญจร

ต.บึงน่้ารักษ์ อ.ธัญบุรี ให้ได้มาตรฐาน ผิวทางหนาเฉล่ีย

จ.ปทุมธานี ๐.๐๕ เมตร

       รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ห น า | 98 



แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 : พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่เอ้ือต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 : การพัฒนาสาธารณูปโภค
1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

๕๘ โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือพัฒนาเส้นทาง กว้าง ๕ เมตร - ๑,๖๕๖,๔๐๐ - - - ๑ สาย ประชาชนได้รับ กองช่าง

แอสฟัลท์ติก (ต่อจากของเดิม) คมนาคมภายในเขต ยาว ๕๐๐ เมตร หรือมีพ้ืนท่ี ความสะดวก

บริเวณหมู่บ้านโสมสิริการ์เด้น เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ตารางเมตร ในการสัญจร

(มูฮัด) หมู่ท่ี ๕ ต.บึงน่้ารักษ์ ให้ได้มาตรฐาน ผิวทางหนาเฉล่ีย

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ๐.๐๕  เมตร

๕๙ โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือพัฒนาเส้นทาง กว้าง ๔ เมตร - - ๖๔๓,๘๐๐ - - ๑ สาย ประชาชนได้รับ กองช่าง

แอสฟัลท์ติก บริเวณร่าราง คมนาคมภายในเขต ยาว ๓๐๐  เมตร หรือมีพ้ืนท่ี ความสะดวก

ปลายแดนคลองซอย ๑๔ เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร ในการสัญจร

ฝ่ังใต้ หมู่ท่ี ๕ ต.บึงน่้ารักษ์ ให้ได้มาตรฐาน ผิวทางหนาเฉล่ีย

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ๐.๐๕ เมตร

๖๐ โครงการก่อสร้างถนน ค .ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง กว้าง ๔ เมตร - - - - ๒,๒๒๐,๐๐๐ ๑ สาย ประชาชนได้รับ กองช่าง

พร้อมวางท่อระบายน่้า คมนาคมภายในเขต ยาว ๔๒๐ เมตร หรือมีพ้ืนท่ี ความสะดวก

บริเวณซอยว่าก๊าฟดารุ้ล เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ ไม่น้อยกว่า ๑,๖๘๐ ตารางเมตร ในการสัญจร

ซอย ๑ หมู่ท่ี ๕ ให้ได้มาตรฐาน ผิวทางหนาเฉล่ีย

ต.บึงน่้ารักษ์ อ.ธัญบุรี ๐.๑๕ เมตร

จ.ปทุมธานี

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

       รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 : พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่เอ้ือต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 : การพัฒนาสาธารณูปโภค
1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

๖๑ โครงการก่อสร้างถนน ค .ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง กว้าง ๔ เมตร - - - - ๒,๒๒๐,๐๐๐ ๑ สาย ประชาชนได้รับ กองช่าง

พร้อมวางท่อระบายน่้า คมนาคมภายในเขต ยาว ๔๒๐   เมตร หรือมีพ้ืนท่ี ความสะดวก

บริเวณซอยว่าก๊าฟดารุ้ล เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ ไม่น้อยกว่า ๑,๖๘๐ ตารางเมตร ในการสัญจร

ซอย ๒ หมู่ท่ี ๕ ให้ได้มาตรฐาน ผิวทางหนาเฉล่ีย

ต.บึงน่้ารักษ์ อ.ธัญบุรี ๐.๑๕ เมตร

จ.ปทุมธานี

๖๒ โครงการซ่อมแซม เพ่ือซ่อมแซมระบบ พ้ืนท่ีในเขตเทศบาล ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑ โครงการ ประชาชนได้ใช้ กองช่าง

สาธารณูปโภค บริเวณ สาธารณูปโภคในเขต ระบบ

ในเขตเทศบาลฯ เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ให้ได้ สาธารณูปโภค

ต.บึงสน่ันและต.บึงน่้ารักษ์ มาตรฐาน ท่ีได้มาตรฐาน

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

๖๓ โครงการปรับปรุงครุภัณฑ์ เพ่ือปรับปรุงครุภัณฑ์ พ้ืนท่ีในเขตเทศบาล ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๑ โครงการ ประชาชนได้ใช้ กองช่าง

และส่ิงก่อสร้าง บริเวณ และส่ิงก่อสร้างในเขต อุปกรณ์และ

ในเขตเทศบาลฯ เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ให้ได้ สถานท่ีต่างๆ

ต.บึงสน่ันและต.บึงน่้ารักษ์ มาตรฐาน ท่ีได้มาตรฐาน

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

       รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

ห น า | 100 



แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 : พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่เอ้ือต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 : การพัฒนาสาธารณูปโภค
1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

๖๔ โครงการติดต้ังป้ายช่ือซอย เพ่ือความเป็นระเบียบ จ่านวน ๕๐ ป้ายๆ ละ - ๕๐๐,๐๐๐ - - - ๕๐ ป้าย เพ่ือแสดงแนว กองช่าง

ต่างๆ ในเขตเทศบาลเมือง เรียบร้อยของชุมชน 10,000 บาท เขตให้เกิด

สน่ันรักษ์ อ่าเภอธัญบุรี เทศบาลฯ ความชัดเจนและทุก

จังหวัดปทุมธานี ให้ได้มาตรฐาน ชุมชนมีความเป็น

ระเบียบเรียบร้อย

๖๕ โครงการติดต้ังป้ายเขต เพ่ือความเป็นระเบียบ จ่านวน ๑๖ ป้ายๆ ละ - ๔๐๐,๐๐๐ - - - ๑๖ ป้าย เพ่ือแสดงแนว กองช่าง

เทศบาลบริเวณเทศบาลเมือง เรียบร้อยของชุมชน ๒๕,๐๐๐ บาท เขตให้เกิด

สน่ันรักษ์ อ่าเภอธัญบุรี เทศบาลฯ ความชัดเจนและทุก

จังหวัดปทุมธานี ให้ได้มาตรฐาน ชุมชนมีความเป็น

ระเบียบเรียบร้อย

๖๖ โครงการติดต้ังป้ายห้าม เพ่ือให้ประชาชน จ่านวน ๒๐ ชุดๆ ละ - ๑๐๐,๐๐๐ - - - ๕๐ ป้าย ประชาชน กองช่าง

ก่อสร้างดัดแปลงอาคาร ปฏิบัติตาม พรบ. ๕,๐๐๐ บาท ปฏิบัติตาม

ก่อนได้รับอนุญาตตาม พรบ . ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กฏหมายและ

ควบคุมอาคาร ในเขต บ้านเมืองมี

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ ความเป็นระเบียบ

เรียบร้อย

       รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 : พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่เอ้ือต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 : การพัฒนาสาธารณูปโภค
1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

๖๗ โครงการติดต้ังไฟส่องสว่าง เพ่ือให้ประชาชน จ่านวน ๑ แห่ง ๒,๒๘๖,๐๐๐ - - - - ๑ แห่ง ให้ประชาชน กองช่าง

ริมทางสาธารณะ บริเวณ มีความปลอดภัย มีความปลอดภัย

ถนนเลียบคลองซอยท่ี ๙ ในการเดินทาง ในชีวิตและ

ฝ่ังเหนือด้านตะวันออก ยามค่่าคืน ทรัพย์สินเพ่ิมข้ึน

หมู่ท่ี ๒ ต.บึงสน่ัน

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

๖๘ โครงการติดต้ังไฟส่องสว่าง เพ่ือให้ประชาชน จ่านวน ๑ แห่ง - ๒,๒๘๖,๐๐๐ - - - ๑ แห่ง ให้ประชาชน กองช่าง

ริมทางสาธารณะ บริเวณ มีความปลอดภัย มีความปลอดภัย

ถนนเลียบคลองซอยท่ี ๑๐ ในการเดินทาง ในชีวิตและ

ฝ่ังเหนือด้านตะวันตก ยามค่่าคืน ทรัพย์สินเพ่ิมข้ึน

ปท.๓๒๖๑ หมู่ท่ี ๒ ต.บึงสน่ัน

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

๖๙ โครงการติดต้ังไฟส่องสว่าง เพ่ือให้ประชาชน จ่านวน ๑ แห่ง ๑,๒๑๔,๐๐๐ - - - - ๑ แห่ง ให้ประชาชน กองช่าง

ริมทางสาธารณะ บริเวณ มีความปลอดภัย มีความปลอดภัย

ถนนเลียบคลองรังสิตฯ ในการเดินทาง ในชีวิตและ

ช่วงคลอง ๑๐ - คลอง ๑๑ ยามค่่าคืน ทรัพย์สินเพ่ิมข้ึน

(ต่อจากของเดิม) หมู่ท่ี ๓

ต.บึงสน่ัน อ.ธัญบุรี  จ.ปทุมธานี

       รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 : พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่เอ้ือต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 : การพัฒนาสาธารณูปโภค
1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

๗๐ โครงการติดต้ังไฟส่องสว่าง เพ่ือให้ประชาชน จ่านวน ๑ แห่ง - ๒,๕๑๙,๐๐๐ - - - ๑ แห่ง ให้ประชาชน กองช่าง

ริมทางสาธารณะ บริเวณ มีความปลอดภัย มีความปลอดภัย

ถนนเลียบคลองซอยท่ี ๑๑ ในการเดินทาง ในชีวิตและ

ฝ่ังใต้ด้านตะวันออก ยามค่่าคืน ทรัพย์สินเพ่ิมข้ึน

หมู่ท่ี ๑ ต.บึงน่้ารักษ์

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

๗๑ โครงการติดต้ังไฟส่องสว่าง เพ่ือให้ประชาชน จ่านวน ๑ แห่ง ๑,๐๗๔,๐๐๐ - - - - ๑ แห่ง ให้ประชาชน กองช่าง

ริมทางสาธารณะ บริเวณ มีความปลอดภัย มีความปลอดภัย

ถนนเลียบคลองรังสิตฯ ในการเดินทาง ในชีวิตและ

ช่วงคลอง ๑๑ - คลอง ๑๒ ยามค่่าคืน ทรัพย์สินเพ่ิมข้ึน

(ต่อจากของเดิม) หมู่ท่ี ๑

ต.บึงน่้ารักษ์ อ.ธัญบุรี

จ.ปทุมธานี

       รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 : พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่เอ้ือต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 : การพัฒนาสาธารณูปโภค
1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

๗๒ โครงการปรับปรุงถนน เพ่ือพัฒนาเส้นทาง พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า ๒,๑๐๐ ตร.ม. 1,470,000    -               -               -               - ๑ สาย ประชาชนได้รับ กองช่าง

แอสฟัลท์ติกและท่อระบายน้ า คมนาคมภายในเขต ผิวทางหนาเฉล่ีย ๐.๐๕ เมตร ความสะดวก

บริเวณชุมชนอาภาภรณ์  เทศบาลฯ ให้ได้มาตราฐาน ในการสัญจร

หมู่ท่ี ๖ ต.บึงน้ ารักษ์ 

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

๗๓ โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือพัฒนาเส้นทาง กว้าง ๕ เมตร ยาว -               ๒,๕๐๐,๐๐๐ -               -               - ๑ สาย ประชาชนได้รับ กองช่าง

แอสฟัลท์ติก พร้อมวางท่อ คมนาคมภายในเขต ๕๐๐ เมตร หรือมีพ้ืนท่ี ความสะดวก

ระบายน้ า บริเวณซอยโรงหมู เทศบาลฯ ให้ได้มาตราฐาน ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ตร.ม. ในการสัญจร

หมู่ท่ี ๒ ต.บึงน้ ารักษ์ ผิวทางหนาเฉล่ีย ๐.๐๕ เมตร

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

๗๔ โครงการก่อสร้างศาลาพักผู้โดยสาร เพ่ือเป็นสถานท่ีพักรอรถโดยสาร ก่อสร้างศาลาพักผู้โดยสาร 300,000       ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๑ หลัง ประชาชนได้รับ กองช่าง

บริเวณภายในเขตเทศบาล ของประชาชน จ านวน ๑ หลัง ความสะดวก

อ าเภอธัญบุรี ปลอดภัยในชีวิต

จังหวัดปทุมธานี และทรัพย์สิน

       รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 : พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่เอ้ือต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 : การพัฒนาสาธารณูปโภค
1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

๗๕ โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง เพ่ือพัฒนาเส้นทาง กว้าง ๖ เมตร ยาว 840,000       -               -               -               - ๑ สาย ประชาชนได้รับ กองช่าง

(ต่อจากถนนแอสฟัลท์ติก) คมนาคมภายในเขตเทศบาลฯ ๗๐๐ เมตร หรือมีพ้ืนท่ี ความสะดวก

บริเวณถนนบ้านบึงสน่ัน ๑ ให้ได้มาตรฐาน ไม่น้อยกว่า ๔,๒๐๐ ตร.ม. ในการสัญจร

(แพ้นปูน) หมู่ท่ี ๑ ผิวทางหนาเฉล่ีย ๐.๒๐ เมตร

ต าบลบึงสน่ัน อ าเภอธัญบุรี 
จังหวัดปทุมธานี

๗๖ โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือพัฒนาเส้นทาง กว้าง ๖ เมตร ยาว -               -               ๒,๙๔๐,๐๐๐ -               - ๑ สาย ประชาชนได้รับ กองช่าง

แอสฟัลท์ติก (ต่อจากของเดิม) คมนาคมภายในเขตเทศบาลฯ ๗๐๐ เมตร หรือมีพ้ืนท่ี ความสะดวก

บริเวณถนนบ้านบึงสน่ัน ๑ ให้ได้มาตรฐาน ไม่น้อยกว่า ๔,๒๐๐ ตร.ม. ในการสัญจร

(แพ้นปูน) หมู่ท่ี ๑ ผิวทางหนาเฉล่ีย ๐.๐๕ เมตร

ต าบลบึงสน่ัน อ าเภอธัญบุรี 
จังหวัดปทุมธานี

๗๗ โครงการปรับปรุงผิวถนนในชุมชน เพ่ือพัฒนาเส้นทาง มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐,๐๐๐ -               2,500,000.00  -               ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๑ สาย ประชาชนได้รับ กองช่าง

(ต่อจากของเดิม) คมนาคมภายในเขตเทศบาลฯ ๓,๖๐๐ ตารางเมตร ความสะดวก

บริเวณชุมชนตลาดพรธิสาร ให้ได้มาตรฐาน ผิวทางหนาเฉล่ีย ในการสัญจร

หมู่ท่ี ๔ ต.บึงสน่ัน อ.ธัญบุรี ๐.๐๕ เมตร
จ.ปทุมธานี

       รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 : พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่เอ้ือต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 : การพัฒนาสาธารณูปโภค
1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

๗๘ โครงการซ่อมปรับปรุงถนน เพ่ือพัฒนาเส้นทาง กว้าง ๔.๕๐ เมตร ๑,๒๖๐,๐๐๐ -               -               -               - ๑ สาย ประชาชนได้รับ กองช่าง

บริเวณซอยข้างโรงไวน์ คมนาคมภายในเขตเทศบาลฯ ยาว ๔๐๐ เมตร หรือมีพ้ืนท่ี ความสะดวก

หมู่ท่ี ๒ ต าบลบึงน้ ารักษ์ ให้ได้มาตรฐาน ไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตร.ม. ในการสัญจร

อ าเภอธัญบุรี ผิวทางหนาเฉล่ีย ๐.๐๕ เมตร

จังหวัดปทุมธานี

๗๙ โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ า เพ่ือพัฒนาเส้นทาง วางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ๔๐๐,๐๐๐ -               -               -               - ๑ แห่ง ประชาชนได้รับ กองช่าง

และบ่อพัก ค.ส.ล. คมนาคมภายในเขตเทศบาลฯ ขนาด Dai ๐.๘๐ เมตร ความสะดวก

บริเวณชุมชนหมู่บ้านเดอะเลกาซ่ี ให้ได้มาตรฐาน พร้อมบ่อพัก ความยาว ในการสัญจร

หมู่ท่ี ๓  ต.บึงน้ ารักษ์ รวมบ่อพัก ๑๐๐.๐๐ เมตร

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

๘๐ โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ า เพ่ือพัฒนาเส้นทาง วางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ๕๐๐,๐๐๐ -               -               -               - ๑ แห่ง ประชาชนได้รับ กองช่าง

และบ่อพัก ค.ส.ล. คมนาคมภายในเขตเทศบาลฯ ขนาด Dai ๐.๘๐ เมตร ความสะดวก

บริเวณชุมชนมูฮัด หมู่ท่ี ๕ ให้ได้มาตรฐาน พร้อมบ่อพัก ความยาว ในการสัญจร

ต.บึงน้ ารักษ์ อ.ธัญบุรี รวมบ่อพัก ๑๒๐.๐๐ เมตร
จ.ปทุมธานี

       รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 : พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่เอ้ือต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 : การพัฒนาสาธารณูปโภค
1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

๘๑ โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือพัฒนาเส้นทาง มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า ๕๐๐,๐๐๐ -               -               -               - ๑ สาย ประชาชนได้รับ กองช่าง

แอสฟัลท์ติกเช่ือมคอสะพาน คมนาคมภายในเขตเทศบาลฯ ๗๐๐ ตารางเมตร ความสะดวก

บริเวณสะพานข้ามคลองซอยท่ี 10 ให้ได้มาตรฐาน ผิวทางหนาเฉล่ีย ในการสัญจร

ฝ่ังใต้ หมู่ท่ี ๑ - ๓ ๐.๐๕ เมตร
ต.บึงสน่ัน อ.ธัญบุรี 

จ.ปทุมธานี

๘๒ โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือพัฒนาเส้นทาง กว้าง ๕ เมตร ๑,๐๐๐,๐๐๐ -               -               -               - ๑ สาย ประชาชนได้รับ กองช่าง

แอสฟัลท์ติก พร้อมวางท่อระบายน้ า คมนาคมภายในเขตเทศบาลฯ ยาว ๒๐๐ เมตร หรือมีพ้ืนท่ี ความสะดวก

บริเวณซอยศรีฟ้า ให้ได้มาตรฐาน ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตร.ม. ในการสัญจร

หมู่ท่ี ๕ ต.บึงน้ ารักษ์ ผิวทางหนาเฉล่ีย ๐.๐๕ เมตร

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

๘๓ โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือพัฒนาเส้นทาง กว้าง ๖ เมตร ๒,๐๐๐,๐๐๐ - - - - ๑ สาย ประชาชนได้รับ กองช่าง

แอสฟัลท์ติก บริเวณซอยวิศรุต คมนาคมภายในเขตเทศบาลฯ ยาว ๕๐๐ เมตร หรือมีพ้ืนท่ี ความสะดวก

หมู่ท่ี ๓ ต.บึงน่้ารักษ์ ให้ได้มาตรฐาน ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตร.ม. ในการสัญจร

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ผิวทางหนาเฉล่ีย ๐.๐๕ เมตร

       รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 : พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่เอ้ือต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 : การพัฒนาสาธารณูปโภค
1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

๘๔ โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือพัฒนาเส้นทาง กว้าง ๖ เมตร -               ๒,๐๐๐,๐๐๐ -               ๒,๐๐๐,๐๐๐ - ๑ สาย ประชาชนได้รับ กองช่าง

แอสฟัลท์ติก (ต่อจากของเดิม) คมนาคมภายในเขตเทศบาลฯ ยาว ๕๐๐ เมตร หรือมีพ้ืนท่ี ความสะดวก

บริเวณซอยวิศรุต ให้ได้มาตรฐาน ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตร.ม. ในการสัญจร
หมู่ท่ี ๓ ต.บึงน้ ารักษ์ ผิวทางหนาเฉล่ีย ๐.๐๕ เมตร
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

๘๕ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก เพ่ือพัฒนาเส้นทาง กว้าง ๖ เมตร - ๒,๐๐๐,๐๐๐ - - - ๑ สาย ประชาชนได้รับ กองช่าง

บริเวณข้างศูนย์มิตซูบิชิ คมนาคมภายในเขตเทศบาลฯ ยาว ๕๐๐ เมตร หรือมีพ้ืนท่ี ความสะดวก

หมู่ท่ี ๒ ต.บึงสน่ัน ให้ได้มาตรฐาน ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตร.ม. ในการสัญจร

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ผิวทางหนาเฉล่ีย ๐.๐๕ เมตร

๘๖ โครงการปรับปรุงถนน เพ่ือพัฒนาเส้นทาง กว้าง ๔ เมตร ๕๐๐,๐๐๐ - - - - ๑ สาย ประชาชนได้รับ กองช่าง

แอสฟัลท์ติก (ต่อจากของเดิม) คมนาคมภายในเขตเทศบาลฯ ยาว ๑๗๐ เมตร หรือมีพ้ืนท่ี ความสะดวก

บริเวณล็อคปฎิรูป ๕ ไร่ ให้ได้มาตรฐาน ไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตร.ม. ในการสัญจร

หมู่ท่ี ๔ ต.บึงน่้ารักษ์ ผิวทางหนาเฉล่ีย ๐.๐๕ เมตร

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

       รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 : พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่เอ้ือต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 : การพัฒนาสาธารณูปโภค
1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

๘๗ โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง เพ่ือพัฒนาเส้นทาง กว้าง ๔ เมตร ๔๕๐,๐๐๐ -               -               -               - ๑ สาย ประชาชนได้รับ กองช่าง

บริเวณซอยข้างร้านน้ าแข็ง คมนาคมภายในเขตเทศบาลฯ ยาว ๔๗๐ เมตร หรือมีพ้ืนท่ี ความสะดวก

หมู่ท่ี ๓ ต.บึงน้ ารักษ์ ให้ได้มาตรฐาน ไม่น้อยกว่า ๑,๘๘๐ ตร.ม. ในการสัญจร

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ผิวทางหนาเฉล่ีย 0.20 เมตร

๘๘ โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง เพ่ือพัฒนาเส้นทาง กว้าง ๕ เมตร -               -               ๕๐๐,๐๐๐ -               - ๑ สาย ประชาชนได้รับ กองช่าง

(ต่อจากถนนแอสฟัลท์ติก) คมนาคมภายในเขตเทศบาลฯ ยาว ๔๐๐ เมตร หรือมีพ้ืนท่ี ความสะดวก

บริเวณซอยวาดเขียน ให้ได้มาตรฐาน ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตร.ม. ในการสัญจร

หมู่ท่ี ๓ ต.บึงน้ ารักษ์ ผิวทางหนาเฉล่ีย 0.20 เมตร
อ.ธ ญบุรี จ.ปทุมธานี

๘๙ โครงการปรับปรุงถนน เพ่ือพัฒนาเส้นทาง กว้าง ๕ เมตร -               ๕๙๕,๐๐๐ -               -               - ๑ สาย ประชาชนได้รับ กองช่าง

แอสฟัลท์ติก บริเวณเลียบ คมนาคมภายในเขตเทศบาลฯ ยาว ๑๗๐ เมตร หรือมีพ้ืนท่ี ความสะดวก

คลองซอย ท่ี ๑๓ ฝ่ังตะวันตก ให้ได้มาตรฐาน ไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ตร.ม. ในการสัญจร

แยก ปท ๓๐๑๒ หมู่ท่ี ๓ ผิวทางหนาเฉล่ีย 0.05 เมตร

ต.บึงน้ ารักษ์ อ.ธัญบุรี 
จ.ปทุมธานี

       รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 : พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่เอ้ือต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 : การพัฒนาสาธารณูปโภค
1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

๙๐ โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก เพ่ือพัฒนาเส้นทาง กว้าง ๖ เมตร ๓,๓๖๐,๐๐๐ -               -               -               - ๑ สาย ประชาชนได้รับ กองช่าง

บริเวณซอยไชยรุ่งทรัพย์ คมนาคมภายในเขตเทศบาลฯ ยาว ๘๐๐ เมตร หรือมีพ้ืนท่ี ความสะดวก

หมู่ท่ี ๑ ต.บึงสน่ัน ให้ได้มาตรฐาน ไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐ ตร.ม. ในการสัญจร

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ผิวทางหนาเฉล่ีย ๐.๐๕ เมตร

๙๑ โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก เพ่ือพัฒนาเส้นทาง กว้าง ๕ เมตร ๓,๘๕๐,๐๐๐ -               -               -               - ๑ สาย ประชาชนได้รับ กองช่าง

บริเวณซอยมูฮัด คมนาคมภายในเขตเทศบาลฯ ยาว ๑,๑๐๐ เมตร หรือมีพ้ืนท่ี ความสะดวก

หมู่ท่ี ๕ ต.บึงน้ ารักษ์ ให้ได้มาตรฐาน ไม่น้อยกว่า ๕,๕๐๐ ตร.ม. ในการสัญจร
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ผิวทางหนาเฉล่ีย ๐.๐๕ เมตร

68,163,900 36,660,600 26,525,300 22,290,900 19,277,100  รวม    91   โครงการ

       รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและชุมชนให้มีคุณภาพ เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมือง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 : การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ๔4 ชุมชน ประชาชนได้รับการ ส านักปลัดเทศบาล

 จากสาธารณภัยต่าง ๆ แก่ประชาชน เม่ือเกิดสาธารณภัย ได้อย่างทันท่วงที ช่วยเหลือและบรรเทา
ความเดือดร้อน

2 โครงการฝึกอบรม และ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ ประชาชน/อาสาสมัคร 750,000     750,000     750,000     750,000     750,000     100 คน ประชาชนในชุมชนและ ส านักปลัดเทศบาล

ทบทวน อปพร./ยุวอปพร.  ให้แก่ อปพร./ยุวอปพร. ตามหมู่บ้าน/ชุมชน อาสาสมัคร พนักงาน
เผยแพร่ความรู้ให้กับชุมชน ให้มีประสิทธิภาพในการป้องกัน และพนักงานเทศบาล มีความรู้ความเข้าใจ
ภายในเขตเทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ ระงับอัคคีภัย และเฝ้าระวัง เมืองสน่ันรักษ์ ในการป้องกันและ

อัคคีภัยในชุมชน เพ่ือป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย 
ระงับอัคคีภัยและเฝ้าระวังชุมชน

3 โครงการวันครบรอบ อปพร . จัดกิจกรรม และทบทวนทักษะ อปพร. ในเขตเทศบาล 50,000       50,000       50,000       50,000       50,000        1 คร้ัง/ปี อปพร. ได้รับการทบทวน ส านักปลัดเทศบาล

และทบทวนทักษะเบ้ืองต้น เบ้ืองต้นให้แก่ อปพร . ในเขต เมืองสน่ันรักษ์ ทักษะเบ้ืองต้น และ
เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ ได้ท ากิจกรรมร่วมกัน

4 โครงการฝึกอบรมนักเรียน เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจในการ สถานศึกษาในพ้ืนท่ีเขต 50,000       50,000       50,000       50,000       50,000       สถานศึกษา นักเรียน และนักศึกษา ส านักปลัดเทศบาล

นักศึกษาเก่ียวกับการ ป้องกัน และระงับเหตุสาธารณภัย เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ 5  แห่ง ได้รับความรู้และมีทักษะ
ป้องกันและบรรเทา แก่นักเรียนและนักศึกษาในเขต การป้องกันและระงับเหตุ
สาธารณภัยในสถานศึกษา เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ ภัยสาธารณภัยต่าง ๆ ได้

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและชุมชนให้มีคุณภาพ เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมือง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 : การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

๕ โครงการตรวจเฝ้าระวังชุมชน ๑. เพ่ือตรวจสอบและเฝ้าระวัง อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย 500,000     500,000     500,000     500,000     500,000     ประชาชน ๑. ประชาชนมีความ ส านักปลัดเทศบาล

เข้มแข็งในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมือง รักษาความสงบเรียบร้อย พลเรือน และก าลังเจ้าหน้าท่ี มีความ ปลอดภัยในชีวิตและ
สน่ันรักษ์ 2. ลดอัตราการเกิดอาชญากรรมใน ต ารวจ ปลอดภัย ทรัพย์สิน

พ้ืนท่ีเขตเทศบาล เพ่ิมข้ึน 2. ลดปัญหายาเสพติด
ร้อยละ 80 พ้ืนท่ีเขตเทศบาล

๖ โครงการฝึกศึกษาสร้างเสริม เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ อาสาสมัครป้องกันภัย 500,000     500,000     500,000     500,000     500,000     ๑0๐ คน อาสาสมัครป้องกันภัย ส านักปลัดเทศบาล

ประสิทธิภาพอาสาสมัครป้องกันภัย ให้แก่ อปพร.ให้มีประสิทธิภาพ ฝ่ายพลเรือน ฝ่ายพลเรือน
ฝ่ายพลเรือน ในการป้องกันระงับ และพนักงานเทศบาล พนักงานมีความรู้

และเฝ้าระวังอัคคีภัยในชุมชน เมืองสน่ันรักษ์ ความเข้าใจในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

๗ โครงการรณรงค์ป้องกันและ เพ่ือลดการเกิดอุบัติเหตุ เสริมสร้าง อาสาสมัครป้องกันภัย 50,000       50,000       50,000       50,000       50,000       ประชาชนมี อุบัติเหตุลดลง ส านักปลัดเทศบาล

ลดอุบัติเหตุ วินัยจราจร ประชาชนได้รับ ฝ่ายพลเรือน ความปลอดภัย ประชาชนมีวินัยการ 
ความปลอดภัย รวดเร็วและสะดวกใน และพนักงานเทศบาล เพ่ิมข้ึนร้อยละ จราจร ประชาชนได้รับ
การเดินทาง ลดความสูญเสียชีวิตและ เมืองสน่ันรักษ์ ๘๐ ความปลอดภัย รวดเร็วและ
ทรัพย์สินจากอุบัติเหตุทางถนน สะดวกในการเดินทาง 

การสูญเสียชีวิตและ
ทรัพย์สินน้อยลง

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  

ท่ี โครงการ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ห น า | 112 



แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและชุมชนให้มีคุณภาพ เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมือง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 : การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

๘ โครงการห้าร้ัวล้อมภัย เพ่ือให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา เยาวชน นักเรียน   นักศึกษา 300,000     300,000     300,000     300,000     300,000     150 คน เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ส านักปลัดเทศบาล

ได้รับรู้และรับทราบถึงปัญหาและพิษ ได้รับความรู้และรับทราบ
ภัยของยาเสพติด  สร้างแกนน าใน ปัญหาของพิษภัยของยา
การต่อต้านและป้องกันการแพร่ เสพติด มีแกนน าในการต่อ
ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา ต้านและป้องกันการแพร่

ระบาดของยาเสพติดใน
สถานศึกษา

2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  
เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

รวม 8 โครงการ
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและชุมชนให้มีคุณภาพ เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมือง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 : การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.2 แผนงานการศึกษา

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 โครงการเงินอุดหนุนส่าหรับ
สนับสนุนอาหารเสริม (นม) ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง
สน่ันรักษ์

เพ่ือจัดซ้ือจัดจ้างอาหารเสริม (นม)   
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง
สน่ันรักษ์

เด็กได้รับอาหารเสริม (นม)
ท้ัง 2 แห่ง 
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ 1
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ 2

172,458 172,458 172,458 172,458 172,458 เด็กทุกคนได้
รับประทาน
อาหารเสริม
(นม)

เด็กทุกคนท่ีได้รับ 
อาหารเสริม (นม)    
มีสุขภาพแข็งแรง 
สมบูรณ์ตามวัย

กองการศึกษา

2 โครงการเงินอุดหนุนส่าหรับ
สนับสนุนอาหารเสริม (นม) 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมือง
สน่ันรักษ์

เพ่ือจัดซ้ือจัดจ้างอาหารเสริม (นม)
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

เด็กได้รับอาหารเสริม (นม)
ท้ัง 2 แห่ง       
1. โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
เมืองสน่ันรักษ์ 1
2. โรงเรียนอนุบาลเทศบาล

เมืองสน่ันรักษ์ 2

1,034,748 1,034,748 1,034,748 1,034,748 1,034,748 เด็กทุกคนได้
รับประทาน
อาหารเสริม 
(นม)

เด็กทุกคนท่ีได้รับ 
อาหารเสริม (นม)    
มีสุขภาพแข็งแรง 
สมบูรณ์ตามวัย

กองการศึกษา

3 โครงการเงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนอาหารเสริม (นม) 
โรงเรียน สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน (สพฐ.)

เพ่ือจัดซ้ือจัดจ้างอาหารเสริม (นม)
โรงเรียน สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(สพฐ.)

เด็กได้รับอาหารเสริม (นม)    
 ท้ัง ๓ แห่ง 
1. วัดขุมแก้ว
2. โรงเรียนวัดสระบัว
3. โรงเรียนชุมชนวัดพิชิต
ปิตยาราม

2,682,680 2,682,680 2,682,680 2,682,680 2,682,680 เด็กทุกคนได้
รับประทาน
อาหารเสริม 
(นม)

เด็กทุกคนท่ีได้รับ 
อาหารเสริม (นม)    
มีสุขภาพแข็งแรง 
สมบูรณ์ตามวัย

กองการศึกษา

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและชุมชนให้มีคุณภาพ เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมือง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 : การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.2 แผนงานการศึกษา

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

4.1 เพ่ือจัดสรรเงินอุดหนุนส่าหรับ
สนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

อุดหนุนอาหารกลางวัน ๒ 
แห่งในอัตราคนละ ๒๑ บาท 
จ่านวน ๒๔๕ วัน       
 ๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ ๑ 
  ๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ ๒

463,050 463,050 463,050 463,050 463,050 นักเรียน
ทุกคนได้ 
รับประ
ทานอาหาร
กลางวัน

นักเรียนทุกคน
ได้รับประทาน
อาหารท่ีมีประโยชน์
และมีคุณค่าทาง
โภชนาการ

กองการศึกษา

4.2 เพ่ือจัดสรรเงินอุดหนุนส่าหรับ
สนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน
อนุบาล

อุดหนุนอาหารกลางวัน ๒ 
แห่งในอัตราคนละ ๒๑ บาท 
จ่านวน ๒00 วัน       
๑. โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
เมืองสน่ันรักษ์ ๑       
 ๒. โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
เมืองสน่ันรักษ์ ๒

2,268,000 2,268,000 2,268,000 2,268,000 2,268,000 นักเรียน
ทุกคนได้ 
รับประ
ทานอาหาร
กลางวัน

นักเรียนทุกคน
ได้รับประทาน
อาหารท่ีมีประโยชน์
และ มีคุณค่าทาง
โภชนาการ

กองการศึกษา

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

4 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การบริหารสถานศึกษา
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและชุมชนให้มีคุณภาพ เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมือง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 : การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.2 แผนงานการศึกษา

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

4.3 เพ่ือจัดสรรเงินอุดหนุนส าหรับ
ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของ
ท้องถ่ิน

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา 
โรงเรียนละ ๒๐,๐๐๐  บาท 
๑. โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
เมืองสน่ันรักษ์ ๑       
๒. โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
เมืองสน่ันรักษ์ ๒

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวนสถาน 
ศึกษาท่ีได้รับ
การปรับปรุง
หลักสูตร

โรงเรียนได้รับการ
ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาเพ่ือใช้
ในกิจกรรมการเรียน
การสอน

กองการศึกษา

4.4 เพ่ือจัดสรรเงินอุดหนุนส าหรับ
ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของ
ท้องถ่ิน

ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตใน
โรงเรียน
- ระบบ ADSL
- ระบบ WIFI
โรงเรียนละ 16,800 บาท
๑. โรงเรียนอนุบาลเทศบาล

เมืองสน่ันรักษ์ ๑
๒. โรงเรียนอนุบาลเทศบาล

เมืองสน่ันรักษ์ ๒

33,600 33,600 33,600 33,600 33,600 จ านวนสถาน
ศึกษาท่ีได้
ติดต้ังระบบ
อินเตอร์เน็ต

โรงเรียนได้ใช้
อินเตอร์เน็ตใน
กิจกรรมการเรียน
การสอนและสืบค้น
ข้อมูลเพ่ือการพัฒนา
การศึกษา

กองการศึกษา

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

(ต่อ) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ห น า | 116 



แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและชุมชนให้มีคุณภาพ เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมือง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 : การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.2 แผนงานการศึกษา

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา

4.5 เพ่ือจัดสรรเงินอุดหนุนส าหรับ
ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของ
ท้องถ่ิน

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/
ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน
โรงเรียนละ 10๐,๐๐๐ บาท 

1.โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
เมืองสน่ันรักษ์ ๑
2. โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
เมืองสน่ันรักษ์ 2

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนสถาน 
ศึกษาท่ีได้รับ
การพัฒนา
ปรับปรุง
ห้องสมุด

โรงเรียนได้รับการ
พัฒนาปรับปรุง
ห้องสมุดเพ่ือใช้เป็น
แหล่งเรียนรู้ทางการ
ศึกษา

กองการศึกษา

4.6 เพ่ือจัดสรรเงินอุดหนุนส าหรับ
ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของ
ท้องถ่ิน

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ในโรงเรียน 
โรงเรียนละ 50,000 บาท   
1.โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
เมืองสน่ันรักษ์ ๑
2. โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
เมืองสน่ันรักษ์ 2

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนสถาน
ศึกษาท่ีได้
พัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ใน
โรงเรียน

โรงเรียนมีแหล่ง
เรียนรู้ส าหรับใช้เป็น
ท่ีศึกษาหาความรู้
ของผู้เรียน

กองการศึกษา

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 2 แห่ง

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

4.7 เพ่ือจัดสรรค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานในการพัฒนาท้องถ่ิน (SBMLD)

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัด
การศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐานในการพัฒนาท้องถ่ิน 
(SBMLD) โรงเรียนละ 
500,000 บาท

โรงเรียนท่ีเข้าร่วม
โครงการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาท้องถ่ิน

กองการศึกษา

(ต่อ)
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและชุมชนให้มีคุณภาพ เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมือง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 : การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.2 แผนงานการศึกษา

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

4.8 เพ่ือจัดสรรเงินอุดหนุนส าหรับ
ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของ
ท้องถ่ิน

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ข้าราชการครูของโรงเรียน
อัตราคนละ 3,000 บาท  1. 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมือง
สน่ันรักษ์ ๑
2. โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
เมืองสน่ันรักษ์ 2

75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 จ านวนครู
เทศบาลได้รับ
การพัฒนา

ครูโรงเรียนเทศบาล
ทุกคนได้รับการ
พัฒนาทางวิชาชีพ

กองการศึกษา

4.9 เพ่ือจัดสรรเงินอุดหนุนส าหรับ
ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของ
ท้องถ่ิน

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม
กิจกรรมรักการอ่านใน
สถานศึกษา โรงเรียนละ 
50,000 บาท
1.โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
เมืองสน่ันรักษ์ ๑
2. โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
เมืองสน่ันรักษ์ 2

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน
โรงเรียนท่ีได้
ส่งเสริม
กิจกรรมรัก
การอ่านใน
สถานศึกษา

โรงเรียนได้จัด
กิจกรรมเพ่ือส่งเสริม
รักอ่านของนักเรียน
แต่ละระดับช้ัน

กองการศึกษา

(ต่อ) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและชุมชนให้มีคุณภาพ เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมือง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 : การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.2 แผนงานการศึกษา

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

4.10 เพ่ือจัดสรรเงินอุดหนุนส่าหรับ
ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของ
ท้องถ่ิน

ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกัน
ยาเสพติดในสถานศึกษา   
โรงเรียนละ 15,000  บาท    
1.โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
เมืองสน่ันรักษ์ ๑
2.โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
เมืองสน่ันรักษ์ 2

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ่านวนสถาน
ศึกษาท่ีจัด
กิจกรรมการ
รณรงค์ป้องกัน
ยาเสพติด

โรงเรียนได้จัด
กิจกรรมการรณรงค์
ป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา

กองการศึกษา

4.11 เพ่ือจัดสรรเงินอุดหนุนส่าหรับ
ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของ
ท้องถ่ิน

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม
กระบวนการเรียนการสอน 
 การบริหารตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
“สถานศึกษาพอเพียง” สู่ 
“ศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 รร.ละ 100,000 บาท
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมือง
สน่ันรักษ์ ๑
2. โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
เมืองสน่ันรักษ์ 2

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ่านวนสถาน
ศึกษาท่ี
ส่งเสริม
กระบวนการ
เรียนการสอน
 การบริหาร
ตามหลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

โรงเรียนได้จัด
กิจกรรมการเรียน
การสอนการบริหาร
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

กองการศึกษา

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  

(ต่อ) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและชุมชนให้มีคุณภาพ เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมือง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 : การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.2 แผนงานการศึกษา

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

153,000 153,000 153,000 153,000 153,000

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

(ต่อ) 4.12 เพ่ือจัดสรรเงินอุดหนุนส่าหรับ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมือง
สน่ันรักษ์ 1 และโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลเมืองสน่ันรักษ์
 2
ค่าจัดการเรียนการสอน  
(รายหัว)
ค่าหนังสือเรียน
ค่าอุปกรณ์การเรียน 
ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน      
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน

1,420,200

918,000
108,000
108,000
162,000
232,200

1,420,200

918,000
108,000
108,000
162,000
232,200

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

กองการศึกษา

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ส่าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
เมืองสน่ันรักษ์ 1 และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
เมืองสน่ันรักษ์ 2 
ค่าจัดการเรียนการสอสน

นักเรียนได้รับค่า
จัดการเรียนการสอน
(รายหัว)

กองการศึกษา

1,420,200

918,000
108,000
108,000
162,000
232,200

1,420,200

918,000
108,000
108,000
162,000
232,200

1,420,200

918,000
108,000
108,000
162,000
232,200

จ่านวน
สถานศึกษาท่ี
ได้รับค่า
จัดการเรียน
การสอน (ราย
หัว) ค่าหนังสือ
เรียนค่า
อุปกรณ์การ
เรียน 
ค่าเคร่ืองแบบ
นักเรียน 
ค่ากิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพผู้เรียน

นักเรียนได้รับค่า
จัดการเรียนการสอน
(รายหัว)
ค่าหนังสือเรียน 
ค่าอุปกรณ์การเรียน
ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน
ค่ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน

4.13 เพ่ือจัดสรรเงินอุดหนุนส่าหรับ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ส่าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จ่านวน
สถานศึกษาที
ได้รับค่า
จัดการเรียน 
การสอน (ราย
หัว)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและชุมชนให้มีคุณภาพ เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมือง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 : การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.2 แผนงานการศึกษา

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

5 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุน
อาหารกลางวัน  โรงเรียนสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.)

เพ่ือจัดสรรเงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด
 สพฐ.

อุดหนุนอาหารกลางวัน 3 แห่ง
ในอัตรา คนละ ๒๑ บาท
จ านวน ๒00 วันท้ัง ๓ แห่ง
1. วัดขุมแก้ว
2. โรงเรียนวัดสระบัว
3. โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิต
ยาราม

5,880,000 5,880,000 5,880,000 5,880,000 5,880,000 นักเรียนทุกคน
ได้รับประทาน
อาหารอาหาร
กลางวัน

นักเรียนทุกคน
ได้รับประทาน
อาหารท่ีมี
ประโยชน์และ 
มีคุณค่าทาง
โภชนาการ

กองการศึกษา

6 โครงการเปิดโลกกว้างสู่การเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้นอก
ห้องเรียน ได้รับประสบการณ์ตรง
และเด็กได้รับความสุข สนุกสนาน 
อยู่ร่วมกับสังคมได้

เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก ท้ัง ๒ แห่ง

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง/ปี เด็กได้เรียนรู้นอก
ห้องเรียนได้รับ
ประสบการณ์ตรง
และเด็กได้รับ
ความสุขสนุกสนาน 
อยู่ร่วมกับสังคมได้

กองการศึกษา

7 โครงการศูนย์เด็กเล็กส่งเสริม
สุขภาพ

เพ่ือให้เด็กมีสุขภาพท่ีสมบูรณ์แข็งแรง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒ แห่ง 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 1 คร้ัง/ปี เด็กมีสุขภาพท่ี
สมบูรณ์แข็งแรง

กองการศึกษา

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและชุมชนให้มีคุณภาพ เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมือง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 : การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.2 แผนงานการศึกษา

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

๘ โครงการส่งเสริมการอ่าน เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กปลูกฝัง
ให้เด็กมีนิสัย รักการอ่าน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒ แห่ง 
โรงเรียนอนุบาล ๒ แห่ง

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000  1 คร้ัง/ปี เด็กได้เรียนรู้และ
เกิดนิสัยรักการอ่าน

กองการศึกษา

9 โครงการนิเทศภายใน เพ่ือตรวจเย่ียมสถานศึกษาในสังกัด
และก ากับ ติดตามการจัด
ประสบการณ์ของครูให้กับเด็กอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ครูและบุคคลากรทางการ
ศึกษาของเทศบาลเมือง   
สน่ันรักษ์ ได้รับการนิเทศ
อย่างเป็นระบบ

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000  อย่างน้อย 
ปีละ ๑ คร้ัง

สถานศึกษา
เอ้ืออ านวยต่อการ
จัดการเรียนรู้และครู
 มีการพัฒนาการจัด
ประสบการณ์ให้กับ
เด็กได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

กองการศึกษา

๑๐ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ
เก่ียวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง สามารถเรียนรู้และปฏิบัติ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ได้

เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
และเด็กโรงเรียนอนุบาล

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 อย่างน้อย  ปี
ละ ๑ คร้ัง

นักเรียนมีความรู้ 
ความเข้าใจเก่ียวกับ
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
สามารถเรียนรู้และ
ปฏิบัติตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงได้

กองการศึกษา

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและชุมชนให้มีคุณภาพ เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมือง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 : การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.2 แผนงานการศึกษา

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

๑๑ โครงการส่งเสริมคุณธรรม จัดอบรมคุณธรรมด้านธรรมะให้กับ
นักเรียนระดับปฐมวัย

เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาล
ได้รับการส่งเสริมคุณธรรม 
ด้านธรรมะตามหลักของ
ศาสนาพุทธ

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
นักเรียนท่ี
ได้รับการ
ส่งเสริม
คุณธรรม 
ด้านธรรมะ

นักเรียนได้รับการ
ส่งเสริมคุณธรรม 
ด้านธรรมะตามหลัก
ของศาสนาพุทธ

กองการศึกษา

๑๒ โครงการนิทรรศการวิชาการ เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้และน าเสนอ
ผลงานของนักเรียนครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
ให้ปรากฏแก่สาธารณชน

นักเรียน ผู้ปกครอง 
ประชาชนและบุคลากรด้าน
การศึกษา

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

เกิดความสัมพันธ์อัน
ดีระหว่าง
สถานศึกษากับชุมชน

กองการศึกษา

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและชุมชนให้มีคุณภาพ เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมือง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 : การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.2 แผนงานการศึกษา

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

๑๓ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ได้
แสดงออก กล้าคิด กล้าท า ในทาง
สร้างสรรค์  เป็นประโยชน์และมีส่วน
ร่วมในการท ากิจกรรมตาม
ความสามารถและความสนใจของตน

เด็ก และเยาวชน ในเขต
เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์และ
พ้ืนท่ีใกล้เคียง

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

เด็ก เยาวชน       
ได้แสดงออก กล้าคิด
กล้าท า ในทาง
สร้างสรรค์และเป็น
ประโยชน์และมีส่วน
ร่วมในการท า
กิจกรรมตาม
ความสามารถและ
ความสนใจชองตน

 กองการศึกษา

๑๔ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครู
ผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการ
ศึกษา

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการ
สอนและเพ่ิมทักษะในการสร้างส่ือ 
นวัตกรรม

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
ครูผู้ดูแลเด็ก

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1 คร้ัง/ปี ครูผู้ดูแลเด็กมีการ
จัดการเรียนการสอน
อย่างมีประสิทธิภาพ
และมีทักษะในการ
สร้างส่ือนวัตกรรม
มากข้ึน

กองการศึกษา

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
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2.2 แผนงานการศึกษา

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

๑๕ โครงการพัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มี ความรู้ 
ความสามารถ
สอดคล้องกับงานท่ีปฏิบัติ
เพ่ือให้การปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน

ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนอนุบาล

50,000       50,000       50,000       50,000       50,000       1 คร้ัง/ปี ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
ได้รับการพัฒนา
สามารถน าความรู้ 
ความสามารถ       
ไปใช้การปฏิบัติงาน
ท าให้การปฏฺบัติงาน
มีประสิทธิภาพมาก
ข้ึน

กองการศึกษา

๑๖ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและ
ศึกษาดูงานการจัดการศึกษา 
พนักงานครูเทศบาลบุคลากรทาง
การศึกษา 
และผู้เก่ียวข้อง

เพ่ือให้พนักงานครูเทศบาล บุคลากร
ทางการศึกษาและผู้เก่ียวข้องมีความรู้ 
ความสามารถและประสบการณ์ด้าน
วิชาการเพ่ือให้พนักงานครูเทศบาล 
บุคลากรทางการศึกษาและผู้เก่ียวข้อง
สามารถน าความรู้มาปรับใช้ในการ
พัฒนาทางการศึกษาได้ตาม       
ความเหมาะสม

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการและ
ศึกษาดูงานการจัดการศึกษา
พนักงานครูเทศบาล 
บุคลากรทางการศึกษาและ
ผู้เก่ียวข้องอย่างน้อย ๑ คร้ัง/ปี

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนครู 
และบุคลากร
ทางการศึกษา
ท่ีได้อบรม
ศึกษาและดูงาน

พนักงานครูเทศบาล
บุคลากรทางการ
ศึกษามีความรู้
ความสามารถและ
ประสบการณ์ด้าน
วิชาการสามารถน า
ความรู้มาปรับใช้ใน
การพัฒนาทาง
การศึกษาได้ตาม
ความเหมาะสม

กองการศึกษา

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

๑๗ โครงการจัดท าและพัฒนาหลักสูตร เพ่ือให้สถานศึกษามีสูตร ท่ีสอดคล้อง
กับการเปล่ียนแปลงของสังคมและตรง
กับความต้องการของท้องถ่ิน

ครูได้รับการอบรมในการ
จัดท่าหลักสูตรสถานศึกษา

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวนครู 
และบุคลากร
ทางการศึกษา
ท่ีได้อบรม

ได้หลักสูตร
สถานศึกษาท่ี
ทันสมัยสอดคล้อง
กับการจัดการศึกษา
ปฐมวัย

กองการศึกษา

๑๘ โครงการอบรมการจัดท า
หลักสูตรภาษาต่างประเทศ

เพ่ือให้ครูมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
หลักสูตรภาษาต่างประเทศและ
สามารถจัดท าหลักสูตรได้

ครูได้รับการอบรมในการ
จัดท่าหลักสูตร

40,000 40,000 -                  -   -   จ านวนครู 
และบุคลากร
ทางการศึกษา
ท่ีได้อบรม

ครูมีความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับ
หลักสูตร
ภาษาต่างประเทศ
และสามารถจัดท า
หลักสูตรได้

กองการศึกษา

๑๙ โครงการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนภายใต้มาตรการป้องกัน
ไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

เพ่ือให้ครูมีความรู้เก่ียวกับการจัดท า
แผนการสอนและพัฒนาส่ือการสอน
ออนไลน์หรือออฟไลน์ให้กับเด็กปฐมวัย

ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนอนุบาล

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวนครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา
ท่ีได้อบรม

ครูสามารถจัดท า
แผนการสอนและ
พัฒนาส่ือการสอน
ออนไลน์หรือ
ออฟไลน์ให้กับเด็ก
ปฐมวัยได้

กองการศึกษา

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
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2.2 แผนงานการศึกษา

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

๒๐ โครงการจัดจ้างครูชาว
ต่างประเทศเพ่ือสอน
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ
และภาษาจีน) ให้กับนักเรียนใน
สังกัดเทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

๑. เพ่ือจัดจ้างครูชาวต่างประเทศสอน
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษและ
ภาษาจีน) ให้กับนักเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์
๒. เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้และมี
ทักษะการส่ือภาษาอังกฤษและ
ภาษาจีนได้

สถานศึกษาในสังกัดเทศบาล
เมืองสน่ันรักษ์

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 เด็กนักเรียน
ร้อยละ 80 ได้
เรียนรู้และมี
ทักษะการ
ส่ือสาร 
ภาษาอังกฤษ
และภาษาจีน

นักเรียนได้เรียนรู้
และมีทักษะการ
ส่ือสารภาษาอังกฤษ
และภาษาจีน

กองการศึกษา

๒๑ โครงการจัดการศึกษาปฐมวัยแบบ
 New nomal

เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
อย่างต่อเน่ืองและมีคุณภาพ

เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมือง
สน่ันรักษ์

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 เด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กและ
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลเมือง
สน่ันรักษ์

เด็กได้รับการ
ส่งเสริมการเรียนรู้
อย่างต่อเน่ืองและมี
คุณภาพ

กองการศึกษา

22 โครงการศูนย์การเรียนรู้และ
สันทนาการ

๑. เพ่ือเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้การ
ให้บริการและรองรับกิจกรรมด้าน
ต่างๆของคนในชุมชนในเขตเทศบาล
เมืองสน่ันรักษ์       
๒. เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิต
นันทนาการและการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่างๆ

ศูนย์การเรียนรู้และสันทนา
การ ขนาดกว้างxยาว       
(๔X๘ เมตร)

๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑ แห่ง ๑.เพ่ือเป็นศูนย์กลาง
การเรียนรู้การ
ให้บริการและรองรับ
กิจกรรมด้านต่างๆของ
คนในชุมชนในเขต
เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ 
          ๒.เพ่ือส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
นันทนาการและการมี
ส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่างๆ

กองการศึกษา 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

23 โครงการห้องฟิตเนส (ห้องออก
ก่าลังกายเพ่ือประชาชน )

เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนออกก่าลังกาย
เพ่ือสุขภาพและใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์

ห้องฟิตเนส       
ขนาด ๑๐x๒๕ เมตร

๒๐,๐๐๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑ แห่ง ประชาชนออกก่าลัง
กายเพ่ือสุขภาพและ
ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์

กองการศึกษา

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4  : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและชุมชนให้มีคุณภาพ เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมือง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒๕๖6
(บาท)

๒๕๖7
(บาท)

๒๕๖8
(บาท)

๒๕๖9
(บาท)

๒๕70
(บาท)

24 เงินอุดหนุนส่วนราชการ เพ่ือให้มีครูเพียงพอต่อการจัด บุคลากรท่ีปฏิบัติหน้าท่ีครู 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 1 แห่ง มีครูเพียงพอต่อการจัด กองการศึกษา

โรงเรียนชุมชน การเรียนการสอนครบ โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม (5 คน) การเรียนการสอน

วัดพิชิตปิตยาราม ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ครบทุกกลุ่มสาระ

ตามโครงการขอสนับสนุน การเรียนรู้

งบประมาณเพ่ือโครงการ

จัดจ้างบุคลากรปฏิบัติหน้าท่ี

ครูอัตราจ้างช่ัวคราว

เพ่ือจัดการเรียนการสอน

25 เงินอุดหนุนส่วนราชการ เพ่ือให้มีครูสาขาวิชาเอกปฐมวัย นักเรียนโรงเรียนวัดขุมแก้วทุกคน 360,000 360,000 360,000 360,000 360,000 1 แห่ง นักเรียนทุกคนได้รับ กองการศึกษา

โรงเรียนวัดขุมแก้ว วิชาเอกพลศึกษา ได้พัฒนาความรู้และทักษะ ( ๒ คน ) การพัฒนาความรู้

ตามโครงการขอรับเงิน นักเรียนมีความรู้และทักษะ วิชาการกีฬา ความสามารถรอบด้าน

อุดหนุนเพ่ือโครงการจัดหา ท้ังวิชาการและกีฬา

ครูผู้สอนวิชาเอกขาดแคลน

26 เงินอุดหนุนส่วนราชการ เพ่ือให้โรงเรียนมีครูผู้สอน ครูอัตราจ้างในสาขาท่ีขาดแคลน 756,000 756,000 756,000 756,000 756,000 1 แห่ง มีครูเพียงพอต่อการจัด กองการศึกษา

โรงเรียนวัดสระบัว ในสาขาท่ีขาดแคลนและสาขา และสาขาท่ีโรงเรียนต้องการ (๔ คน) การเรียนการสอนครบ

ตามโครงการขอรับเงิน ท่ีโรงเรียนต้องการโดยเน้น ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

อุดหนุนเพ่ือโครงการ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 

จ้างครูผู้สอน สาขาท่ีขาดแคลน ภาษาอังกฤษนาฏศิลป์

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕66 - ๒๕70)

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

2.2 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ 02
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4  : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและชุมชนให้มีคุณภาพ เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมือง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒๕๖6
(บาท)

๒๕๖7
(บาท)

๒๕๖8
(บาท)

๒๕๖9
(บาท)

๒๕70
(บาท)

๒๗ เงินอุดหนุน ๑.เพ่ิอเป็นค่าใช้จ่ายในการ เด็กและเยาวชนในเขตพ้ืนท่ี 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 เด็กและ มีหนังสือให้เด็กและเยาวชน กองการศึกษา

ส่าหรับสนับสนุนโครงการ จัดซ้ือหนังสือ เช่น สารานุกรม เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ เยาวชน ได้ศึกษาเรียนรู้

ท้องถ่ินรักการอ่าน ส่าหรับเยาวชน หนังสือ มีจิตส่านึก เด็กและเยาวชน

ส่าหรับเด็กและเยาวชน รักการอ่าน มีจิตส่านึกรักการอ่าน

หนังสือบันเทิงคดี เป็นต้น

จัดสรร อปท.แห่งละ 

15,000 บาท

๒. ค่าจัดกิจกรรมปลูกฝัง

สร้างจิตส่านึกการรักการอ่าน

เช่น การรณรงค์ 

การประชาสัมพันธ์

การจัดกิจกรรม ประกวด/

แข่งขัน เป็นต้น

จัดสรร อปท.แห่งละ

 ๕,๐๐๐ บาท

45,516,936 45,516,936 45,476,936 45,476,936 45,476,936รวม 27 โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕66 - ๒๕70)

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

2.2 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ 02
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและชุมชนให้มีคุณภาพ เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมือง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 : การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.3 แผนงานสาธารณสุข

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 โครงการสัตว์ปลอดโรคคน - เพ่ือควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาด1. สุนัขและแมวในเขต 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนสุนัข เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ กองสาธารณสุข

ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ของโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาลเมือง เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ 80% และแมว เป็นเขตปลอดโรคพิษ และส่ิงแวดล้อม

ตามพระปณิธานศ.ดร.สมเด็จ สน่ันรักษ์ ได้รับการส ารวจและข้ึน 4,074 ตัว สุนัขบ้า
พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าฯ - เพ่ืออบรมอาสาปศุสัตว์ในการฉีดวัคซีนทะเบียน จ่านวน 44 
กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติย ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 2. สุนัขและแมวเทศบาลเมือง ชุมชน
ราชนารี สน่ันรักษ์ 80% ได้รับการฉีด อบรมอาสา

ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปศุสัตว์ 
1 คร้ัง/ปี

2 โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถ่ิน 1. เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจ 1. อาสาสมัครสาธารณสุข 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 จ่านวนผู้สูง ผู้สูงอายุภาวะพ่ึงพิงได้ กองสาธารณสุข

เพ่ือดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง เร่ืองการดูแลสุขภาพและปฏิบัติต่อผู้ เช่ียวชาญด้านสูงอายุ อายุภาวะพ่ึง รับการดูแลเพ่ิมข้ึน และส่ิงแวดล้อม

สูงอายุอย่างสุภาพ 2. พนักงานดูแลผู้สูงอายุ พิง ไม่น้อย
2. เพ่ือเตรียมการรับรองระบบการดูแล3. ดูแลผู้สูงอายุ จ่านวน กว่า 8 คน/
สุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวในท้องถ่ิน 20 คน เดือน
ชุมชน
3. เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรและ
ภาคีเครือข่ายท่ีท่างานด้านการดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและชุมชนให้มีคุณภาพ เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมือง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 : การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.3 แผนงานสาธารณสุข

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

3 โครงการอบรมอาสาสมัครผู้ดูแล เพ่ือให้มีผู้ดูแลผู้สูงอายุในพ้ืนท่ีท่ีผ่าน อบรม 1/2 คร้ัง/ปี 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 อบรม 1/2 ผู้ดูแลผู้สูงอายุเพียงพอต่อ กองสาธารณสุข

ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง การอบรมได้มาตรฐานและพอเพียงต่อ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ คร้ัง/ปี จ านวนผู้สูงอายุภาวะ และส่ิงแวดล้อม

จ านวนผู้ป่วยติดเตียง จ านวน 20 คน พ่ึงพิง

4 โครงการศูนย์การแพทย์เทศบาล – เพ่ือจัดซ้ือท่ีดิน ก่อสร้างศูนย์ – อาคารศูนย์การแพทย์ 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 1 แห่ง ประชาชนในพ้ืนท่ีเข้าถึง ส่านักปลัด

เมืองสน่ันรักษ์ การแพทย์ปฐมภูมิ จัดซ้ือครุภัณฑ์ 1 หลัง พร้อมให้บริการ บริการสาธารณสุข กองคลัง

– จัดซ้ือท่ีดินส่าหรับก่อสร้างอาคาร – ให้บริการสาธารณสุข ทางเลือก ประชาชน ได้อย่างท่ัวถึง กองช่าง

ศูนย์การแพทย์ ส่าหรับประชาชนในพ้ืนท่ีและ กองสาธารณสุข

– รับถ่ายโอนโรงพยาบาล ใกล้เคียง
ส่งเสริมสุขภาพต่าบล
– จัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
– จ้างเหมาบริการ
– จัดซ้ือวัสดุและอุปกรณ์
วิทยาศาสตร์การแพทย์

5 โครงการพระราชด่าริด้าน เพ่ือด่าเนินการแก้ปัญหาด้านสาธารณสุข จ่านวน 44 ชุมชน 8,800,000 8,800,000 8,800,000 8,800,000 8,800,000 44 ชุมชน ประชาชนเข้าถึงบริการ กองสาธารณสุข

สาธารณสุข หมู่บ้าน ชุมชน สาธารณสุข และส่ิงแวดล้อม

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและชุมชนให้มีคุณภาพ เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมือง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 : การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.3 แผนงานสาธารณสุข

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

6 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีความรู้ สามารถดูแล ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 คร้ัง/ปี ผู้สูงอายุได้รับการตรวจ กองสาธารณสุข

ตนเองและได้รับการตรวจสุขภาพ สุขภาพ และส่ิงแวดล้อม

ประจ าปี

7 โครงการอบรมให้ความรู้เก่ียวกับ เยาวชน ประชาชน มีความรู้เก่ียวกับ จ านวน 44 ชุมชน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 คร้ัง/ปี เยาวชน ประชาชน กองสาธารณสุข

โรคเอดส์ การป้องกันโรคเอดส์ มีความรู้ และส่ิงแวดล้อม

8 โครงการป้องกันควบคุมโรค ให้ความรู้ประชาชน ป้องกันโรคไข้เลือดรณรงค์ให้ความรู้ประชาชน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 44 ชุมชน ลดอัตราการป่วยโรคไข้ กองสาธารณสุข

ไข้เลือดออก ออก ลดลูกน้ ายุงลาย ควบคุมการ เลือดออก และส่ิงแวดล้อม

ระบาดโรคไข้เลือดออก

9 โครงการเฝ้าระวังป้องกันและ ป้องกัน ควบคุม และส่งเสริมให้ จ านวน 44 ชุมชน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1 คร้ัง/ปี ป้องกันควบคุมการระบาด กองสาธารณสุข

ควบคุมโรคตามฤดูกาลหรือ ประชาชนมีความรู้โรคอุบัติใหม่ และส่ิงแวดล้อม

โรคอุบัติใหม่ ด าเนินการเก่ียวกับโรคอุบัติใหม่

10 โครงการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ให้บริการฉุกเฉินด้าน 400,000       400,000       400,000       400,000       400,000       1 คร้ัง/ปี ประชาชนได้รับบริการ กองสาธารณสุข

สาธารณสุข และสาธารณภัย ฉุกเฉิน และส่ิงแวดล้อม

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและชุมชนให้มีคุณภาพ เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมือง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 : การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.3 แผนงานสาธารณสุข

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

11 โครงการส่งเสริมสุขภาพฟ้ืนฟู ดูแล ส่งเสริม ฟ้ืนฟู สุขภาพร่างกาย จ านวน 44 ชุมชน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1 คร้ัง/ปี กลุ่มเป้าหมายได้รับการ กองสาธารณสุข

ผู้สูอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเร้ือรัง ตลอดจนจัดการส่ิงแวดล้อม ดูแลสุขภาพ และส่ิงแวดล้อม

และผู้ป่วยติดเตียง เพ่ืออ านวยความสะดวกในการด ารง
ชีวิต

12 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไม่ ให้ความรู้ส่งเสริมป้องกัน และควบคุม จ านวน 44 ชุมชน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1 คร้ัง/ปี ประชาชนได้รับการ กองสาธารณสุข

ติดต่อ การระบาดโรค ป้องกันและควบคุมโรค และส่ิงแวดล้อม

13 โครงการรณรงค์ป้องกันโรค ให้ความรู้ส่งเสริมป้องกัน และควบคุม จ านวน 44 ชุมชน 500,000       500,000       500,000       500,000       500,000       1 คร้ัง/ปี ประชาชนได้รับการ กองสาธารณสุข

เลปโตสไปโรซีส การระบาดโรค ป้องกันและควบคุมโรค และส่ิงแวดล้อม

14 โครงการพัฒนาศักยภาพแกนน า ส่งเสริมให้มีองค์ความรู้แลกเปล่ียน จ านวน 44 ชุมชน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 คร้ัง/ปี แกนน าชุมชนได้รับการ กองสาธารณสุข

ชุมชน ศึกษาดูงาน ส่งเสริมความรู้ และส่ิงแวดล้อม

ศึกษาดูงาน

15 โครงการพระราชด าริด้าน ส่งเสริมป้องกันการขาดสารอาหาร จ านวน 44 ชุมชน 500,000       500,000       500,000       500,000       500,000       1 คร้ัง/ปี ประชาชนมีความรู้ในการ กองสาธารณสุข

สาธารณสุข ควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีน เลือกบริโภคอาหารท่ีมี และส่ิงแวดล้อม

อาหารไอโอดีน ไอโอดีน

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและชุมชนให้มีคุณภาพ เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมือง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 : การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.3 แผนงานสาธารณสุข

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

16 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ เพ่ือให้ศูนย์บริการสาธารณสุขมี ศูนย์บริการสาธารณสุข 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1 แห่ง ภูมิทัศน์ของศูนย์บริการ กองสาธารณสุข

ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาล บรรยากาศท่ีดีกับประชาชนผู้มารับ เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ สาธารณสุขมีความเป็น และส่ิงแวดล้อม

เมืองสน่ันรักษ์ แห่งท่ี 2 บริการ ต าบลบึงสน่ัน ระเบียบและสวยงาม

17 โครงการก่อสร้างร้ัวศูนย์บริการ เพ่ือความปลอดภัยของศูนย์บริการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1 แห่ง เพ่ือป้องกันและดูแลรักษา กองสาธารณสุข

สาธารณสุข เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ สาธารณสุข เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ ทรัพย์สินของทางราชการ และส่ิงแวดล้อม

แห่งท่ี 2 ต าบลบึงสน่ัน ให้มีความปลอดภัย
มากข้ึน

18 โครงการอบรมผู้ประกอบการสัมผัส เพ่ือให้ผู้ประกอบการสัมผัสอาหารมี สถานประกอบการ ร้านค้า 300,000       300,000       300,000       300,000       300,000       1 คร้ัง/ปี ผู้ประกอบการสัมผัส กองสาธารณสุข

อาหาร ความรู้ เพ่ือตรวจสอบคุณภาพอาหาร แผงลอย ท่ีข้ึนทะเบียน อาหารมีความรู้ ร้านค้า และส่ิงแวดล้อม

ด้วยชุดทดสอบเพ่ือตรวจแบคทีเรีย แผงลอยจ าหน่ายอาหาร
ร้านอาหาร ได้รับการตรวจสอบ

คุณภาพ ความปลอดภัย

19 โครงการน้ าบริโภคสะอาด ผู้บริโภค เพ่ือส่งเสริมผู้ประกอบการตู้น้ าหยอด จ านวน 44 ชุมชน 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1 คร้ัง/ปี ประชาชนได้รับการ กองสาธารณสุข

ปลอดภัย เหรียญ ให้มีความรู้ ดูแลคุณภาพน้ าด่ืม บริโภคน้ าปลอดภัย และส่ิงแวดล้อม

ให้ปลอดภัย

โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและชุมชนให้มีคุณภาพ เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมือง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 : การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.3 แผนงานสาธารณสุข

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

20 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบ เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการ จ านวน 44 ชุมชน 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1 คร้ัง/ปี ผู้ประกอบการมีความรู้ กองสาธารณสุข

กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ และส่ิงแวดล้อม

21 โครงการจัดซ้ือพร้อมติดต้ัง 1. เพ่ือเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง 1. เพ่ือจัดซ้ือพร้อมติดต้ัง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 2 ชุมชน 1. ประชาชนมีสุขภาพ กองสาธารณสุข

เคร่ืองออกก่าลังกายกลางแจ้ง สร้างภูมิคุ้มกันโรค เคร่ืองออกก่าลังกายให้กับ แข็งแรง และส่ิงแวดล้อม

สแตนเลสภายในเขตเทศบาล 2. เพ่ือให้ประชาชนในเขตเทศบาล ประชาชน 2. พัฒนาสาธารณสุข

มีสถานท่ีออกก่าลังกายกลางแจ้ง (รายละเอียดตามแบบแปลน ให้ดีข้ึน

3. เพ่ือให้ประชาชนในเขตเทศบาล ท่ีเทศบาลก่าหนด)

ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ใน

การออกก่าลังกายส่งเสริมให้สุขภาพ

แข็งแรงท้ังกายและใจ

118,200,000 118,200,000 118,200,000 118,200,000 118,200,000รวม 21 โครงการ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและชุมชนให้มีคุณภาพ เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมือง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 : การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 โครงการสงเคราะห์ผู้ยากไร้
ผู้ด้อยโอกาส  และผู้ประสบ     
สาธารณภัย เทศบาลเมืองสน่ัน
รักษ์

เพ่ือช่วยเหลือและสงเคราะห์
ประชาชนท่ีประสบสาธารณภัย  ภัย
พิบัติตามธรรมชาติ  ได้แก่  อุทกภัย  
วาตภัย  อัคคีภัย  หรือประสบปัญหา
ทางสังคม  ไม่สามารถอยู่อาศัยและ
ด าเนินชีวิตประจ าวันได้

ประชาชนท่ีอยู่ในเขตเทศบาล
เมืองสน่ันรักษ์ท่ีประสบ      
สาธารณภัยพิบัติได้รับการ
สงเคราะห์และความช่วยเหลือ
เพ่ือบรรเทา ความเดือดร้อน
ในเบ้ืองต้น

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 100 ราย ประชาชนท่ีประสบ
สาธารณภัย ภัยพิบัติ
ตามธรรมชาติ  หรือ
ประสบปัญหาทาง
สังคม ได้รับการ
สงเคราะห์  การ
ช่วยเหลือบรรเทา
ความเดือดร้อนใน
เบ้ืองต้น

กองสวัสดิการ
สังคม

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000รวม 1 โครงการ

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและชุมชนให้มีคุณภาพ เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมือง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 : การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 โครงการสืบค้นภูมิปัญญาท้องถ่ิน เพ่ืออนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญา
ท้องถ่ินให้เกิดความย่ังยืน

สนับสนันกิจกรรมทาง
ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านและ
เผยแพร่ภูมิปัญญาให้เกิดการ
ต่อเน่ือง

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1 คร้ัง/ปี เกิดการอนุรักษ์และ
สานต่อในภูมิปัญญา
ท้องถ่ินอย่างย่ังยืน

กองสวัสดิการ
สังคม

2 โครงการเสริมสร้างศักยภาพและ
ศึกษาดูงานผู้น าชุมชน  มุ่งสู่เมือง
น่าอยู่อย่างย่ังยืน

เพ่ือให้คณะกรรมการชุมชนมีความรู้ใน
การบริหารงานชุมชน

คณะกรรมการชุมชนในเขต 
เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์  
จ านวน 43 ชุมชน

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 คร้ัง/ปี คณะกรรมการ
ชุมชนจ านวน 43 
ชุมชน มีศักยภาพใน
การท างานเพ่ิมมาก
ข้ึน

กองสวัสดิการ
สังคม

3 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

เพ่ือให้สมาชิกชมรมผู้สูงอายุได้มีการ
พบประสังสรรค์แลกเปล่ียน       
ความคิดเห็นและท ากิจกรรมร่วมกัน

สมาชิกชมรมผู้สูงอายุได้ท า
กิจกรรมร่วมกัน       
จ านวน 300 คน

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1 คร้ัง/ปี ผู้สูงอายุได้
แลกเปล่ียน
ความคิดเห็น และ
ท ากิจกรรมร่วมกัน

กองสวัสดิการ
สังคม

4 โครงการพัฒนาศักยภาพ 
เครือข่ายสตรีเทศบาลเมือง 
สน่ันรักษ์

เพ่ือยกระดับกลุ่มสตรีของเทศบาล 
และเครือข่ายสตรีให้เข้มแข็ง

กลุ่มสตรีและเครือข่ายได้ท า
กิจกรรมร่วมกัน       
จ านวน 300 คน

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 คร้ัง/ปี กลุ่มสตรีและ
เครือข่าย
ได้แลกเปล่ียน ความ
คิดเห็นและท า
กิจกรรมร่วมกัน

กองสวัสดิการ
สังคม

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและชุมชนให้มีคุณภาพ เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมือง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 : การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

5 โครงการจัดกิจกรรมวันผู้พิการ เพ่ือให้ความส าคัญและมองเห็นคุณค่า
ของผู้พิการ  และสมาชิก  ผู้พิการได้มี
โอกาสพบปะสังสรรค์  และกิจกรรม
ร่วมกัน

ผู้พิการในเขตเทศบาลเมือง
สน่ันรักษ์

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 คร้ัง/ปี ผู้พิการมีขวัญและ
ก าลังใจและได้มี
โอกาสพบปะ
สังสรรค์และท า
กิจกรรมร่วมกัน

กองสวัสดิการ
สังคม

6 โครงการสงเสริมและพัฒนาการ
ท่องเท่ียวเชิงเกษตร  และศูนย์การ
เรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศษรฐกิจ
พอเพียง

เพ่ือพัฒนาฟ้ืนฟูให้สถาบันครอบครัว 
ชุมชนให้เข้มแข็งพร้อมรองรับการ
เปล่ียนแปลงในอนาคต

กลุ่มครอบครัวในชุมชนเขต
เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 คร้ัง/ปี กลุ่มครอบครัวใน
ชุมชนได้ท ากิจกรรม
และแลกเปล่ียน
ทักษะทางชุมชน  
สังคมและส่ิงแวดล้อม

กองสวัสดิการ
สังคม

7 โครงการเยาวชนร่วมใจต้านภัย 
ยาเสพติด

เพ่ือให้เด็กและเยาวชนมีความ
ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด

จัดอบรมเยาวชนในเขต
เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์  

 จ่านวน 200 คน

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง/ปี เยาวขนในชุมชนมี
เครือข่ายในการ
พัฒนาชุมชนเพ่ือ
ส่งเสริมศักยภาพ
ภาวะผู้น่าเยาวชน

กองสวัสดิการ
สังคม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

โครงการ วัตถุประสงค์ท่ี
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและชุมชนให้มีคุณภาพ เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมือง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 : การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

8 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้
คณะกรรมการชุมชน

เพ่ือให้คณะกรรมการชุมชนได้มี      
ความเข้าใจในบทบาทและอ านาจ
หน้าท่ีของตน  ร่วมวางแผนการท างาน
และหาแนวทางแก้ไขปัญหาท่ีก าลังจะ
เกิดข้ึนและเกิดข้ึนแล้วในชุมชนร่วมกับ
เทศบาล

จัดฝึกอบรมคณะกรรมการ
ชุมชนในเขตพ้ืนท่ีเทศบาล
เมืองสน่ันรักษ์  
จ านวน 43 ชุมชน

700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 12 คร้ัง/ปี คณะกรรมการ
ชุมชนมีความรู้  
ความเข้าใจใน
บทบาทอ านาจ
หน้าท่ีของตนในการ
พัฒนาชุมชนรู้จักวาง
แผนการท างานและ
แก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึน
ในชุมชนได้เองเกิด
ความเข้มแข็ง
สามารถพ่ึงพาตนเอง
ได้

กองสวัสดิการ
สังคม

9 โครงการประกวดชุมชนดีเด่น เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนเกิดความรัก
ความสามัคคี  ในการบริหารจัดการ  
พัฒนาพ้ืนท่ีอยู่อาศัย  สภาพแวดล้อม
ให้น่าอยู่

ชุมชนในเขตเทศบาลเมือง
สน่ันรักษ์ จ านวน 43 ชุมชน

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 คร้ัง/ปี ประชาชนในชุมชน
เกิดความรัก 
ความสามัคคีในการ
ท่ีจะพัฒนาพ้ืนท่ีท่ี
อยู่อาศัยและ
สภาพแววดล้อมของ
ตนเอง

กองสวัสดิการ
สังคม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและชุมชนให้มีคุณภาพ เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมือง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 : การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

10 โครงการเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพเด็กและเยาวชนเทศบาล
เมืองสน่ันรักษ์

เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน
ให้มีศักภาพในการเป็นผู้น าและมี
ทักษะการท างานเป็นทีม

ผู้น ากลุ่มเด็ก  เยาวชน       
แกนน าเด็กและเยาวชนใน
เขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองสน่ัน
รักษ์

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 คร้ัง/ปี เด็กและเยาวชนมีศัก
ยาภาพในการเป็น
ผู้น าและมีทักษะการ
ท างานเป็นทีม

กองสวัสดิการ
สังคม

11 โครงการปันย้ิมสร้างสุข  ผู้สูงอายุ
เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

1. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สูงอายุรู้สึกมีคุณค่า
ในตนเอง  มีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
ชุมชน
2. เพ่ิมขวัญและก าลังใจให้แก่ผู้สูงอายุ
ในการด ารงตนเป็นแบบอย่างท่ีดี

1. ผู้สูงอายุในพ้ืนท่ีเทศบาล
เมืองสน่ันรักษ์  ท้ัง 43
ชุมชนประมาณ 400 คน
2. คณะผู้บริหาร  สมาชิก
พนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง
ประธาน  และคณะกรรมการ
ชุมชน  และประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์
จ านวน 300 คน

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1 คร้ัง/ปี เพ่ือให้ผู้สูงอายุรู้สึก
มีคุณค่าในตนเอง 
และมีขวัญและ
ก าลังใจท่ีดี  ในการ
ด ารงตนเป็น
แบบอย่างท่ีดี

กองสวัสดิการ
สังคม

12 โครงการเครือข่ายเยาวชนเพ่ือ
การพัฒนาชุมชน

เพ่ือเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ท่ีดี เข้าใจ
ในคุณค่าของตนเองและมีความ
ภาคภูมิใจในท้องถ่ิน

จัดอบรมเยาวชนในเขต
เทศบาล จ านวน 200 คน

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง/ปี เยาวชนในชุมชนมี
เครือข่ายชุมชนและ
มีภาวะความเป็นผู้น า
เยาวชนในชุมชน

กองสวัสดิการ
สังคม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและชุมชนให้มีคุณภาพ เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมือง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 : การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

13 โครงการจัดต้ังชุมชนและสรรหา
คณะกรรมการชุมชน

เพ่ือการประสานงานระหว่างชุมชนและ
เทศบาล

คณะกรรมการชุมชนท่ีหมด
วาระในเขตพ้ืนท่ีเทศบาล
เมืองสน่ันรักษ์

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 คร้ัง/ปี ชุมชนได้รับการ
แก้ไขปัญหาและมี
การประสานงาน
ด้านข้อมูลต่างๆ 
เป็นไปอย่างรวดเร็ว

กองสวัสดิการ
สังคม

14 โครงการศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 
(หมู่บ้านแสงตะวัน)

1. เพ่ือเป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูล
ข่าวสารความรู้ของชุมชน
2. เพ่ือเป็นแหล่งเสริมสร้างโอกาสใน
การเรียนรู้ การถ่ายทอด การแลกเปล่ียน
ประสบการณ์ การสืบทอดภูมิปัญญา
วัฒนธรรม การประกอบอาชีพ/ผลิตภัณฑ์
ชุมชน ก่อให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชน
อย่างย่ังยืน

ประชาชนหมู่บ้านแสงตะวัน
จ่านวน 500 คน

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 แห่ง 1. ประชาชนหมู่บ้าน
แสงตะวันได้รับข้อมูล
ข่าวสารความรู้ของ
ชุมชน
2. ได้แลกเปล่ียน
ประสบการณ์
การสืบทอดภูมิปัญญา
วัฒนธรรม การ
ประกอบ
อาชีพ/ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ก่อให้เกิดความเข้มแข็ง
ของชุมชนอย่างย่ังยืน

กองการศึกษา

3,150,000 3,150,000 3,150,000 3,150,000 3,150,000 

ตัวช้ีวัด
(KPI)

รวม 14 โครงการ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและชุมชนให้มีคุณภาพ เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมือง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 : การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.6 แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม และนันทนาการ

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 โครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
และโรงเรียนอนุบาล

เพ่ือให้เด็กมีมีน่้าใจนักกีฬา เพ่ือฝึก
ความเป็นระเบียบวินัยให้กับเด็ก 
เพ่ือก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ

จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาและ
เกมต่าง ๆ ให้แก่เด็กนักเรียน
ในสังกัดเทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 จ่านวนเด็กท่ี
เข้าร่วม
โครงการร้อย
ละ 80

เด็กมีสุขภาพแข็งแรง
เกิดความรัก     
ความสามัคคีในหมู่
คณะมีน่้าใจนักกีฬา 
รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

กองการศึกษา

2 โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาล
สัมพันธ์

เพ่ือให้เทศบาลแต่ละแห่งได้เช่ือม
สัมพันธ์อันดีต่อกัน  เพ่ือเพ่ิมความรัก
ความสามัคคี

ปีละ ๑ คร้ัง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ่านวนคร้ังท่ี
จัดกิจกรรม 
1 คร้ัง/ปี

พนักงานเทศบาลได้
ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์สร้าง 
ความสามัคคีในหมู่
คณะ

กองการศึกษา

3 โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนในเขต
เทศบาล

เพ่ือให้ประชาชนและเยาวชนได้ออกก่าลัง
กายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เกิด
ความรักความสามัคคีในชุมชน

ปีละ ๑ คร้ัง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ่านวนคร้ังท่ี
จัดกิจกรรม 
1 คร้ัง/ปี

ประชาชน และ
เยาวชนมีสุขภาพ 
ร่างกายแข็งแรง เกิด
ความรักความสามัคคี

กองการศึกษา

4 โครงการเข้าค่ายฝึกอบรมกีฬาข้ัน
พ้ืนฐาน

เพ่ือให้เยาวชนมีทักษะพ้ืนฐานในการ
เล่นกีฬาสากลประเภทต่าง ๆ และ
เข้าใจกฎกติกาอย่างถูกต้อง

เยาวชนในเขตเทศบาลเมือง
สน่ันรักษ์

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ่านวนคร้ังท่ี
จัดกิจกรรม 
ปีละ ๑ คร้ัง

เยาวชนเพ่ิมทักษะ
ในการเล่นกีฬาและ
เข้าใจกฏกติกาการ
เล่นอย่างถูกต้อง

กองการศึกษา

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและชุมชนให้มีคุณภาพ เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมือง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 : การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.6 แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม และนันทนาการ

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

๕ โคงการแข่งขันกีฬาภายในสัมพันธ์ เพ่ือให้บุคลากรเทศบาลสน่ันรักษ์ 
 มีสุขภาพพลานามัยท่ีสมบูรณ์แข็งแรง
เพ่ือเช่ือมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
ผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภา พนักงาน
และลูกจ้าง และสร้างความรัก       
ความสามัคคีภายในองค์กร

ผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภา 
พนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้าง ร่วมกันแข่งขันกีฬา   
ปีละ ๑ คร้ัง

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ่านวนคร้ังท่ี
จัดกิจกรรม 
ปีละ ๑ คร้ัง

บุคลากรเทศบาล    
มีสุขภาพพลานามัย
สมบูรณ์แข็งแรง เกิด
ความรักความ
สามัคคีภายในองค์กร

กองการศึกษา

6 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็ก
ปฐมวัยท้องถ่ินไทยผ่านการเล่น
(สร้างสนามเด็กเล่นสร้างปํญญา)

เพ่ือเป็นสถานท่ีนันทนาการและออก
ก่าลังกายส่าหรับเด็กนักเรียนเพ่ือ
พัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม
และสติปัญญา

สนามเด็กเล่นสร้างปัญญาใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ่านวน ๑
แห่ง/ปี

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ่านวนสนาม
เด็กเล่นสร้าง
ปัญญา  ๑ 
แห่ง/ปี

เด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมี
สถานท่ีออกก่าลัง
กายสุขภาพแข็งแรง
และมีพัฒนา
ทางด้านร่างกาย 
อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญาท่ีดีข้ึน

กองการศึกษา

7 โครงการจัดต้ังชมรมกีฬา เพ่ือให้เด็กและเยาวชนมีกลุ่มกีฬา 
และสร้างกิจกรรมท่ีสร้างสรรค์

มีชมรมกีฬาและบริหาร
จัดการชมรมได้

10,000 10,000 -                  -   -   จ่านวนเด็ก
และเยาวชน
เข้าร่วมชมรม
กีฬา

ส่งเสริมกีฬาสู่
ความเป็นเลิศ

กองการศึกษา

ท่ี
ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4  : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและชุมชนให้มีคุณภาพ เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมือง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒๕๖6
(บาท)

๒๕๖7
(บาท)

๒๕๖8
(บาท)

๒๕๖9
(บาท)

๒๕70
(บาท)

8 โครงการจัดต้ังศูนย์เยาวชน ๑.เป็นศูนย์กลางเพ่ือการพักผ่อน จัดต้ังศูนย์เยาวชน ๑ แห่ง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 แห่ง เยาวชนและประชาชนมีศูนย์ กองการศึกษา

หย่อนใจของเยาวชน กลางเพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจ

และประชาชนท่ัวไป สถานท่ีส่าหรับเล่นกีฬา

๒.ส่งเสริมการกีฬา นันทนาการ และสถานท่ีแนะแนวให้ความรู้

ส่าหรับเยาวชนและประชาชน ท่าให้มีสุขอนามัยสมบูรณ์

เพ่ือให้สุขอนามัยสมบูรณ์ ท้ังร่างกายและจิตใจ

ท้ังร่างกายและจิตใจ

๓.ให้บริการเก่ียวกับแนะแนว

ศึกษาหาความรู้ต่างๆเพ่ือเป็น

ประโยชน์ต่อตนเองและชุมชน

๙ เงินอุดหนุนส่าหรับสนับสนุน ๑.เพ่ือเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ จัดสรรศูนย์เยาวชนแห่งละ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1 แห่ง มีวัสดุอุปกรณ์ กองการศึกษา

ศูนย์เยาวชน ส่าหรับจัดกิจกรรมกีฬา ๑๐๐,๐๐๐ บาท ส่าหรับจัดกิจกรรมกีฬา

และนันทนาการ ไม่น้อยกว่า ๕ ชนิดกีฬา และนันทนาการให้กับ

๒.เพ่ือเป็นค่าจัดกิจกรรมกีฬา ตามมาตรฐานอุปกรณ์ของกีฬา เยาวชนและประชาชนท่ัวไป

และนันทนาการ แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงาน

ราชการเป็นผู้ก่าหนด

จัดสรรศูนย์เยาวชนแห่งละ

๑๐๐,๐๐๐ บาท

ไม่น้อยกว่า ๒ คร้ัง

1,730,000 1,730,000 1,720,000 1,720,000 1,720,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕66 - ๒๕70)

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

2.6 แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม และนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

รวม  9  โครงการ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ 02
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและชุมชนให้มีคุณภาพ เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมือง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 : การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.7 แผนงานงบกลาง

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 โครงการสนับสนุนงบประมาณ
สมทบกองทุนสวัสดิการสังคม

เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนองค์กรภาค
ประชาชนในการบริการสาธารณะ     
โดยจัดระบบสวัสดิการให้รับประชาชน
ในพ้ืนท่ีเขตเทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

กองทุนสวัสดิการชุมชน 
ต าบลบึงน้ ารักษ์ ส าหรับสมาชิก
รายละ 365 บาท/คน/ปี โดย
สมาชิกจะเพ่ิมข้ึนเฉล่ียปีละ 
20% ดังน้ี 
ปี 2566 จ านวน 460 ราย
ปี 2567 จ านวน 550 ราย
ปี 2568 จ านวน 660 ราย
ปี 2569 จ านวน 790 ราย
ปี 2570 จ านวน 950 ราย

167,900 200,750 240,900 288,350 346,750 1 คร้ัง/ปี เพ่ือสร้าง
หลักประกันรายได้
ให้กับชุมชน 
ท่ีจัดต้ังกองทุน
สวัสดิการชุมชนใน
เขตเทศบาลเมือง
สน่ันรักษ์

กองสวัสดิการ
สังคม

2 โครงการสร้างหลักประกันรายได้
แก่ผู้สูงอายุ

เพ่ือช่วยเหลือผู้สูงอายุให้มีรายได้ใน
การครองชีพ

สนับสนุนเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 
ดังน้ี
ปี 2566 จ านวน 4,695 คน
ปี 2567 จ านวน 5,462 คน
ปี 2568 จ านวน 6,008 คน
ปี 2569 จ านวน 6,609 คน
ปี 2570 จ านวน 7,270 คน

38,504,400 42,354,800 46,590,300 51,249,400 56,374,200 เดือนละ
1 คร้ัง

ผู้สูงอายุมีสวัสดิการ
ในการด ารงชีพเพ่ิมข้ึน

กองสวัสดิการ
สังคม

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและชุมชนให้มีคุณภาพ เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมือง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 : การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.7 แผนงานงบกลาง

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

3 โครงการสนับสนุนการเสริมสร้าง
สวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ
หรือทุพพลภาพ

เพ่ือช่วยเหลือผู้พิการให้มีรายได้ในการ
ครองชีพ

สนับสนุนเบ้ียยังชีพผู้พิการ 
ดังน้ี
ปี 2566 จ านวน 670 คน
ปี 2567 จ านวน 737 คน
ปี 2568 จ านวน 810 คน
ปี 2569 จ านวน 892 คน
ปี 2570 จ านวน 980 คน

6,619,000 7,281,000 8,009,000 8,810,000 9,691,000 เดือนละ
1 คร้ัง

ผู้พิการมีสวัสดิการ
ในการด ารงชีพเพ่ิมข้ึน

กองสวัสดิการ
สังคม

4 โครงการเบ้ียยังชีพผู้ติดเช้ือเอดส์ 
เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

เพ่ือช่วยเหลือผู้ติดเช้ือเอดส์  ให้มี
รายได้ในการครองชีพ

สนับสนุนเบ้ียยังชีพผู้ติดเช้ือ
เอดส์ 30 คน

180,000     
 30 คน

180,000     
 30 คน

180,000     
30 คน

180,000     
 30 คน

180,000     
 30 คน

เดือนละ
1 คร้ัง

ผู้ติดเช้ือเอดส์มี
สวัสดิการในการ
ด่ารงชีพเพ่ิมข้ึน

กองสวัสดิการ
สังคม

45,471,300  50,016,550  55,020,200  60,527,750  66,591,950  

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

รวม 4 โครงการ

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและชุมชนให้มีคุณภาพ เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมือง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 : การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
3. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชน

3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 โครงการศูนย์คลายทุกข์จิตอาสา
สู่เส้นทางอาชีพ  เทศบาลเมือง
สน่ันรักษ์

เป็นศูนย์บริการให้ค าปรึกษา
แลกเปล่ียนเรียนรู้ ความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ การแก้ไขปัญหาอุปสรรค
การด าเนินงาน ในการประกอบอาชีพ
และการลงทุนของประชาชน

ประชาชนท่ีประสบปัญหาใน
ด้านการประกอบอาชีพใน
พ้ืนท่ีเทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้ 
เข้ารับการ

บริการ

มีศูนย์บริการให้ค าปรึกษา
ด้านอาชีพสร้างโอกาสให้
ประชาชนมีงานท า  ส่งเสริม
การรวมกลุ่มและพัฒนา
ศักยภาพผู้ผลิตภัณฑ์ชุมชน/
กลุ่มอาชีพ

กองสวัสดิการ
สังคม

2 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชน  ด้านการพัฒนา
บรรจุภัณฑ์ และการจ าหน่าย
สินค้า  ผ่านส่ือออนไลน์

เพ่ือให้ผู้ผลิตภัณฑ์ชุมชน/กลุ่มอาชีพ/
กลุ่ม OTOP  เข้าใจผลิตภัณฑ์น ามา
ประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์ของตนเอง
และเหมาะสมต่อความต้องการของ
ผู้บริโภค

จัดฝึกอบรมผู้ผลิตผลิตภัณฑ์
ชุมชน และประชาชนท่ีสนใจ
ในพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 2 คร้ัง/ปี ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน/กลุ่ม
อาชีพ/กลุ่มผู้ประกอบการ
สินค้า OTOP ได้รับการ
ส่งเสริมการรวมกลุ่มและ
สร้างเครือข่าย  พัฒนา
ศักยภาพการใช้ความรู้
ทางด้านเทคโนโลยีเพ่ือเป็น
ช่องทางการตลาดในการ
ด าเนินธุรกิจ ได้อย่าง
เหมาะสมทันเวลาและ
ตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภค

กองสวัสดิการ
สังคม

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและชุมชนให้มีคุณภาพ เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมือง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 : การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
3. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชน

3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

3 โครงการฝึกอบรมและส่งเสริม
อาชีพส าหรับประชาชน

เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน กลุ่มอาชีพใน
ชุมชนให้มีความรู้และทักษะในการ
ประกอบอาชีพสร้างรายได้  ลดรายจ่าย

จัดฝึกอบรมอาขีพฯ  ให้กับ
ประชาชนท่ัวไป  ผู้ว่างงาน  
ผู้สูงอายุ  ผู้ด้อยโอกาส  
จ านวน 2 หลักสูตร ๆ       
ละ 60 คน

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 2 คร้ัง/ปี ประชาชนได้รับความรู้  
สามารถประกอบอาชีพสร้าง
รายได้ให้กับตนเองได้

กองสวัสดิการ
สังคม

4 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ
ตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจ
พอเพียง

เพ่ือให้ประชาชนได้น้อมน าแนวกระแส
พระราชด ารัสมาใช้ในชีวิตประจ าวัน

ประชาชนในเขตเทศบาล
เมืองสน่ันรักษ์

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 คร้ัง/ปี ประชาชนสามารถพ่ึงตัวเอง
ได้และใช้ชีวิตความเป็นอยู่
อย่างพอเพียง

กองสวัสดิการ
สังคม

5 โครงการเผยแพร่ความรู้ทาง
วิชาการและฝึกอบรมอาชีพ  
(ระยะส้ัน)

เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชนในภาวะ
เศรษฐกิจตกต่ า

ผู้สนใจในด้านอาชีพต่างๆ   
ในเขตเทศบาลปีละ 1 คร้ัง

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง/ปี ประชาชนสามารถน าความรู้
ท่ีได้ไปประกอบอาชีพสร้าง
รายได้และมีคุณภาพชีพวิตท่ี
ดีข้ึน

กองสวัสดิการ
สังคม

6 โครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี 
ในพระบรมราชานุเคราะห์

เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่
เกษตรกรและได้รับการให้บริการทาง
วิชาการและเทคโนโลยีต่างๆ

กลุ่มเกษตรกรในเขตและนอก
เขตเทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง/ปี กลุ่มเกษตรได้รับความรู้ด้าน
วิชาการและเทคโนโลยีเพ่ือ
พัฒนาสินค้าเกษตร

กองสวัสดิการ
สังคม

450,000  450,000  450,000  450,000  450,000  

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

รวม 6 โครงการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ห น า | 149 



แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและชุมชนให้มีคุณภาพ เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมือง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 : การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
4. ยุทธศาสตร์ด้านส่ิงแวดล้อม

4.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ 1. สร้างความสามัคคีและส่งเสริมการมี 1. พ้ืนท่ีเขตเทศบาลเมือง 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 44 ชุมชน ประชาชนมีจิตส านึกรัก กองสาธารณสุข

ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและ สน่ันรักษ์ ในการอนุรักษ์ทรัพยากร และส่ิงแวดล้อม

ในชุมชนท้องถ่ิน ส่ิงแวดล้อม 2. ประชาชนในเขตเทศบาล ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
2. ให้ความรู้ประชาชนในการอนุรักษ์ เมืองสน่ันรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
3. ปลูกจิตส านึกและปลูกฝังในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม
4. ฟ้ืนฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมในชุมชน

2 โครงการสน่ันรักษ์เมืองน่าอยู่ เพ่ือพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาล ในพ้ืนท่ีเขตเทศบาลเมือง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 3 คร้ัง/ปี ประชาชนในเขตเทศบาล กองสาธารณสุข

เมืองสน่ันรักษ์ให้เป็นเมืองน่าอยู่ สน่ันรักษ์ เมืองสน่ันรักษ์ มีจิตส่านึก และส่ิงแวดล้อม

ในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
3 โครงการบ่าบัดน่้าเสีย เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการท้ิง ผู้ประกอบกิจการและชุมชน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 44 ชุมชน ป้องกันและแก้ไขปัญหา กองสาธารณสุข

น่้าเสียจากครัวเรือนและโรงงาน ริมคลอง น่้าเสีย และส่ิงแวดล้อม

อุตสาหกรรมลงในคูคลอง

4 โครงการหมู่บ้านจัดสรร เพ่ือลดความขัดแย้งปัญหาการจัดวาง หมู่บ้านจัดสรรในเขตเทศบาล 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 คร้ัง/ปี หมู่บ้านจัดสรรไม่มีปัญหา กองสาธารณสุข

ปลอดถังขยะ ถังขยะ และขยะส่งกล่ินรบกวน เมืองสน่ันรักษ์ กล่ินรบกวนจากถังขยะ และส่ิงแวดล้อม

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ห น า | 150 



แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและชุมชนให้มีคุณภาพ เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมือง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 : การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
4. ยุทธศาสตร์ด้านส่ิงแวดล้อม

4.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

5 โครงการคัดแยกขยะในชุมชน เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชนในเขต ชุมชนในเขตเทศบาลเมือง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 3 คร้ัง/ปี ประชาชนมีรายได้และ กองสาธารณสุข

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ สน่ันรักษ์ ตระหนักถึงความส่าคัญ และส่ิงแวดล้อม

ของการคัดแยกขยะ

6 โครงการท่าความสะอาด เพ่ือดูแลรักษาความสะอาดถังรองรับ ท่าความสะอาดถังรองรับ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 3 คร้ัง/ปี เพ่ือลดการแพร่กระจาย กองสาธารณสุข

ถังรองรับขยะมูลฝอยใน ขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลในเขต ขยะมูลฝอยในชุมชนเขต ของเช้ือโรคท่ีสะสมอยู่ และส่ิงแวดล้อม

ชุมชน ชุมชน เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ ในถังรองรับขยะมูลฝอย

7 โครงการการจัดซ้ือถังรองรับ เพ่ือรองรับปริมาณขยะมูลฝอยและ เพ่ือรองรับปริมาณขยะมูลฝอย 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 2 คร้ัง/ปี เพ่ือลดการแพร่กระจาย กองสาธารณสุข

ขยะมูลฝอยในชุมชน ส่ิงปฏิกูลท่ีมีเพ่ิมข้ึนในแต่ละชุมชน ในแหล่งชุมชน ของเช้ือโรคท่ีสะสมอยู่ และส่ิงแวดล้อม

ในถังรองรับขยะมูลฝอย

8 โครงการจัดการขยะอันตราย เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้วิธีการจัด ให้ความรู้ประชาชนจัดวางถัง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 44 ชุมชน เพ่ือการจัดการขยะ กองสาธารณสุข

การขยะอันตรายท่ีถูกต้องเพ่ือช่วยกัน รองรับขยะอันตราย อันตรายท่ีถูกหลักวิชาการ และส่ิงแวดล้อม

รักษาส่ิงแวดล้อม

9 โครงการขนถ่ายขยะมูลฝอย เพ่ือรองรับปริมาณขยะมูลฝอยท่ีมี บ่อท้ิงขยะเทศบาลเมือง 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 1 คร้ัง/ปี บ่อขยะสามารถรองรับ กองสาธารณสุข

ปริมาณมากข้ึน สน่ันรักษ์ ปริมาณขยะได้เพ่ิมมากข้ึน และส่ิงแวดล้อม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและชุมชนให้มีคุณภาพ เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมือง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 : การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
4. ยุทธศาสตร์ด้านส่ิงแวดล้อม

4.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

10 โครงการจ้างเหมาเอกชน เพ่ือจัดการขยะอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ไม่มีขยะตกค้างภายในชุมชน 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ต่าบลบึงสน่ัน จัดการขยะได้อย่างถูก กองสาธารณสุข

เก็บขนและก่าจัดขยะมูลฝอย จ่านวน 15 หลักสุขาภิบาล และส่ิงแวดล้อม

ชุมชน

11 โครงการชุมชนสะอาด เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ชุมชนในเขตเทศบาลเมือง 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 44 ชุมชน ชุมชนสะอาดส่ิงแวดล้อม กองสาธารณสุข

บ้านน่าอยู่ ชุมชนน่าอาศัย ความตระหนักและร่วมมือกันรักษา สน่ันรักษ์ ถูกสุขลักษณะ และส่ิงแวดล้อม

ความสะอาดในบ้านเรือน/ชุมชนของ
ตนเองร่วมกัน ปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ให้สะอาดถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ

12 โครงการจัดการเศษวัสดุ ก่อสร้างสถานท่ีจัดการเศษวัสดุ มีสถานท่ีก่าจัดเศษ 2,000,000 10,000,000 3,000,000 2,000,000 2,000,000 1 แห่ง มีสถานท่ีส่าหรับจัดการ กองช่าง

ส่ิงของเหลือใช้ เหลือใช้และจัดหาครุภัณฑ์ วัสดุเหลือใช้ เศษวัสดุเหลือใช้ กองสาธารณสุข

13 โครงการจ้างเหมาเอกชนขน เพ่ือเพ่ิมปริมาณรอบเก็บขนขยะ มีสถานท่ีพักขยะและ 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 1 คร้ัง/ปี เพ่ิมรอบการเก็บขนขยะ กองสาธารณสุข

ถ่ายขยะเพ่ือน่าไปก่าจัด และน่าไปก่าจัดอย่างถูกหลัก สามารถเพ่ิมรอบการเก็บ ในพ้ืนท่ี และส่ิงแวดล้อม

สุขาภิบาล ขนขยะได้

14 โครงการธนาคารขยะเพ่ือจัด เพ่ือจัดต้ังธนาคารขยะเพ่ือ ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการท้ิง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 2 ชุมชน ส่งเสริมให้ประชาชนปรับ กองสาธารณสุข

สวัสดิการประกันชีวิต ปรับเปล่ียนพฤติกรรมประชาชน ขยะของประชาชนในเขต พฤติกรรมการท้ิงขยะ และส่ิงแวดล้อม

" ขยะช่วยชีวิต" เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและชุมชนให้มีคุณภาพ เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมือง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 : การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
4. ยุทธศาสตร์ด้านส่ิงแวดล้อม

4.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

15 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม ลดปัญหาส่ิงแวดล้อม 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1 แห่ง ภูมิทัศน์สวยงามลดปัญหา กองสาธารณสุข

ในเขตเทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ ลดปัญหาส่ิงแวดล้อม ส่ิงแวดล้อม และส่ิงแวดล้อม

เพ่ือแก้ปัญหาส่ิงแวดล้อม

16 โครงการก าจัดขยะมูลฝอย เพ่ือก าจัดขยะท่ีถูกหลักวิชาการ ไม่มีขยะตกค้างภายในชุมชน 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ในเขตเทศบาล สามารถก าจัดขยะได้ถูก กองสาธารณสุข

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ ภายในต าบลบึงน้ ารักษ์ ต าบลบึงน้ ารักษ์ จ านวน หลักวิชาการ และส่ิงแวดล้อม

จ านวน 27 ชุมชน 27 ชุมชน ต าบลบึงน้ ารักษ์
จ านวน 27 ชุมชน

17 โครงการพัฒนาศักยภาพ อถล . ส่งเสริมให้ประชาชนในพ้ืนท่ีสมัคร มี อถล. ในพ้ืนท่ี 500,000     500,000     500,000     500,000     500,000     44 ชุมชน อถล. ร่วมจัดกิจกรรม กองสาธารณสุข

อถล. สร้างองค์ความรู้ พัฒนาศักยภาพ ส่งเสริมการจัดกิจกรรม อถล . ด้านส่ิงแวดล้อม และส่ิงแวดล้อม

ศึกษาดูงาน

18 โครงการความร่วมมือ เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือการจัดการขยะ ความร่วมมือระหว่าง 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 เกิดความร่วมมือ เกิดความร่วมมือร่วมใจ กองสาธารณสุข

ก่าจัดขยะมูลฝอยระหว่าง ระหว่างหน่วยงานรัฐหรือเอกชน หน่วยงานรัฐหรือเอกชน 1 องค์กรหรือ การจัดการขยะระหว่าง และส่ิงแวดล้อม

หน่วยงานรัฐหรือเอกชน เพ่ือแก้ปัญหาขยะ ในการจัดการขยะ 1 หน่วยงาน หน่วยงานรัฐหรือเอกชน
เพ่ือลดปัญหาขยะ

42,430,000 50,430,000 43,430,000 42,430,000 42,430,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รวม 18 โครงการ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  
เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและชุมชนให้มีคุณภาพ เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมือง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 4 : การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน
5. ยุทธศาสตร์ด้านวัฒนธรรมและประเพณี

5.1 แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม และนันทนาการ

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 โครงการถ่ายทอดความรู้จาก
ภูมิปัญญาท้องถ่ินสู่เด็ก (สองวัย
สายใยรัก)

เพ่ือให้เด็กได้รับความรู้จากภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
เมืองสน่ันรักษ์

       50,000        50,000        50,000        50,000        50,000 จ านวนเด็กท่ี
เข้าร่วมกิจกรรม

เด็กได้รับความรู้    
จากภูมิปัญญาท้องถ่ิน

กองการศึกษา

2 โครงการจัดงานวันครู เพ่ือระลึกถึงพระคุณครูบูรพาจารย์ 
เพ่ือส่งเสริมเชิดชูเกียรติครูและวิชาชีพ
ครู

ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาสังกัดเทศบาลเมือง
สน่ันรักษ์

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนครู 
และบุคลากร
ทางการศึกษาท่ี
เข้าร่วมโครงการ

ครูระลึกถึงพระ
คุณครู บูรพาจารย์
เชิดชูเกียรติครูและ
วิชาชีพครู

กองการศึกษา

3 โครงการจัดงานวันสงกรานต์ เพ่ืออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี
ไทย

เด็ก เยาวชน ประชาชน 
พนักงานเทศบาล พนักงาน
ครู และบุคคลท่ีเก่ียวข้อง

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ่านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ส่วนร่วมในการสืบ
สานประเพณีอันดี
งามให้คงอยู่สืบไป

กองการศึกษา

4 โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา เพ่ือส่งเสริมฟ้ืนฟูและอนุรักษ์
ขนบธรรมเนียมประเพณีเข้าพรรษาให้
คงอยู่สืบไป

เด็ก เยาวชน ประชาชน 
พนักงานเทศบาล พนักงาน
ครูและบุคคลท่ีเก่ียวข้อง

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ่านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์และสืบสาน
ประเพณีให้คงอยู่
สืบไป

กองการศึกษา

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและชุมชนให้มีคุณภาพ เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมือง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 4 : การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน
5. ยุทธศาสตร์ด้านวัฒนธรรมและประเพณี

5.1 แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม และนันทนาการ

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

5 โครงการจัดงานวันลอยกระทง เพ่ืออนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม
กิจกรรมงานลอยกระทง

เด็ก เยาวชน ประชาชน 
พนักงานเทศบาล พนักงาน
ครู และบุคคลท่ีเก่ียวข้อง

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ส่วนร่วมในการสืบ
สานประเพณี
วัฒนธรรมให้สืบไป

กองการศึกษา

6 โครงการจัดท าข้อมูลภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน

เพ่ือจัดท าข้อมูลภูมิปัญญาท้องถ่ินท า
ให้มีฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถ่ิน

ส ารวจข้อมูล
และจัดท าข้อมูล
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

5,000 5,000 -                  -   -   จ านวน 
ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน

มีฐานข้อมูล
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

กองการศึกษา

7 โครงการส่งเสริม อนุรักษ์
ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน

เพ่ือให้เด็กและเยาวชน และ
ประชาชนท่ัวไป มีความรัก
และหวงแหนศิลปะวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนท่ัวไป ในเขต
เทศบาล 
อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เกิดความรักและหวง
แหนในศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

กองการศึกษา

8 โครงการเยาวชนสืบสาน
พระพุทธศาสนา

ส่งเสริมให้เยาวชนเห็นถึงความส าคัญ
ของพระพุทธศาสนาและสืบสาน
ประเพณีท่ีส าคัญของศาสนา

จัดอบรม ปีละ ๑ คร้ัง 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

เยาวชนเห็นถึง 
ความส าคัญของ
พระพุทธศาสนาและ
สืบสานประเพณีท่ี
ส าคัญของศาสนา

กองการศึกษา

1,165,000 1,165,000 1,160,000 1,160,000 1,160,000 รวม 8 โครงการ

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและชุมชนให้มีคุณภาพ เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมือง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 : การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
6. ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการ

6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

๑ โครงการให้บริการทะเบียน เพ่ือให้พ่ีน้องประชาชนได้รับ พ่ีน้องประชาชนในเขต ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 1  คร้ัง เพ่ือพ่ีน้องประชาชนได้รับ ส่านักปลัดเทศบาล

และบัตรประจ าตัวประชาชน ความสะดวกสบายในการมาใช้ เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ ความสะดวกสบายในการมา งานทะเบียนฯ

ครบวงจร บริการงานทะเบียนและบัตรของ ให้บริการงานทะเบียนและ
เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ บัตรของเทศบาลเมือง

สน่ันรักษ์
๒ โครงการท่าดีด้วยหัวใจ เพ่ือให้จิตอาสาได้มีส่วนร่วมในการ จิตอาสา และพนักงาน เจ้าหน้าท่ี ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 1 คร้ัง เพ่ือร่วมแรงร่วมใจพัฒนา ส่านักปลัดเทศบาล

จิตอาสา พัฒนาท้องถ่ิน พัฒนาท้องถ่ิน ท่ีปฏิบัติงานในท้องถ่ิน ท้องถ่ิน

3 โครงการ 12 สิงหาคม เพ่ือแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบัน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 1 คร้ัง/ปี ประชาชนมีความจงรักภักดี ส่านักปลัดเทศบาล

"วันแม่แห่งชาติ" พระมหากษัตริย์ และเพ่ือปลูก พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
จิตส่านึกให้ประชาชนระลึกถึง และประชาชนในชุมชุนใน และเพ่ือปลูกจิตส่านึกให้ระลึก
พระมหากรุณาธิคุณของพระพันปี เขตเทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ ถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
หลวง ฯ พระพันปีหลวงฯ

๔ โครงการ 23 ตุลาคม เพ่ือแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบัน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 1 คร้ัง/ปี ประชาชนมีความจงรักภักดี ส่านักปลัดเทศบาล

"วันปิยมหาราช" พระมหากษัตริย์ และเพ่ือปลูกจิต พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
ส่านึกให้ประชาชนระลึกถึง และประชาชนในชุมชุนใน และเพ่ือปลูกจิตส่านึกให้ระลึก
พระปิยมหาราช เขตเทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ ถึงพระมหากรุณาธิคุณของ

พระปิยมหาราช
#REF!

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  
เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและชุมชนให้มีคุณภาพ เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมือง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 : การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
6. ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการ

6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

5 โครงการ 28  กรกฎาคม เพ่ือเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ 1 คร้ัง/ปี ประชาชนเทิดทูนสถาบัน ส่านักปลัดเทศบาล

"วันเฉลิมพระชนมพรรษา และพระมหากษัตริย์ เพ่ือเฉลิม พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ชาติ ศาสนา และ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระเกียรติและเป็นการแสดงความ และประชาชนในชุมชุนใน พระมหากษัตริย์ เพ่ือเฉลิม
มหาวชิราลงกรณ จงรักภักดีฯ เขตเทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ พระเกียรติและเป็นการ
บดินทรเทพยวรางกูร" แสดงความ จงรักภักดี

6 โครงการ  3  มิถุนายน  เพ่ือเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 1 คร้ัง/ปี ประชาชนเทิดทูนสถาบัน ส่านักปลัดเทศบาล

"วันเฉลิมพระชนมพรรษา และพระมหากษัตริย์ เพ่ือเฉลิม พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ชาติ ศาสนา และ
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระเกียรติและเป็นการแสดงความ และประชาชนในชุมชุนใน พระมหากษัตริย์ เพ่ือเฉลิม
พัชรสุธาพิมลลักษณ จงรักภักดีฯ เขตเทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ พระเกียรติและเป็นการ
พระบรมราชินี" แสดงความ จงรักภักดี

๑๐๐,๐๐๐
๗ โครงการ 13 ตุลาคม เพ่ือแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบัน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 1 คร้ัง/ปี ประชาชนมีความจงรักภักดี ส่านักปลัดเทศบาล

"วันคล้ายวันสวรรคต" พระมหากษัตริย์ และเพ่ือปลูกจิต พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
ส่านึกให้ประชาชนระลึกถึงพระบาท และประชาชนในชุมชุนใน และเพ่ือปลูกจิตส่านึก
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล เขตเทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ ให้ประชาชนระลึกถึง
อดุลยเดช ๕๐,๐๐๐ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร -

มหาภูมิพลอดุลยเดช

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  
เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและชุมชนให้มีคุณภาพ เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมือง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 : การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
6. ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการ

6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

8 โครงการ  5   ธันวาคม เพ่ือเทิดทูนพระเกียรติของพระบาท คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 1 คร้ัง/ปี ประชาชนเทิดทูนสถาบัน ส่านักปลัดเทศบาล

"วันพ่อแห่งชาติ" สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพ่ือให้ลูกได้ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ชาติ ศาสนา และ
แสดงความกตัญญูต่อพ่อ และประชาชนในชุมชุนใน พระมหากษัตริย์ เพ่ือเฉลิม

เขตเทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ พระเกียรติและเป็นการ
แสดงความ จงรักภักดี

๓๕๐,๐๐๐
๙ โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการบริการ ผู้มีหน้าท่ีเก่ียวกับการจัดเก็บ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 1 คร้ัง/ปี บุคลากรมีความรู้ในบทบาท กองคลัง

ด้านการคลัง และความรู้ รายได้ หน้าท่ีของตนเองมากข้ึน

10 โครงการปรับปรุงจัดท่าแผนท่ี พัฒนาการจัดเก็บรายได้ให้มี ผู้มีทรัพย์สินในเขตเทศบาลเมือง ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ 1 คร้ัง/ปี ข้อมูลแผนท่ีภาษีเป็นปัจจุบัน กองคลัง
ภาษี (GIS) ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน สน่ันรักษ์ ท่าให้การจัดเก็บมีรายได้

เพ่ิมมากข้ึน

11 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพใน จัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าของ ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีในเขตเทศบาล ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ 200คน/ปี จัดเก็บภาษีได้มากย่ิงข้ึน กองคลัง
การท่าแผนท่ีภาษี ทรัพย์สินท่ีมีหน้าท่ีเสียภาษี เมืองสน่ันรักษ์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและชุมชนให้มีคุณภาพ เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมือง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 : การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
6. ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการ

6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

12 โครงการอบรมให้ความรู้ความ เพ่ือให้ผู้ประกอบการในเขตเทศบาล ผู้ประกอบการผู้มีหน้าท่ีต้องช่าระ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 1 คร้ัง/ปี ประชาชนในเขตเทศบาลเมือง กองคลัง
เข้าใจในด้านการช่าระภาษี เมืองสน่ันรักษ์มีความรู้ความเข้าใจ ภาษีบ่ารุงท้องท่ี ภาษีป้าย สน่ันรักษ์ได้รับข้อมูล ข่าวสาร
และส่าหรับผู้ประกอบการ ในเร่ืองภาษีต่างๆ ภาษีโรงเรือน ค่าธรรมเนียม ข่าวสารใหม่ๆ

และค่าปรับ ใบอนุญาตต่างๆ 
ท่าให้สามารถเก็บภาษีได้มากข้ึน

๑๓ โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บ เพ่ือปรับปรุงข้อมูลแผนท่ีภาษี ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 1 คร้ัง/ปี เพ่ือให้มีความรู้ ความสามารถ กองคลัง
ในการจัดเก็บภาษี ภาษีด้านต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน และทะเบียนทรัพย์สินและการ ในการปฏิบัติงาน พร้อมท้ัง

ถูกต้องเป็นธรรม และสะดวก จัดท่าฐานข้อมูลในการจัดเก็บ ปฏิบัติได้ตามระเบียบ ถูกต้อง
รวดเร็ว เป็นแนวทางในการ รายได้ขององค์กรปกครองส่วน
บริหารงานและจัดสรร ท้องถ่ิน เช่น การท่าฐานข้อมูลท่ีดิน

และส่ิงปลูกสร้างตามท่ีก่าหนด
และเตรียมการรองรับการจัดเก็บ
ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

14 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ เพ่ืออบรมพนักงานเจ้าหน้าท่ี ลูกจ้าง จัดอบรม เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 1 คร้ัง/ปี เพ่ือให้มีความรู้ ความสามารถ กองคลัง
ในการปฏิบัติงานด้านการเงิน ในการปฏิบัติงานด้านการเงินใน ความสามารถในการปฏิบัติของ ในการปฏิบัติงาน พร้อมท้ัง
การคลัง การพัสดุ และ การคลังและการพัสดุและการ เจ้าหน้าท่ีด้านการรับ-จ่าย ปฏิบัติได้ตามระเบียบ ถูกต้อง
การศึกษาดูงาน จัดเก็บรายได้ การเบิกจ่ายเงิน การตรวจการคลัง

และการพัสดุ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  
เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและชุมชนให้มีคุณภาพ เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมือง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 : การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
6. ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการ

6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

15 โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร จัดท าส่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เพ่ือเผยแพร่โครงการ กิจกรรม ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ 1 คร้ัง/ปี ประชาชนในเขตเทศบาลเมือง กองยุทธศาสตร์ฯ

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ ของเทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ ผลงานและข่าวสารของทางราชการ สน่ันรักษ์ได้รับข้อมูลของ
ให้ประชาชน ส่วนราชการ ทางราชการอย่างแพร่หลาย
และผู้ท่ีเก่ียวข้องได้รับทราบ

16 โครงการจัดท าพร้อมติดต้ังบอร์ด - เพ่ือจัดท าบอร์ดประชาสัมพันธ์ - จัดท าบอร์ดขนาดไม่น้อยกว่า 120 x 240 ซ.ม. 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   5 บอร์ด/ปี ประชาชนในชุมชนต่างๆ กองยุทธศาสตร์ฯ

ประชาสัมพันธ์ชุมชนในเขต พร้อมติดต้ังตามชุมชน ต่างๆ - กรอบท าด้วยกล่องอลูมิเนียม ได้รับข้อมูลข่าวสาร
เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ ทดแทนบอร์ดท่ีช ารุดเสียหาย ขนาดไม่น้อยกว่า 4 น้ิว x 1 3/4 น้ิว ของทางราชการได้อย่าง

หรือติดต้ังเพ่ิมเติม ความหนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม. แพร่หลาย รวดเร็ว ททันเวลา

- พ้ืนชานอ้อยหุ้มก ามะหย่ีใช้งานได้ 2 ด้าน

- ติดกระจกบานเล่ือน พร้อมกุญแจล็อค

- ขาต้ังเป็นท่อเหล็กเหล่ียม ขนาด

ไม่น้อยกว่า 2 x 2 น้ิว

- หลังคาท าด้วยแผ่นโพลีคาร์บอเนต

ความหนาไม่น้อยกว่า 4 มม.

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและชุมชนให้มีคุณภาพ เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมือง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 : การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
6. ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการ

6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

17 จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ - เพ่ือจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ - LED Full COLOR Display ขนาด -            -            -            3,300,000 3,300,000 2 แห่ง ประชาชนในเขตเทศบาลเมือง กองยุทธศาสตร์ฯ

พร้อมติดต้ัง แบบ LED แบบ LED COLOR Full COLOR ไม่น้อยกว่า 3,072 มม.X 5,376 มม. สน่ันรักษ์ได้รับข้อมูลข่าวสาร
Full COLOR  Display Display  พร้อมติดต้ัง จ านวน 2 แห่ง หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 16.5 ตร.ม. ของทางราชการได้อย่าง

- เพ่ือเพ่ิมช่องทางการเผยแพร่ พร้อมอุปกรณ์และงานโครงสร้าง แพร่หลาย
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ จ านวน 2 แห่ง  ตามรายละเอียดดังน้ี
ทางเทศบาลให้ประชาชนได้รับทราบ - เคร่ืองควบคุมป้ายประชาสัมพันธ์

- เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูล และระบบแจ้งข่าวสารด้วยเสียงผ่าน

ข่าวสารได้อย่างเท่าเทียมและท่ัวถึง ระบบ IP Network พร้อมซอฟแวร์

การบริหารจัดการ จ านวน 1 ชุด

-เคร่ืองรับสัญญาณเสียงประชาสัมพันธ์

ระบบ IP Receiver พร้อมล าโพง

ชุดละ 2 ตัว จ านวน 1 ชุด

- ระบบถ่ายทอดสดและแสดงภาพ

บนป้ายประชาสัมพันธ์ LED แบบ

Real Time จ านวน 1 ชุด

- ระบบตรวจสอบการท างานของป้าย
ประชาสัมพันธ์ LED จ านวน 1 ชุด

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี
ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและชุมชนให้มีคุณภาพ เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมือง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 : การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
6. ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการ

6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

๑๘ โครงการพัฒนาระบบ เพ่ือให้มีการวางแผนการใช้ทรัพยากร 1. จัดระบบจัดการงานเอกสาร -           300,000   -           -           -           1 ระบบ - มีการพัฒนาด้านเทคโนโลยี กองยุทธศาสตร์ฯ

สารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ ท้ังด้านอุปกรณ์ ภายในส่านักงาน e-office สารสนเทศและการส่ือสาร
งบประมาณและบุคลากร 2. จัดระบบ e-form บริการ ให้มีความทันสมัย
มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับ กรอกแบบฟอร์มผ่านระบบอินเทอร์เน็ต - ประชาชนได้รับการบริการ
ศักยภาพของเทศบาล 3. ฝึกอบรมบุคลากรเก่ียวกับ สะดวก รวดเร็ว ประหยัด คุ้มค่า

การปฏิบัติงานด้วยโปรแกรม - บุคลากรในสังกัดเทศบาล

คอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน ให้มีความรู้ความเข้าใจและ

สามารถปฏิบัติงานด้านเทคโน

โลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
19 โครงการประชาคมท้องถ่ิน 1. ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท่า ประชาชนในเขตเทศบาลเมือง ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 1 คร้ัง/ปี ท่าให้ประชาชนมีส่วนร่วม กองยุทธศาสตร์ฯ

แผนพัฒนาชุมชน สน่ันรักษ์ ในการพัฒนาท้องถ่ิน
2. เพ่ือรับฟังปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในชุมชนอย่างท่ัวถึง

20 โครงการจัดท า ทบทวน เพ่ือก าหนดแนวทางในการพัฒนา จัดท าแผนพัฒนาเทศบาล 40,000     40,000     40,000     40,000     40,000     100 เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท า กองยุทธศาสตร์ฯ

แก้ไข เพ่ิมเติมและเปล่ียนแปลง ท้องถ่ินให้เกิดผลดี จ านวน 100 เล่ม/ปี เล่ม/ปี งบประมาณ และก าหนด
แผนพัฒนาท้องถ่ิน แนวทางการพัฒนาท้องถ่ิน

ให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและชุมชนให้มีคุณภาพ เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมือง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 : การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
6. ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการ

6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

21 โครงการจัดท าเทศบัญญัติ เพ่ือก าหนดแนวทางและควบคุมการ จัดท าเทศบัญญัติงบประมาณ 30,000     30,000     30,000     30,000     30,000     80 เพ่ือเป็นคู่มือในการบริหาร กองยุทธศาสตร์ฯ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี จ านวน 80 เล่ม/ปี เล่ม/ปี และใช้จ่ายงบประมาณอย่าง

คุ้มค่าและประหยัด
22 โครงการจัดท าแผนการด าเนิน จัดท าแผนการด าเนินงานเพ่ือเป็น จัดท าแผนการด าเนินงาน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 80 เพ่ือใช้เป็นกรอบการด าเนินงาน กองยุทธศาสตร์ฯ

งานประจ าปีของเทศบาล แนวทางการพัฒนาเทศบาล จ านวน 80 เล่ม/ปี เล่ม/ปี ประจ าปี เพ่ือให้บรรลุ
เมืองสน่ันรักษ์ เมืองสน่ันรักษ์ วัตถุประสงค์ท่ีวางไว้

23 โครงการติดตามและประเมิน ติดตามและประเมินผล แผนพัฒนา จัดท ารายงานติดตามและ 30,000     30,000     30,000     30,000     30,000     1 คร้ัง/ปี เพ่ือให้ทราบผลการด าเนินงาน กองยุทธศาสตร์ฯ

ผลแผนพัฒนาเทศบาลเมือง เทศบาล ของเทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ในปีงบประมาณน้ันๆ

สน่ันรักษ์ เมืองสน่ัรักษ์
24 โครงการจัดท าวารสารรายงาน จัดท าวารสารรายงานกิจการของ เพ่ือเผยแพร่โครงการ กิจกรรม 100,000   100,000   100,000   100,000   100,000   1 คร้ัง/ปี ประชาชนได้รับทราบผลงาน กองยุทธศาสตร์ฯ

กิจการเทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ ตลอดจนการด าเนินงานให้ และข้อมูลข่าวสารของ
ประชาชนได้รับทราบ เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

25 โครงการพัฒนาระบบ เพ่ือประชาสัมพันธ์ข่าวสารของ ติดต้ังเคร่ืองเสียงชนิดไร้สาย 500,000   500,000   500,000   500,000   500,000   5 จุด/ปี ประชาชนในเขตเทศบาล กองยุทธศาสตร์ฯ

หอกระจายข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ให้ประชาชน (เฉพาะจุดรับสัญญาณ) เมืองสน่ันรักษ์ได้รับข้อมูล
ได้รับทราบ ภายในเขตเทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ ข่าวสารอย่างท่ัวถึง

3,540,000 3,840,000 3,540,000 6,840,000 6,840,000 รวม  25 โครงการ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี
ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและชุมชนให้มีคุณภาพ เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมือง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 : การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
6. ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการ

6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

๑ โครงการสัมพันธ์ร่วมใจรัก 1. เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม ข้าราชการ พ่อค้า 30,000       30,000       30,000       30,000       30,000       43 ชุมชน ๑. ท าให้ประชาชนมี ความ ส านักปลัดเทศบาล

บ้านเกิด "รอบบ้านปลอดภัย ในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ประชาชนทุกหมู่เหล่า เข้าใจในบทบาท หน้าท่ี
ประชาสุขใจ" 2. ปลูกจิตส านึกให้ประชาชน ของเทศบาล

ตระหนักถึงความส าคัญในการ ๒. เทศบาลกับประชาชน
ช่วยกันเฝ้าระวังภัยต่าง ๆ สามารถแก้ไขปัญหาร่วมกัน

ได้เป็นอย่างดี
๒ ก่อสร้างศูนย์อาสาสมัครป้องกัน เพ่ือให้ อปพร. เทศบาล สร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติงาน -             1,500,000  -             1,500,000  -             ๑ แห่ง อปพร. มีศูนย์ปฏิบัติงานเพ่ือ ส านักปลัดเทศบาล

ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เมืองสน่ันรักษ์ มีสถานท่ีปฏิบัติงาน ของอาสาสมัคร ประโยชน์ในการประสานงาน
เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ เป็นสัดส่วน และสามารถประสาน ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กับหน่วยงาน องค์กรต่างๆ

การปฏิบัติงานกับหน่วยงาน (อปพร.) และการปฏิบัติงานของ อปพร .
องค์กรต่าง ๆ ได้อย่างทันท่วงที เกิดประสิทธิภาพย่ิงข้ึน

๓ ปรับปรุงสถานีดับเพลิง เพ่ือให้สถานีดับเพลิงมีความพร้อม อาคารดับเพลิง 400,000     -             400,000     -             500,000     ๑ แห่ง ท าให้มีการประสานงาน ส านักปลัดเทศบาล

ในการใช้งานอยู่เสมอ เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ ติดต่อส่ือสาร หรือการ
ปฏิบัติงานด้านสาธารณภัย
มีความพร้อมมากข้ึน

๔ ก่อสร้างสถานีดับเพลิงย่อย เพ่ือเป็นการเฝ้าระวัง และป้องกัน ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาล -             1,500,000  -             -             1,500,000  ๑ แห่ง มีสถานีเพลิงย่อยระวังเหตุ ส านักปลัดเทศบาล

ระงับเหตุ การเกิดสาธารณภัยได้ เมืองสน่ันรักษ์ ในพ้ืนท่ี เพ่ือให้สามารถ
อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ปฏิบัติงานได้สะดวก รวดเร็ว 

ทันสถานการณ์

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและชุมชนให้มีคุณภาพ เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมือง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 : การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
6. ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการ

6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

๕ สร้างโรงเรือนส าหรับซ่อมบ ารุง มีสถานท่ีในการซ่อมบ ารุงรักษา ก่อสร้างโรงเรือนใน 350,000     -             -             500,000     500,000     1 แห่ง มีสถานท่ีส าหรับซ่อมบ ารุง ส านักปลัดเทศบาล

เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ ทรัพย์สินต่าง ๆ ให้มีคุณภาพและ บริเวณพ้ืนท่ีเทศบาล เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ให้สามารถ
อายุการใช้งานยาวนาน เมืองสน่ันรักษ์ ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๖ ติดต้ังเคร่ืองสูบน้ าและท่อส่งน้ า เพ่ือให้มีจุดรับ-ส่งน้ าอเนกประสงค์ ติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า และ 450,000     -             -             450,000     450,000     ๑ แห่ง สามารถใช้น้ าจากแหล่งน้ า ส านักปลัดเทศบาล

อเนกประสงค์ (ท่อแห้ง) ในพ้ืนท่ี ในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน ท่อส่งน้ าอเนกประสงค์ ใกล้เคียงส าหรับใช้ในการ
เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ เม่ือเกิดอุบัติภัยต่าง ๆ ข้ึน (ท่อแห้ง)  จ านวน  1 เคร่ือง แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

ของประชาชนได้อย่าง
ทันท่วงที 

๗ โครงการจัดความเป็นระเบียบ เพ่ือสร้างความเป็นระเบียบ จัดระเบียบร้านค้า หาบเร่ 250,000     250,000     250,000     250,000     250,000     ๑ คร้ัง/ปี ชุมชนมีความเป็นระเบียบ ส านักปลัดเทศบาล

เรียบร้อยการค้าขายหาบเร่และ เรียบร้อย ให้แก่ชุมชนในเขต และแผงลอยในเขตเทศบาล เรียบร้อย
แผงลอย เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ เมืองสน่ันรักษ์

8 โครงการฝึกอบรมทบทวนเพ่ิม ให้บุคลากรของงานป้องกันและ พนักงานป้องกันภัย 70,000       80,000       80,000       80,000       90,000       1 คร้ัง/ปี ท่าให้บุคลากรของงาน ส านักปลัดเทศบาล

ทักษะความรู้ความเข้าใจบทบาท บรรเทาสาธารณภัยมีความรู้ ของเทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ ป้องกันและบรรเทา
หน้าท่ีของพนักงานป้องกันและ ความเข้าใจในด้านการบรรเทา สาธารณภัยมีประสบการณ์
บรรเทาสาธารณภัย สาธารณภัยต่าง ๆ เรียนรู้เทคนิค มีทักษะและความรู้สามารถน่า

ตามสมัยนิยมในปัจจุบัน เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ใน
และอนาคต การปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ
1,550,000 3,360,000 760,000    2,810,000 3,320,000 รวม 8 โครงการ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ห น า | 165 



แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและชุมชนให้มีคุณภาพ เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมือง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 : การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
6. ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการ

6.3 แผนงานการศึกษา

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 โครงการสร้างห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์พร้อมครุภัณฑ์

เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน ก่อสร้างห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์

-   ๕๐๐,๐๐๐ -                  -   -   1 ห้อง เด็กมีทักษะการใช้
คอมพิวเตอร์เพ่ิม
มากข้ึน

กองการศึกษา

2 โครงการสร้างห้องปฏิบัติการทาง
ภาษาพร้อมครุภัณฑ์

เพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้และฝึก
ภาษาต่างประเทศเพ่ือรองรับการก้าว
ไปสู่ประชาคมอาเซียน

ก่อสร้างห้องปฏิบัติการทาง
ภาษาพร้อมครุภัณฑ์

500,000 500,000 -                  -   -   1 ห้อง เด็กมีทักษะการใช้
ภาษาเพ่ิมมากข้ึน

กองการศึกษา

3 โครงการติดต้ังเสียงตามสาย ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล

1. เพ่ือให้เด็กมีกิจกรรมส าหรับการท า
กายบริหาร และลีลาประกอบเพลง
2. เพ่ือให้ได้รับข้อมูลความรู้ข่าวสาร
ต่างๆ

อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
เมืองสน่ันรักษ์

100,000 100,000 -                  -   -   1 แห่ง 1. เด็กมีสุขภาพกาย
สุขภาพใจท่ีดี  2.
ได้รับทราบข้อมูล
ความรู้ข่าวสารต่างๆ

กองการศึกษา

4 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
และภูมิทัศน์โดยรอบอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

เพ่ือให้มีบรรยากาศและสถานท่ีท่ี
เหมาะสมในการเรียนการสอน

อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
และภูมิทัศน์โดยรอบศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ปีละ 1 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
มีบรรยากาศท่ีเอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ 
มีอาคารท่ีม่ันคง 
ตลอดจนมี 
ความปลอดภัยเพ่ิม

กองการศึกษา

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและชุมชนให้มีคุณภาพ เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมือง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 : การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
6. ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการ

6.3 แผนงานการศึกษา

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

5 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
เรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
เมืองสน่ันรักษ์

เพ่ือปรับปรุงอาคารเรียนให้ปลอดภัย
ได้มาตรฐาน

ปรับปรุงต่อเติมอาคาร
โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
เมืองสน่ันรักษ์

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ปีละ 1 แห่ง โรงเรียนอนุบาลมี
อาคารเรียนท่ี
มาตรฐานและมี
ความปลอดภัย

กองการศึกษา

6 โครงการติดต้ังเสาไฟฟ้าส่องสว่าง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
เมืองสน่ันรักษ์

-   ๕๐๐,๐๐๐ -                  -   -   ปีละ 1 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
มาตรฐาน เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

กองการศึกษา

7 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสนาม 
Play  Land ส าหรับเด็กปฐมวัย

เพ่ือให้เด็กมีสนามเด็กเล่นท่ีปลอดภัย
และเหมาะสมกับวัย

ปรับปรุงสนาม Play Land
บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
เมืองสน่ันรักษ์

100,000 100,000 -                  -   -   ปีละ 1 แห่ง เด็กมีสนามเด็กเล่น
ท่ีปลอดภัยและ
เหมาะสมกับวัย

กองการศึกษา

8 โครงการติดต้ังเคร่ืองเล่นในร่ม 
พร้อมปูพ้ืนห้อง

เพ่ือให้เด็กมีเคร่ืองเล่นท่ีปลอดภัยและ
เหมาะสมกับวัยของเด็ก

ติดต้ังเคร่ืองเล่นในร่ม 
พร้อมปูพ้ืนห้องให้แก่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลเมืองสน่ัน
รักษ์

-   500,000 -                  -   -   1 แห่ง เด็กมีสุขภาพ
ร่างกายท่ีแข็งแรง
และมีพัฒนาการใน
ด้านต่าง ๆ

กองการศึกษา

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและชุมชนให้มีคุณภาพ เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมือง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 : การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
6. ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการ

6.3 แผนงานการศึกษา

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

9 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
อเนกประสงค์เทศบาลเมือง
สน่ันรักษ์

เพ่ือปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ให้
ปลอดภัยได้มาตรฐาน

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
อเนกประสงค์เทศบาลเมือง
สน่ันรักษ์

-   2,000,000 -                  -   -   1 แห่ง อาคารอเนกประสงค์
มีมาตรฐานทางด้าน
ความปลอดภัยและ
ความสะดวกของ
ประชาชน

กองการศึกษา

10 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ห้องน้ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เพ่ือให้มีห้องน้ าท่ีถูกสุขลักษณะ ห้องน้ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ปีละ 1 แห่ง มีห้องน้ าห้องส้วมท่ี
ถูกสุขลักษณะได้
มาตรฐานและ
เพียงพอภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

กองการศึกษา

11 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ า
โรงเรียนอนุบาล

เพ่ือให้มีห้องน้ าท่ีถูกสุขลักษณะ ห้องน้ าโรงเรียนอนุบาล 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ปีละ 1 แห่ง มีห้องน้ าห้องส้วมท่ี
ถูกสุขลักษณะ ได้
มาตรฐานและ
เพียงพอภายใน
โรงเรียน

กองการศึกษา

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและชุมชนให้มีคุณภาพ เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมือง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 : การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
6. ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการ

6.3 แผนงานการศึกษา

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

๑๒ โครงการขยายโรงอาหาร เพ่ือให้นักเรียนมีสถานท่ี โรงอาหารโรงเรียนอนุบาล ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ -              -              -              ๑ แห่ง นักเรียนมีสถานท่ี กองการศึกษา

โรงเรียนอนุบาลเทศบาล เพียงพอในการรับประทาน เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ ๒ ท่ีรับประทานอาหาร

เมืองสน่ันรักษ์ ๒ อาหารและถูกสุขอนามัย ท่ีเพียงพอและ

ถูกสุขอนามัย

2,300,000 5,800,000 800,000 800,000 800,000

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รวม  12  โครงการ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและชุมชนให้มีคุณภาพ เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมือง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 : การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
6. ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการ

6.4 แผนงานเคหะและชุมชน

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 โครงการก่อสร้างร้ัวคอนกรีตบล็อก เพ่ือไม่ไห้ขยะออกนอกบริเวณ บ่อขยะเทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1 แห่ง ขยะไม่รุกล่้าออกจาก กองสาธารณสุข

บริเวณบ่อขยะเทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ พ้ืนท่ีบ่อขยะ หมู่ท่ี 4 ต่าบลบึงสน่ัน อ่าเภอ นอกพ้ืนท่ีบริเวณบ่อขยะ และส่ิงแวดล้อม

หมู่ท่ี 4 ต่าบลบึงสน่ัน อ่าเภอธัญบุรี เพ่ือป้องกันและดูแลรักษาทรัพย์ ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ทรัพย์สินของราชการ
จังหวัดปทุมธานี  ความยาว สินของทางราชการให้ปลอดภัย ได้รับความปลอดภัย
ไม่น้อยกว่า 362 เมตร

2 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ เพ่ือใช้ในการท่ากิจกรรมเก่ียวกับ บ่อขยะเทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ 11,400,000 11,400,000 11,400,000 11,400,000 11,400,000 1 แห่ง มีสถานท่ีในการจัด กองสาธารณสุข

บริเวณบ่อขยะเทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ การบริหารจัดการขยะ หมู่ท่ี 4 ต่าบลบึงสน่ัน อ่าเภอ กิจกรรมจัดการขยะ และส่ิงแวดล้อม

หมู่ท่ี 4 ต่าบลบึงสน่ัน อ่าเภอธัญบุรี เพ่ือใช้พ้ืนท่ีจอดรถเก็บขนขยะ ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี มีสถานท่ีจอดรถขยะท่ี
จังหวัดปทุมธานี พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า ปลอดภัย
1,920 ตารางเมตร

3 โครงการก่อสร้างบ้านพักคนเฝ้าบ่อขยะ เพ่ือให้มีท่ีพักส่าหรับเจ้าหน้าท่ีดูแล บ่อขยะเทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ 381,000 381,000 381,000 381,000 381,000 1 แห่ง เจ้าหน้าท่ีได้รับ กองสาธารณสุข

บริเวณบ่อขยะเทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ ความเรียบร้อย หมู่ท่ี 4 ต่าบลบึงสน่ัน อ่าเภอ ความปลอดภัย เพ่ือให้ และส่ิงแวดล้อม

หมู่ท่ี 4 ต่าบลบึงสน่ัน อ่าเภอธัญบุรี ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เกิดความสะดวกในการ
จังหวัดปทุมธานี ปฏิบัติงานย่ิงข้ึน

12,981,000 12,981,000 12,981,000 12,981,000 12,981,000

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  
เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

รวม 3 โครงการ

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและชุมชนให้มีคุณภาพ เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมือง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 : การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
6. ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการ

6.5 แผนงานการพาณิชย์

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 โครงการจัดต้ังสถานธนานุบาล เพ่ือบริการประชาชน จัดต้ังสถานธนานุบาล 1 แห่ง 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 1 แห่ง เพ่ือช่วยเหลือประชาชน กองคลัง

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ ท่ีเดือดร้อนทางการเงิน

15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  
เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รวม 1 โครงการ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 23 235,550,500  16 174,401,500   17 187,921,800     16 166,170,800    17 169,868,800   89 933,913,400      

รวม 23 235,550,500 16 174,401,500  17 187,921,800    16 166,170,800   17 169,868,800  89 933,913,400

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
     2.1 แผนงานการศึกษา 1 1,664,500      -       - -       - -       - -       - 1 1,664,500           

     2.2 แผนงานสาธารณสุข 1 7,780,000      -       -       -       -       1 7,780,000           

     2.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 1 10,000,000    1 4,000,000       1 4,000,000         1 4,000,000.00   1 4,000,000       5 26,000,000         

รวม 3 1,664,500     1 - 1 - 1 - 1 - 7 35,444,500       

3. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชน
     3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 1 5,000,000      1 5,000,000       1 5,000,000         1 5,000,000        1 5,000,000       5 25,000,000

รวม 1 5,000,000     1 5,000,000      1 5,000,000        1 5,000,000       1 5,000,000      5 25,000,000

รวมท้ังส้ิน 27 242,215,000 18 179,401,500  19 192,921,800    18 171,170,800   19 174,868,800  101 994,357,900

 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

งบประมาณ

รวม 5  ปี

จ านวน
โครงการ

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ

ปี พ.ศ. 2570

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ จ านวน
โครงการ

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

งบประมาณ จ านวน
โครงการ

ยุทธศาสตร์

ปี พ.ศ. 2566 ปี พ.ศ. 2567 ปี พ.ศ. 2568 ปี พ.ศ. 2569
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 : พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่เอ้ือต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 : การพัฒนาสาธารณูปโภค
1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

๑ โครงการก่อสร้างเข่ือน เพ่ือป้องกันการกัด จ่านวน ๑ แห่ง ๑๕,๐๕๓,๐๐๐ - - - - ๑ แห่ง ริมตล่ิงมีความ กองช่าง

ป้องกันตล่ิงและปรับปรุง เซาะตล่ิงและปรับ ระยะทางประมาณ ๔๐๐ ม่ันคงแข็งแรงและมี

ภูมิทัศน์ริมคลองรังสิต ทัศนียภาพเพ่ือ ๔๐๐ เมตร เมตร ทัศนียภาพสวยงาม

ประยูรศักด์ิ บริเวณ ความสวยงามและใช้ ประชาชนได้ใช้ในการ

ศาลเจ้าพ่อไผ่ด่า หมู่ท่ี ๑ ประกอบกิจกรรมต่างๆ จัดกิจกรรม

ต.บึงสน่ัน อ.ธัญบุรี

จ.ปทุมธานี

๒ โครงการก่อสร้างเข่ือน เพ่ือป้องกันการกัด จ่านวน ๑ แห่ง ๒๐,๘๒๗,๐๐๐ - - - - ๑ แห่ง ริมตล่ิงมีความ กองช่าง

ป้องกันตล่ิงริมคลองรังสิต เซาะตล่ิงและปรับ ระยะทางประมาณ ๓๖๐ ม่ันคงแข็งแรงและมี

ประยูรศักด์ิ บริเวณ ทัศนียภาพเพ่ือ ๓๖๐ เมตร เมตร ทัศนียภาพสวยงาม

เลียบคลองชลประทานท่ี ๑๐ ความสวยงามและใช้ ประชาชนได้ใช้ในการ

หมู่ท่ี ๔ ต.บึงสน่ัน ประกอบกิจกรรมต่างๆ จัดกิจกรรม

อ.ธัญบุรี  จ.ปทุมธานี

๓ โครงการซ่อมสร้างถนน เพ่ือพัฒนาเส้นทาง กว้าง ๖ เมตร ๒,๘๔๑,๘๐๐ ๒,๘๔๑,๘๐๐ ๒,๘๔๑,๘๐๐ ๒,๘๔๑,๘๐๐ ๒,๘๔๑,๘๐๐ ๑ สาย ประชาชนได้รับ กองช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต คมนาคมภานในเขต ยาว ๙๐๐ เมตร หรือมีพ้ืนท่ี ความสะดวก

บริเวณเลียบคลอง ๑๓ ฝ่ังใต้ เทศบาลฯ ไม่น้อยกว่า ๕,๔๐๐ ตารางเมตร ในการสัญจร

ด้านตะวันตก หมู่ท่ี ๕ ให้ได้มาตรฐาน ผิวทางหนาเฉล่ีย

ต.บึงน่้ารักษ์ อ.ธัญบรี  จ.ปทุมธานี ๐.๐๕ เมตร

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ี

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

โครงการ วัตถุประสงค์
ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

แบบ ผ 02/2
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 : พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่เอ้ือต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 : การพัฒนาสาธารณูปโภค
1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

๔ โครงการปรับปรุงถนน เพ่ือพัฒนาเส้นทาง กว้าง ๖ เมตร ๕,๐๓๔,๐๐๐ - - - - ๑ สาย ประชาชนได้รับ กองช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต คมนาคมภายในเขต ยาว ๒๒๕ เมตร หรือมีพ้ืนท่ี ความสะดวก

บริเวณคลองซอย ๑๑ ฝ่ังใต้ เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ ไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๖ ตารางเมตร ในการสัญจร

หมู่ท่ี ๑ ต.บึงน่้ารักษ์ ให้ได้มาตรฐาน ผิวทางหนาเฉล่ีย

อ.ธัญบรี จ.ปทุมธานี ๐.๐๕ เมตร

๕ โครงการติดต้ังไฟส่องสว่าง เพ่ือให้ประชาชน จ่านวน ๑ แห่ง ๒,๘๓๕,๐๐๐ - - - - ๑ แห่ง ให้ประชาชน กองช่าง

ถนน ค.ส.ล. (เช่ือมอ่าเภอ มีความปลอดภัยใน มีความปลอดภัย

ล่าลูกกากับอ่าเภอธัญบุรี) การเดินทางยามค่่าคืน ในชีวิตและ

บริเวณคลองซอยท่ี ๙ ทรัพย์สินเพ่ิมข้ึน

หมู่ท่ี ๑ ต.บึงสน่ัน

อ.ธัญบรี  จ.ปทุมธานี

๖ โครงการติดต้ังไฟส่องสว่าง เพ่ือให้ประชาชน จ่านวน ๑ แห่ง ๒,๕๐๔,๐๐๐ - - - - ๑ แห่ง ให้ประชาชน กองช่าง

ถนน ค.ส.ล. (เช่ือมอ่าเภอ มีความปลอดภัยใน มีความปลอดภัย

ล่าลูกกากับอ่าเภอธัญบุรี) การเดินทางยามค่่าคืน ในชีวิตและ

บริเวณทางไปวัดโสภาราม ทรัพย์สินเพ่ิมข้ึน

หมู่ท่ี ๑ ต.บึงน่้ารักษ์

อ.ธัญบรี  จ.ปทุมธานี

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน
เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ 02/2
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 : พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่เอ้ือต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 : การพัฒนาสาธารณูปโภค
1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

๗ โครงการปรับปรุงไฟฟ้า เพ่ือให้ประชาชน จ่านวน ๑  โครงการ ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑ โครงการ ประชาชนได้รับ กองช่าง

แสงสว่างริมทางสาธารณะ มีความปลอดภัย ความปลอดภัย

บริเวณในเขตเทศบาลฯ ในการเดินทาง ในชีวิตและ

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ยามค่่าคืนและ ทรัพย์สินและลด

ประหยัดค่ากระแส ค่าใช้จ่าย

ไฟฟ้า

๘ โครงการก่อสร้างโดม เพ่ือให้นักศึกษาและ ขนาด ๔๐x๓๐ เมตร ๕,๑๒๒,๐๐๐ - - - - ๑ หลัง นักศึกษาและ กองช่าง

อเนกประสงค์ บริเวณ ประชาชนใช้ในการ จ่านวน ๑ หลัง ประชาชนได้มี

วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี จัดกิจกรรมต่างๆ สถานท่ีจัด

หมู่ท่ี ๓  ต.บึงน่้ารักษ์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ กิจกรรมต่างๆ

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ในการบริหารจัดการ ท่ีได้มาตรฐาน

๙ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง กว้าง ๖ เมตร ๘,๗๕๐,๐๐๐ ๘,๗๕๐,๐๐๐ ๘,๗๕๐,๐๐๐ ๘,๗๕๐,๐๐๐ ๘,๗๕๐,๐๐๐ ๑ สาย ประชาชนได้รับ กองช่าง

พร้อมวางท่อระบายน่้า คมนาคมภายในเขต ยาว ๘๐๐ เมตร หรือมีพ้ืนท่ี ความสะดวก

บริเวณซอยวรรณขจร เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ ไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐ ตารางเมตร ในการสัญจร

หมู่ท่ี ๑ ต.บึงสน่ัน ให้ได้มาตรฐาน ผิวทางหนาเฉล่ีย

อ.ธัญบรี จ.ปทุมธานี ๐.๑๕ เมตร

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  
 รายละเอียดโครงการพัฒนา

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน
เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ 02/2
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 : พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่เอ้ือต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 : การพัฒนาสาธารณูปโภค
1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

10 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง กว้าง ๕ เมตร ยาว - - ๑๑,๑๔๐,๐๐๐ - - ๑ สาย ประชาชนได้รับ กองช่าง

พร้อมวางท่อระบายน่้า คมนาคมภายในเขต ยาว ๑,๔๕๐ เมตร หรือมีพ้ืนท่ี ความสะดวก

บริเวณซอยนภาภิรมย์ เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ ไม่น้อยกว่า ๗,๒๕๐ ตารางเมตร ในการสัญจร

หมู่ท่ี ๒ ต.บึงสน่ัน ให้ได้มาตรฐาน ผิวทางหนาเฉล่ีย

อ.ธัญบรี จ.ปทุมธานี 0.15 เมตร

๑๑ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง กว้าง ๕ เมตร - ๑๒,๒๙๑,๗๐๐ - - - ๑ สาย ประชาชนได้รับ กองช่าง

พร้อมวางท่อระบายน่้า คมนาคมภายในเขต ยาว ๑,๖๐๐ เมตร หรือมีพ้ืนท่ี ความสะดวก

บริเวณซอยสุดมนัส เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ ไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ตารางเมตร ในการสัญจร

หมู่ท่ี ๒ ต.บึงสน่ัน ให้ได้มาตรฐาน ผิวทางหนาเฉล่ีย

อ.ธัญบรี จ.ปทุมธานี ๐.๑๕ เมตร

12 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง กว้าง ๕ เมตร ๑๒,๒๙๑,๗๐๐ - - - - ๑ สาย ประชาชนได้รับ กองช่าง

พร้อมวางท่อระบายน่้า คมนาคมภายในเขต ยาว ๑,๖๐๐ เมตร หรือมีพ้ืนท่ี ความสะดวก

บริเวณซอยดอนใหญ่ เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ ไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ตารางเมตร ในการสัญจร

หมู่ท่ี ๒ ต.บึงสน่ัน ให้ได้มาตรฐาน ผิวทางหนาเฉล่ีย

อ.ธัญบรี จ.ปทุมธานี 0.15 เมตร

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน
เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ 02/2
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 : พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่เอ้ือต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 : การพัฒนาสาธารณูปโภค
1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

๑๓ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง กว้าง ๕ เมตร ๙,๗๗๔,๐๐๐ - - - - ๑ สาย ประชาชนได้รับ กองช่าง

พร้อมวางท่อระบายน่้า คมนาคมภายในเขต ยาว ๑,๑๐๐ เมตร หรือมีพ้ืนท่ี ความสะดวก

บริเวณซอยนวลศรี เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ ไม่น้อยกว่า ๕,๕๐๐ ตารางเมตร ในการสัญจร

หมู่ท่ี ๔ ต.บึงสน่ัน ให้ได้มาตรฐาน ผิวทางหนาเฉล่ีย

อ.ธัญบรี จ.ปทุมธานี ๐.๑๕ เมตร

14 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง กว้าง ๖ เมตร ๑๒,๔๐๐,๐๐๐ ๑๒,๔๐๐,๐๐๐ ๑๒,๔๐๐,๐๐๐ ๑๒,๔๐๐,๐๐๐ ๑๒,๔๐๐,๐๐๐ ๑ สาย ประชาชนได้รับ กองช่าง

พร้อมวางท่อระบายน่้า คมนาคมภายในเขต ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หรือมีพ้ืนท่ี ความสะดวก

บริเวณซอยเฟอร์นิเจอร์ เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ ไม่น้อยกว่า ๙,๐๐๐ ตารางเมตร ในการสัญจร

หมู่ท่ี ๔ ต.บึงสน่ัน ให้ได้มาตรฐาน ผิวทางหนาเฉล่ีย

อ.ธัญบรี จ.ปทุมธานี ๐.๑๕ เมตร

๑๕ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง กว้าง ๖ เมตร ๕,๑๕๖,๐๐๐ ๕,๑๕๖,๐๐๐ ๕,๑๕๖,๐๐๐ ๕,๑๕๖,๐๐๐ ๕,๑๕๖,๐๐๐ ๑ สาย ประชาชนได้รับ กองช่าง

พร้อมวางท่อระบายน่้า คมนาคมภายในเขต ยาว ๖๐๐ เมตร หรือมีพ้ืนท่ี ความสะดวก

บริเวณซอยชลประคอง เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ ไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ ตารางเมตร ในการสัญจร

หมู่ท่ี ๒ ต.บึงน่้ารักษ์ ให้ได้มาตรฐาน ผิวทางหนาเฉล่ีย

อ.ธัญบรี จ.ปทุมธานี 0.15 เมตร

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  
 รายละเอียดโครงการพัฒนา

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ 02/2
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 : พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่เอ้ือต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 : การพัฒนาสาธารณูปโภค
1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

16 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง กว้าง ๘ เมตร - - - - ๔,๙๓๐,๐๐๐ ๑ สาย ประชาชนได้รับ กองช่าง

พร้อมวางท่อระบายน่้า คมนาคมภายในเขต ยาว ๔๘๐ เมตร หรือมีพ้ืนท่ี ความสะดวก

บริเวณซอยถนอมจิตร เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ ไม่น้อยกว่า ๓,๘๔๐ ตารางเมตร ในการสัญจร

หมู่ท่ี ๒  ต.บึงน่้ารักษ์ ให้ได้มาตรฐาน ผิวทางหนาเฉล่ีย

อ.ธัญบรี จ.ปทุมธานี ๐.๑๕ เมตร

๑๗ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง กว้าง ๔ เมตร - - - - ๒,๘๒๙,๐๐๐ ๑ สาย ประชาชนได้รับ กองช่าง

พร้อมวางท่อระบายน่้า คมนาคมภายในเขต ยาว ๕๐๐ เมตร หรือมีพ้ืนท่ี ความสะดวก

บริเวณซอยอาจารย์สมชาย เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตารางเมตร ในการสัญจร

หมู่ท่ี ๓ ต.บึงน่้ารักษ์ ให้ได้มาตรฐาน ผิวทางหนาเฉล่ีย

อ.ธัญบรี จ.ปทุมธานี ๐.๑๕ เมตร

18 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง กว้าง ๕ เมตร ยาว - - ๑๔,๖๗๒,๐๐๐ - - ๑ สาย ประชาชนได้รับ กองช่าง

พร้อมวางท่อระบายน่้า คมนาคมภายในเขต ๑,๗๖๐ เมตร หรือมีพ้ืนท่ี ความสะดวก

บริเวณซอยวิศรุต เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ ไม่น้อยกว่า ๘,๘๐๐ ตารางเมตร ในการสัญจร

หมู่ท่ี ๓  ต.บึงน่้ารักษ์ ให้ได้มาตรฐาน ผิวทางหนาเฉล่ีย

อ.ธัญบรี จ.ปทุมธานี ๐.๑๕ เมตร

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

แบบ ผ 02/2
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 : พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่เอ้ือต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 : การพัฒนาสาธารณูปโภค
1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

๑๙ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง กว้าง ๕ เมตร - - - ๔,๐๖๑,๐๐๐ - ๑ สาย ประชาชนได้รับ กองช่าง

พร้อมวางท่อระบายน่้า คมนาคมภายในเขต ยาว ๖๗๐ เมตร หรือมีพ้ืนท่ี ความสะดวก

บริเวณซอยศรีเจริญ เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ ไม่น้อยกว่า ๓,๓๕๐ ตารางเมตร ในการสัญจร

หมู่ท่ี ๓ ต.บึงน่้ารักษ์ ให้ได้มาตรฐาน ผิวทางหนาเฉล่ีย

อ.ธัญบรี จ.ปทุมธานี ๐.๑๕ เมตร

๒๐ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง กว้าง ๖ เมตร ๔,๙๗๗,๐๐๐ ๔,๙๗๗,๐๐๐ ๔,๙๗๗,๐๐๐ ๔,๙๗๗,๐๐๐ ๔,๙๗๗,๐๐๐ ๑ สาย ประชาชนได้รับ กองช่าง

พร้อมวางท่อระบายน่้า คมนาคมภายในเขต ยาว ๗๕๐ เมตร หรือมีพ้ืนท่ี ความสะดวก

บริเวณซอยทางเข้าวิทยาลัย เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ ไม่น้อยกว่า ๔,๕๐๐ ตารางเมตร ในการสัญจร

เทคนิคธัญบุรี  หมู่ท่ี ๓ ให้ได้มาตรฐาน ผิวทางหนาเฉล่ีย

ต.บึงน่้ารักษ์ อ.ธัญบรี ๐.๑๕ เมตร

จ.ปทุมธานี

21 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือพัฒนาเส้นทาง กว้าง 7 เมตร ๑๓,๘๑๓,๐๐๐ ๑๓,๘๑๓,๐๐๐ ๑๓,๘๑๓,๐๐๐ ๑๓,๘๑๓,๐๐๐ ๑๓,๘๑๓,๐๐๐ 1 สาย ประชาชนได้รับ กองช่าง

บริเวณสายแยกทางหลวง 305 คมนาคมภายในเขต ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ความสะดวก

(ปท 3019) เช่ือมอ่าเภอล่าลูกา เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ ยาว 1,700 เมตร ในการสัญจร

หมู่ท่ี 1 ต่าบลบึงสน่ัน อ่าเภอธัญบุรี ให้ได้มาตรฐาน หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 

จังหวัดปทุมธานี 15,300.00 ตารางเมตร

ผิวทางหนาเฉล่ีย 0.20 เมตร

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน
เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ 02/2
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 : พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่เอ้ือต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 : การพัฒนาสาธารณูปโภค
1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

๒๒ โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือพัฒนาเส้นทาง กว้าง ๗ เมตร ๗,๓๙๒,๐๐๐ ๗,๓๙๒,๐๐๐ ๗,๓๙๒,๐๐๐ ๗,๓๙๒,๐๐๐ ๗,๓๙๒,๐๐๐ ๑ สาย ประชาชนได้รับ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ คมนาคมภายในเขต ยาว ๘๘๐ เมตร หรือมีพ้ืนท่ี ความสะดวก

คลองซอยท่ี ๙ ฝ่ังเหนือ เทศบาลฯ ให้ได้มาตรฐาน ไม่น้อยกว่า ๖,๑๖๐ ตร.ม. ในการสัญจร

หมู่ท่ี ๒ ต.บึงสน่ัน ผิวทางหนาเฉล่ีย ๐.๒๐ เมตร

อ.ธัญบรี จ.ปทุมธานี

๒๓ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง กว้าง ๖ เมตร ๑๓,๐๕๐,๐๐๐ ๑๓,๐๕๐,๐๐๐ ๑๓,๐๕๐,๐๐๐ ๑๓,๐๕๐,๐๐๐ ๑๓,๐๕๐,๐๐๐ ๑ สาย ประชาชนได้รับ กองช่าง

พร้อมวางท่อระบายน่้า คมนาคมภายในเขต ยาว ๑,๔๕๐ เมตรหรือมีพ้ืนท่ี ความสะดวก

บริเวณซอยนภาภิรมย์ เทศบาลฯ ให้ได้มาตรฐาน ไม่น้อยกว่า ๘,๗๐๐ ตร.ม. ในการสัญจร

หมู่ท่ี ๒ ต.บึงสน่ัน อ.ธัญบรี ผิวทางหนาเฉล่ีย ๐.๑๕ เมตร

จ.ปทุมธานี

๒๔ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง กว้าง ๘ เมตร ๘,๔๐๐,๐๐๐ ๘,๔๐๐,๐๐๐ ๘,๔๐๐,๐๐๐ ๘,๔๐๐,๐๐๐ ๘,๔๐๐,๐๐๐ ๑ สาย ประชาชนได้รับ กองช่าง

พร้อมวางท่อระบายน่้า คมนาคมภายในเขต ยาว ๗๐๐ เมตร หรือมีพ้ืนท่ี ความสะดวก

บริเวณหมู่บ้านกรีนไปทาง เทศบาลฯ ให้ได้มาตรฐาน ไม่น้อยกว่า ๕,๖๐๐ ตร.ม. ในการสัญจร

สะพานทิพย์ธิดาแลนด์ หมู่ท่ี ๑ ผิวทางหนาเฉล่ีย ๐.๑๕ เมตร

ต.บึงน่้ารักษ์ อ.ธัญบรี จ.ปทุมธานี

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน
เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ 02/2
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 : พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่เอ้ือต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 : การพัฒนาสาธารณูปโภค
1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

๒๕ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง กว้าง ๘ เมตร ๗,๖๘๐,๐๐๐ ๗,๖๘๐,๐๐๐ ๗,๖๘๐,๐๐๐ ๗,๖๘๐,๐๐๐ ๗,๖๘๐,๐๐๐ ๑ สาย ประชาชนได้รับ กองช่าง

พร้อมวางท่อระบายน่้า คมนาคมภายในเขต ยาว ๖๔๐ เมตร หรือมีพ้ืนท่ี ความสะดวก

บริเวณคลอง ๑๒ ไปทางสะพาน เทศบาลฯ ให้ได้มาตรฐาน ไม่น้อยกว่า ๕,๑๒๐  ตร.ม. ในการสัญจร

ทิพย์ธิดาแลนด์ หมู่ท่ี ๑ ผิวทางหนาเฉล่ีย ๐.๑๕ เมตร

ต.บึงน่้ารักษ์ อ.ธัญบรี

จ.ปทุมธานี

๒๖ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง กว้าง ๘ เมตร ๑๐,๘๐๐,๐๐๐ ๑๐,๘๐๐,๐๐๐ ๑๐,๘๐๐,๐๐๐ ๑๐,๘๐๐,๐๐๐ ๑๐,๘๐๐,๐๐๐ ๑ สาย ประชาชนได้รับ กองช่าง

พร้อมวางท่อระบายน่้า คมนาคมภายในเขต ยาว ๙๐๐ เมตร หรือมีพ้ืนท่ี ความสะดวก

บริเวณเลียบคลอง ๑๓ เทศบาลฯ ให้ได้มาตรฐาน ไม่น้อยกว่า ๗,๒๐๐ ตร.ม. ในการสัญจร

ไปทางมูฮัด หมู่ท่ี ๕ ผิวทางหนาเฉล่ีย ๐.๑๕ เมตร

ต.บึงน่้ารักษ์ อ.ธัญบรี จ.ปทุมธานี

๒๗ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง กว้าง ๘ เมตร ๑๕,๖๐๐,๐๐๐ ๑๕,๖๐๐,๐๐๐ ๑๕,๖๐๐,๐๐๐ ๑๕,๖๐๐,๐๐๐ ๑๕,๖๐๐,๐๐๐ ๑ สาย ประชาชนได้รับ กองช่าง

พร้อมวางท่อระบายน่้า คมนาคมภายในเขต ยาว ๑,๓๐๐ เมตร หรือมีพ้ืนท่ี ความสะดวก

บริเวณจากคลอง ๑๔ เทศบาลฯ ให้ได้มาตรฐาน ไม่น้อยกว่า 10,400 ตร.ม. ในการสัญจร

ไปทางมูฮัด หมู่ท่ี ๕ ผิวทางหนาเฉล่ีย ๐.๑๕ เมตร

ต.บึงน่้ารักษ์ อ.ธัญบรี

จ.ปทุมธานี

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  
ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี โครงการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

แบบ ผ 02/2
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 : พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่เอ้ือต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 : การพัฒนาสาธารณูปโภค
1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

๒๘ โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือพัฒนาเส้นทาง กว้าง ๖ เมตร ๙,๖๐๐,๐๐๐ ๙,๖๐๐,๐๐๐ ๙,๖๐๐,๐๐๐ ๙,๖๐๐,๐๐๐ ๙,๖๐๐,๐๐๐ ๑ สาย ประชาชนได้รับ กองช่าง

แอสฟัลท์ติกพร้อมวางท่อ คมนาคมภายในเขต ยาว ๑,๖๐๐ เมตร หรือมีพ้ืนท่ี ความสะดวก

ระบายน่้า บริเวณซอยสุภาพงษ์ เทศบาลฯ ให้ได้มาตรฐาน ไม่น้อยกว่า ๙,๖๐๐ ตร.ม. ในการสัญจร

หมู่ท่ี ๑ ต.บึงน่้ารักษ์ ผิวทางหนาเฉล่ีย 0.05 เมตร

อ.ธัญบรี จ.ปทุมธานี

๒๙ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง กว้าง ๖ เมตร ๑๖,๖๕๐,๐๐๐ ๑๖,๖๕๐,๐๐๐ ๑๖,๖๕๐,๐๐๐ ๑๖,๖๕๐,๐๐๐ ๑๖,๖๕๐,๐๐๐ ๑ สาย ประชาชนได้รับ กองช่าง

พร้อมวางท่อระบายน่้า คมนาคมภายในเขต ยาว ๑,๘๕๐ เมตร หรือมีพ้ืนท่ี ความสะดวก

บริเวณคลองซอย ๑๑ ฝ่ังใต้ เทศบาลฯ ให้ได้มาตรฐาน ไม่น้อยกว่า ๑๑,๑๐๐ ตร.ม. ในการสัญจร

หมู่ท่ี ๑ ต.บึงน่้ารักษ์ ผิวทางหนาเฉล่ีย ๐.๑๕ เมตร

อ.ธัญบรี จ.ปทุมธานี

๒๓๕,๕๕๐,๕๐๐ ๑๗๔,๔๐๑,๕๐๐ ๑๘๗,๙๒๑,๘๐๐ ๑๖๖,๑๗๐,๘๐๐ ๑๖๙,๘๖๘,๘๐๐

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน
เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

รวม    29   โครงการ

แบบ ผ 02/2
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2.1 แผนงานการศึกษา

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 โครงการส่งเสริมและพัฒนา เพ่ือเสริมสร้างสุขภาพท่ีแข็งแรงและ จัดท่าโครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬาเรือพาย 1,664,500 1 โครงการ ประชาชนมีสุขภาพร่างกาย - กองการศึกษา

กีฬาเรือพาย ส่งเสริมให้มีการออกก่าลังกายในชุมชน ตามรายละเอียด ดังน้ี ท่ีแข็งแรง - มหาวิทยาลัย

1. จ้างผู้ฝึกสอนเรือพาย จ่านวน 1 คน การกีฬาแห่งชาติ

เดือนละ 15,000 บาท จ่านวน 12 เดือน วิทยาเขตกรุงเทพ

(เป็นเงิน 180,000 บาท)

2. งานครุภัณฑ์เรือพาย

ชุดอุปกรณ์เรือพาย 1 ชุด

จ่านวน 2 ชุด ๆ ละ  550,000 บาท

(เป็นเงิน 1,100,000 บาท)

3. ทุ่นเรือ 25 ตารางเมตร ๆ ละ 8,500 บาท

(เป็นเงิน 212,500 บาท)

4. ช้ันเก็บเรือพาย ความสูง 2.5 เมตร

ความยาว 10 เมตร (ขนาดต่อชุด)

จ่านวน 4 ชุด บรรจุเรือได้ 6 ล่าต่อชุด

ชุดละ 25,000 บาท จ่านวน 4 ชุด

(เป็นเงิน 100,000 บาท)

5. ทุ่นลอยหลัก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง

40 เซนติเมตร  จ่านวน 10 ทุ่น ๆ ละ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  
ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่เอ้ือต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด

(KPI)
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ 02/2
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2.1 แผนงานการศึกษา

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  
ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่เอ้ือต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด

(KPI)
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ 02/2

(ต่อ) 6,000 บาท  (เป็นเงิน 60,000 บาท)

6. เส้ือชูชีพ จ่านวน 20 ตัว ๆ ละ 600 บาท

(เป็นเงิน 12,000 บาท)

1,664,500 -       -       - -       รวม 1 โครงการ
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2.2 แผนงานสาธารณสุข

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 โครงการสวนน่้าเพ่ือสุขภาพ เพ่ือบริการประชาชนในเขตพ้ืนท่ี จัดท่าโครงการสวนน่้าเพ่ือสุขภาพ 7,780,000 1 แห่ง ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี - กองสาธารณสุข

และใกล้เคียง ได้มีสถานท่ีพักผ่อน ตามรายละเอียด ดังน้ี และใกล้เคียง มีสถานท่ีพักผ่อน และส่ิงแวดล้อม

หย่อนใจ 1. งานขุดลอกสระเก็บน่้า ความลึกเฉล่ีย หย่อนใจ - มหาวิทยาลัย

4 เมตร พ้ืนท่ีด่าเนินการไม่น้อยกว่า การกีฬาแห่งชาติ

8,000 ตารางเมตร (พ้ืนท่ีท้ิงดินภายใน วิทยาเขตกรุงเทพ

วิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ

ระยะไม่เกิน 2 กิโลเมตร)

(งบประมาณ 1,500,000 บาท)

2. ก่อสร้างทางเท้า ผิวทางใยสังเคราะห์

รอบสระน่้า ความยาว 500 เมตร

ความกว้าง 2 เมตร พ้ืนท่ีด่าเนินการ

ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร

(งบประมาณ 1,500,000 บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  
ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่เอ้ือต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด

(KPI)
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ 02/2
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2.2 แผนงานสาธารณสุข

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  
ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่เอ้ือต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด

(KPI)
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ 02/2

(ต่อ) 3. ก่อสร้างทางข้ึน - ลง ค.ส.ล. ขอบสระน่้า

ความกว้าง 4 เมตร ความยาว 6 เมตร

พ้ืนท่ีด่าเนินการไม่น้อยกว่า 24 ตารางเมตร

จ่านวน 3 แห่ง

(งบประมาณ 250,000 บาทต่อแห่ง

รวมเป็น 750,000 บาท)

4. ก่อสร้างศาลา ค.ส.ล.

กลางน่้าแปดเหล่ียม ความกว้าง 4 เมตร

ความยาว 4 เมตร พ้ืนท่ีด่าเนินการ

ไม่น้อยกว่า 16 ตารางเมตร จ่านวน 3 แห่ง

(งบประมาณ 320,000 บาทต่อแห่ง

รวม 960,000 บาท)
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2.2 แผนงานสาธารณสุข

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  
ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่เอ้ือต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด

(KPI)
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ 02/2

(ต่อ) 5. ก่อสร้างสะพานคนเดินข้าม ค.ส.ล.

สระเก็บน่้า ความกว้าง 1.50 เมตร

ความยาว 250 เมตร พร้อมงานติดต้ัง

เสาไฟ ความสูง 2 เมตร ติดต้ังทุกๆระยะ

4 เมตรต่อต้น จ่านวนรวม 60 เสา

พ้ืนท่ีด่าเนินการไม่น้อยกว่า 375 ตารางเมตร

(งบประมาณ 1,000,000 บาท)

6. งานโครงสร้างสะพานเหล็กข้ามสระน่้า

ความกว้าง 2 เมตร ความยาว 5 เมตร

จ่านวน 1 แห่ง (งบประมาณ 150,000 บาท)

7. งานร้ัวต้นไม้ไทรเกาหลี ความยาว

150 เมตร ความสูง 1.50 เมตร

(งบประมาณ 100,000 บาท)
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2.2 แผนงานสาธารณสุข

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  
ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่เอ้ือต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด

(KPI)
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ 02/2

(ต่อ) 8. งานติดต้ังเสาไฟบริเวณทางเท้า

รอบสระน่้า ความสูง 2 เมตร ติดต้ังทุกๆ

ระยะ 4 เมตรต่อต้น จ่านวนรวม 60 เสา

(พร้อมงานเดินระบบสายไฟฟ้า)

(งบประมาณต้นละ 4,000 บาท

รวม 240,000 บาท)

9. ติดต้ังน่้าพุ บริเวณสระเก็บน่้า

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 เมตร

จ่านวน 3 แห่ง (ระดับความสูงน่้าพุ

ไม่น้อยกว่า 5 เมตร)

(งบประมาณ 380,000 บาท

รวม 1,140,000 บาท)
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2.2 แผนงานสาธารณสุข

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  
ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่เอ้ือต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด

(KPI)
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ 02/2

(ต่อ) 10. งานติดต้ังกังหันบ่าบัดน่้าเสียบริเวณ

สระเก็บน่้า จ่านวน 4 เคร่ือง

(กังหันบ่าบัดน่้าติดแผงโซล่าเซลล์

ราคาเคร่ืองละ 35,000 บาท จ่านวน 4

เคร่ือง รวมเป็นเงิน 140,000 บาท)

11. ครุภัณฑ์ เรือจักรยานน่้า

จ่านวน 10 ล่า (เรือจักรยานน่้ารูปสัตว์

ราคาล่าละ 30,000 บาท

รวมเป็นเงิน 300,000 บาท)

7,780,000   -      -      - -      รวม 1 โครงการ
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2.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองออกก่าลังกาย ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพ เพ่ือติดต้ัง บริเวณ 5 จุด 10,000,000   4,000,000   4,000,000   4,000,000   4,000,000 5 จุด/ปี ประชาชนในเขต กองการศึกษา

กลางแจ้ง แข็งแรง ดังน้ี เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

1. บริเวณร้านค้าก๋วยเต๋ียว ได้ออกก่าลังกาย

ป้าเอ่ียม คลอง 9 เพ่ือสุขภาพ

2. บริเวณหน้าหมู่บ้านกรีน

การ์เด้นโฮม คลอง 11

3. บริเวณหน้าหมู่บ้าน

แสงตะวัน

4. บริเวณหน้าสถาบันการ

พลศึกษาวิทยาเขตกรุงเทพ

คลอง 13

5. บริเวณสวนริมถนน

รังสิต - นครนายก คลอง 14

10,000,000 4,000,000  4,000,000  4,000,000  4,000,000  

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  
ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่เอ้ือต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ท่ี โครงการ

รวม 1 โครงการ

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด

(KPI)
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ 02/2
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3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 โครงการสมาร์ทซิต้ี (Smart City) 1. เพ่ือยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐาน - มีระบบ Line Official 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 - มีสมาชิก ประชาชนสามารถเข้าถึง กองยุทธศาสตร์ฯ

ดิจิทัลแพลตฟอร์ม ออนไลน์ และบริการดิจิทัลให้ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี Account เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ Line Official ช่องทางการส่ือสารข้อมูล กองสวัสดิการฯ

สู่เศรษฐกิจเข้มแข็ง มีมาตรฐาน 2. เพ่ือเป็นช่องทางการส่ือสารดิจิทัล จ่านวน 1 บัญชีทางการ ไม่น้อยกว่า ของรัฐ เพ่ือให้เกิดความสะดวก

ท่ีทันสมัย - มีระบบ Free WIFI เช่ือมต่อ 10,000 ราย รวดเร็ว และมีความทันสมัย

3. เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนภายใน สมาชิกเข้า Line Official - มีระบบ

เขตเทศบาลให้ได้มาตรฐาน Account จ่านวน 20 จุด Free WIFI

- มีระบบการค้าขายออนไลน์ ครอบคลุม

จ่านวน 1 ระบบ และท่ัวถึง

- มีผู้เข้าร่วม

ไม่น้อยกว่า

200 ราย

5,000,000  5,000,000  5,000,000 5,000,000  5,000,000  

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน
เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและชุมชนให้มีคุณภาพ เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมือง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชน

ท่ี โครงการ

รวม 1 โครงการ

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด

(KPI)

แบบ ผ 02/2
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แบบ ผ 03

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
บัญชีครุภัณฑ์

- แผนงานบริหารงานท่ัวไป 1 480,000 -     - -     - -     -              -     - 1 480,000
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน 4 7,028,000     4 4,500,000     5 9,028,000      2 1,100,000   9 13,528,000   24 35,184,000
- แผนงานการศึกษา 10 1,811,700     11 1,799,400     7 746,650         6 878,000      4 708,000       38 5,943,750
- แผนงานสาธารณสุข 6 12,110,000   5 12,085,500   5 12,085,500    5 12,085,500 5 12,085,500   26 60,452,000
- แผนงานเคหะและชุมชน 8 44,329,800   4 44,021,200   4 44,019,000    4 44,021,200 5 44,040,000   25 220,431,200

รวมท้ังส้ิน 29 65,759,500 24 62,406,100 21 65,879,150 17 58,084,700 23 70,361,500 114 322,490,950

งบประมาณ

ปี พ.ศ. 2570 รวม 5  ปี

จ านวน
โครงการ

งบประมาณจ านวน
โครงการ

งบประมาณ

       บัญชีสรุปครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ยุทธศาสตร์

ปี พ.ศ. 2566 ปี พ.ศ. 2567

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ 

ปี พ.ศ. 2568 ปี พ.ศ. 2569

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ จ านวน
โครงการ

งบประมาณ จ านวน
โครงการ
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 แบบ ผ.03
 แบบ ผ.03

เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ชุมชนในเขตเทศบาล 480,000     -             -             -             -             กองยุทธศาสตร์ฯ

เมืองสน่ันรักษ์ 

ขนาด 120 x 240 ซม. พร้อมหลังคา

พร้อมประกอบและติดต้ัง

จ านวน 16 บอร์ด ๆ ละ 30,000 บาท

 รวม 480,000    -            -            -            -            

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

 บัญชีครุภัณฑ์
       บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ
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 แบบ ผ.03
 แบบ ผ.03

เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 รักษาความสงบ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ าหาบหาม จ านวน 2 เคร่ืองๆละ 950,000     -             950,000     -             950,000     ส านักปลัด ฯ
ภายใน 475,000 บาท

2 รักษาความสงบ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซ้ือรถบรรทุก เคร่ืองยนต์ดีเซล -             2,500,000  -             -             2,500,000  ส านักปลัด ฯ
ภายใน ชนิด 6 ล้อ พร้อมอุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัย

จ านวน 1 คัน
3 รักษาความสงบ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) ชนิด 4 ล้อ -             1,500,000  -             -             1,500,000  ส านักปลัด ฯ

ภายใน ขนาด ๑ ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า

กว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคล่ือน ๒ ล้อ 

พร้อมอุปกรณ์สาธารณภัย  จ านวน ๑ คัน
4 รักษาความสงบ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซ้ือรถยนต์บรรทุกน้ าดับเพลิงอเนกประสงค์ 2,500,000  -             3,000,000  -             3,000,000  ส านักปลัด ฯ

ภายใน ชนิด  6  ล้อ ตัวถังบรรทุกน้ าความจุไม่น้อยกว่า

ขนาด 6,000 ลิตร

จ านวน 1 คัน
5 รักษาความสงบ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซ้ือรถยนต์บรรทุกน้ าดับเพลิงอเนกประสงค์ 3,500,000  -             4,000,000  -             4,000,000  ส านักปลัด ฯ

ภายใน ชนิด ๑๐  ล้อ ตัวถังบรรทุกน้ าความจุไม่น้อยกว่า

ขนาด ๑๒,000 ลิตร

จ านวน 1 คัน

 บัญชีครุภัณฑ์
       บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก
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 แบบ ผ.03
 แบบ ผ.03

เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

6 รักษาความสงบ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ จัดซ้ือเคร่ืองรับส่งวิทยุส่ือสาร ชนิดติดรถยนต์ 78,000       -             78,000       -             78,000       ส านักปลัด ฯ
ภายใน ระบบ VFH /FM ขนาดก าลังส่ง 25 วัตต์ 

จ านวน 4 เคร่ือง ๆ ละ ๑๙,๕00 บาท
7 รักษาความสงบ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ าพญานาค แบบติดต้ัง -             -             1,000,000  1,000,000  1,000,000  ส านักปลัด ฯ

ภายใน เคร่ืองยนต์ดีเซลในตัว ขนาดเส้นผ่าศูนย์

กลางท่อไม่ต่ ากว่า ๑๒ น้ิว ท่อสแตนเลส  

ยาวไม่น้อยกว่า ๗ เมตร จ านวน ๒ ตัวๆ ละ

๕๐๐,๐๐๐ บาท
8 รักษาความสงบ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืน จัดซ้ือชุดผจญเพลิง ประกอบด้วย -             100,000     -             100,000     100,000     ส านักปลัด ฯ

ภายใน 1. เส้ือ - กางเกงดับเพลิง

2. หมวกดับเพลิง

3. รองเท้าดับเพลิง

4. ผ้าคลุมศรีษะกันไฟ

5. ถุงมือดับเพลิง

6. อุปกรณ์อ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็น

จ านวน 4 ชุด ๆ  ละ 25,000 บาท

 บัญชีครุภัณฑ์
       บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก
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 แบบ ผ.03
 แบบ ผ.03

เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

9 รักษาความสงบ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืน จัดซ้ือถังอัดอากาศหายใจดับเพลิงอาคาร -             400,000     -             -             400,000     ส านักปลัด ฯ
ภายใน SCBA สะพายหลัง ชนิดถังอัดอากาศ 

พร้อมอุปกรณ์ครบชุด  จ านวน 2 ชุดๆละ

200,000 บาท

รวม 7,028,000 4,500,000 9,028,000 1,100,000 13,528,000

       บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี

 บัญชีครุภัณฑ์

แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก
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 แบบ ผ.03
 แบบ ผ.03

เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือโต๊ะพร้อมเก้าอ้ี ส าหรับห้องเรียนอัจฉริยะ -            -            -            150,000 -            กองการศึกษา

จ านวน 50 ชุดๆ ละ 3,000 บาท

2 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือชุดโต๊ะพร้อมเก้าอ้ี 6 ท่ีน่ัง 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 กองการศึกษา

จ านวน  30 ชุด ๆ ละ 6,000 บาท

3 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือโต๊ะพับอเนกประสงค์ จ านวน 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 กองการศึกษา

12 ตัว ๆ ละ 2,000 บาท

4 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือถังน้ าไฟเบอร์กลาส ขนาดบรรจุ 1,000 ลิตร 38,800 -             -             -             -             กองการศึกษา

จ านวน 4 ใบ ๆ ละ 9,700 บาท

5 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือพัดลมเพดาน พร้อมอุปกรณ์ และการติดต้ัง 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 กองการศึกษา

จ านวน 2 ตัว ๆ ละ  2,000 บาท

6 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบแขวน มีระบบ -             -             32,400 -             -             กองการศึกษา

ฟอกอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู

7 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จัดซ้ือเคร่ืองท าน้ าเย็น จ านวน 1 เคร่ือง 5,000 -            5,000 -            -            กองการศึกษา

8 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จัดซ้ือตู้เย็น ขนาดไม่ต่ ากว่า 5 คิวบิกฟุต -             6,500         -             -             -             กองการศึกษา

และได้มาตรฐานประหยัดไฟเบอร์ 5 

จ านวน 1 ตู้

       บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก

 บัญชีครุภัณฑ์
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 แบบ ผ.03
 แบบ ผ.03

เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

9 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จัดซ้ือเคร่ืองกรองน้ าพร้อมติดต้ังอุปกรณ์ 40,000 -            -            -            -            กองการศึกษา

จ านวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 20,000 บาท

10 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จัดซ้ือโต๊ะอาหารสแตนเลส จ านวน 20 ชุดๆละ ๕๐๐,๐๐๐ 500,000 500,000 500,000 500,000 กองการศึกษา

25,000 บาท ประกอบด้วยโต๊ะ 

1 ตัว เก้าอ้ี 2 ตัว
โต๊ะขนาดไม่น้อยกว่า 230 x 70 x 60 ซม.

เก้าอ้ีขนาดไม่น้อยกว่า 230 x 30 x 45 ซม.

11 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

จัดซ้ือเคร่ืองเล่น DVD จ านวน 8 เคร่ือง ๆ ละ -            -            1,250 -            -            กองการศึกษา

1,250 บาท

12 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

จัดซ้ือเคร่ืองเล่นวิทยุ CD สเตอริโอแบบ -            30,000 -            -            -            กองการศึกษา

กระเป๋าห้ิว จ านวน 8 เคร่ือง ๆ ละ 3,750 บาท

13 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จัดซ้ือกล้องจุลทรรศน์ ชนิดตาเดียว -            20,000 -            20,000 -            กองการศึกษา

จ านวน 4 เคร่ืองๆ ละ 5,000 บาท

14 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้า แบบสะพายหลัง ชนิดข้อแข็ง -            15,000 -                           -   -            
จ านวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 7,500 บาท

 บัญชีครุภัณฑ์
       บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก
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 แบบ ผ.03

เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

15 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ๑๙,๙๐๐ ๑๙,๙๐๐ -            -            -            กองการศึกษา

เผยแพร่ แบบ Smart TV ความละเอียดจอภาพ 

๓,๘๔๐ × ๒,๑๖๐    พิกเซล ขนาด 55 น้ิว 

จ านวน  2 เคร่ือง ๆ ละ ๑๙,9๐๐ บาท
- ระดับความละเอียดของจอภาพ

(Resolution) (พิกเซล)

- ขนาดท่ีก าหนดเป็นขนาดจอภาพ (น้ิว)

- แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlinght

-สามารถเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตได้(Smart TV)

-ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง เพ่ือการ

เช่ือมต่อสัญญาณภาพและเสียง

-ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง รองรับ

ไฟล์ภาพ เพลง และภาพยนตร์

- มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก

       บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
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 แบบ ผ.03

เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

16 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สนาม เคร่ืองเล่นสนามกลางแจ้งส าหรับเด็ก  จ านวน 1 ชุด 500,000 500,000 -            -            -            กองการศึกษา

ลักษณะเป็นชุดเคร่ืองเล่นไม้หรรษา ขนาดไม่น้อยกว่า (รร.อนุบาล

520 x 960 x 350 เซนติเมตร ทม.สน่ันรักษ์ 1)

ประกอบด้วย

1. บันได 1 ชุด

2. กระดานเล่ือน 1 ชุด

3. อุโมงค์ลอดตาข่าย 1 ชุด

4. ชุดปุ่มเหยียบเดินทรงตัวพลาสติก 1 ชุด

5. คานเดินทรงตัว (ไม้ตรง) 1 คู่

6. คานเดินทรงตัว (ไม้กลม) 1 ชุด

7. คานเดินทรงตัว (ไม้ตรงซิกแซก) 1 ชุด

8. คานเดินทรงตัวไต่ระดับ 1 ชุด

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก

       บัญชีครุภัณฑ์
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 แบบ ผ.03

เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

17 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สนาม เคร่ืองเล่นสนามกลางแจ้งส าหรับเด็ก  จ านวน 1 ชุด 500,000 500,000 -            -            -            กองการศึกษา

พร้อมพ้ืนยาง EPDM  ขนาด 7 x 10 เมตร (รร.อนุบาล

ลักษณะเป็นชุดสวนสนุกเต่าทอง + โยกเยกแพนด้า + ทม.สน่ันรักษ์ 2)

โยกเยกรถไฟ ขนาดไม่น้อยกว่า 
420 x 500 x 250 เซนติเมตร ประกอบด้วย

1. ชุดสวนสนุกเต่าทอง+โยกเยกแพนด้า+กระต่าย+

โยกเยกรถไฟ จ านวน 1 ชุด
2. ชุดสะพานโค้งฝึกทักษะ จ านวน 1 ชุด

3. ชุดสไลด์เดอร์บ้านสุขสันต์ + นกโยกเยกนุ่มน่ิม +

โลมาโยกเยกนุ่มน่ิม จ านวน 1 ชุด

4. ชุดปีนป่ายเชือก จ านวน 1 ชุด

5. โยกเยกช้าง จ านวน 3 ตัว

6. ชุดฝึกทรงตัวคร่ึงวงกลม จ านวน 1 ชุด

7. ชุดแป้นบาสคู่หูดูโอ้ จ านวน 1 ชุด

8. ชุดฝึกกระโดดข้ามส่ิงกีดขวาง จ านวน 1 ชุด

9. คานเดินทรงตัวไต่ระดับ

รวม 1,811,700 1,799,400 746,650    878,000    708,000    

       บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก
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 แบบ ผ.03
 แบบ ผ.03

เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ เพ่ือจัดซ้ือรถพยาบาล (รถตู้) 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 กองสาธารณสุข

และขนส่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2400 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์ และส่ิงแวดล้อม

ไม่ต่ ากว่า 90 กิโลวัตต์ จ านวน 4 คัน

หรือรายละเอียดตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์

2 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ เพ่ือจัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) 850,000 850,000 850,000 850,000 850,000 กองสาธารณสุข

และขนส่ง ขนาด 1 ตัน ขับเคล่ือน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า และส่ิงแวดล้อม

2,400 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์

แบบดับเบ้ิลแค็บ  จ านวน 1 คัน

– เป็นกระบะส าเร็จรูป

– ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบ้ิลแค็บ 4 ประตู

– เป็นราคารวมเคร่ืองปรับอากาศ

– ราคารวมภาษีสรรพสามิต

หรือรายละเอียดตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์

 แบบ ผ.03 บัญชีครุภัณฑ์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

 บัญชีครุภัณฑ์
       บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ
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 แบบ ผ.03

เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

3 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ เพ่ือจัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน  4 ล้อ 1,087,000 1,087,000 1,087,000 1,087,000 1,087,000 กองสาธารณสุข

และขนส่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,700 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์ และส่ิงแวดล้อม

สูงสุดไม่ต่ ากว่า 75 กิโลวัตต์ จ านวน 1 คัน

– น้ าหนักของรถรวมน้ าหนักบรรทุก ไม่ต่ ากว่า 4,000 กิโลกรัม

– พร้อมกระบะ และเคร่ืองปรับอากาศ

หรือรายละเอียดตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์

4 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้าน จัดซ้ือตู้เย็น ขนาด 16 ฟุต ราคาตู้ละ 24,500 บาท 24,500 -             -             -             -             กองสาธารณสุข

งานครัว และส่ิงแวดล้อม

5 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร จัดซ้ือเคร่ืองพ่นยาแบบใช้แรงลมชนิดสะพายหลัง 73,500 73,500        73,500        73,500        73,500        กองสาธารณสุข

ขนาด 3.5 แรงม้า จ านวน 3 เคร่ือง ๆ ละ 24,500 บาท

หรือรายละเอียดตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ และส่ิงแวดล้อม

6 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จัดซ้ือเคร่ืองพ่นหมอกควันสะพายไหล่ ท่ีใช้ในงานสาธารณสุข 75,000 75,000        75,000        75,000        75,000        กองสาธารณสุข

จ านวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 75,000 บาท

หรือรายละเอียดตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ และส่ิงแวดล้อม

รวม 12,110,000 12,085,500 12,085,500 12,085,500 12,085,500

       บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก
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 แบบ ผ.03
 แบบ ผ.03

เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ เพ่ือจัดซ้ือรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 กองสาธารณสุข

และขนส่ง ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ ากว่า 6,000  ซีซี หรือก าลังเคร่ือยนต์สูงสุด และส่ิงแวดล้อม

ไม่ต่ ากว่า 170 กิโลวัตต์ 

จ านวน 8 คัน ๆ ละ 2,500,000 บาท

 โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปดังน้ี

1.) ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร

 และสามารถรับน้ าหนักมูลฝอยได้ไม่น้อย 5,000 กิโลกรัม

2.) ตัวถังท าด้วยเหล็ก หนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร พ้ืนหนาไม่น้อยกว่า

 4.50 มิลลิเมตร

3.) รถรับน้ าหนักบรรทุกไม่ต่ ากว่า 6,000 กิโลกรัม และน้ าหนักของ

รถรวมน้ าหนักบรรทุกไม่ต่ ากว่า 12,000 กิโลกรัม

4.) ชุดอัดท้ายท างานด้วยระบบไฮดรอลิกสามารถผลิตแรงดันสูงสุด

 ไม่น้อยกว่า 2,500 ปอนด์ต่อตารางน้ิว

5.) มีโคมไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง 1 ดวง

หรือรายละเอียดตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

 บัญชีครุภัณฑ์
       บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ
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 แบบ ผ.03

เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

2 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้าน เคร่ืองตัดหญ้า แบบข้อแข็ง (พร้อมใบมีด) 19,000        19,000        19,000        กองสาธารณสุข

งานครัว เป็นเคร่ืองตัดหญ้าแบบสะพาย เคร่ืองยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า และส่ิงแวดล้อม

1.4 แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี

จ านวน 2 เคร่ืองๆละ 9,500 บาท

หรือรายละเอียดตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
3 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้าน เคร่ืองตัดหญ้า แบบข้ออ่อน (พร้อมใบมีด) 21,200 21,200 กองสาธารณสุข

งานครัว เป็นเคร่ืองตัดหญ้าแบบสะพาย เคร่ืองยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า และส่ิงแวดล้อม

1.4 แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี

จ านวน 2 เคร่ืองๆละ 10,600 บาท

หรือรายละเอียดตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์

4 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืนๆ จัดซ้ือเตาเผาขยะลดมลพิษ ประหยัดพลังงาน CEP - 500 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 กองสาธารณสุข

เตาเผาขยะแบบต้ังพ้ืน ขนาด 3 ตัน และส่ิงแวดล้อม

5 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ จัดซ้ือรถดูดโคลนและล้างท าความสะอาดท่อระบายน้ า 14,000,000 14,000,000 14,000,000 14,000,000 14,000,000 กองสาธารณสุข

และขนส่ง ชนิด 6 ล้อ เคร่ืองยนต์ดีเซล ก าลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า และส่ิงแวดล้อม

240 แรงม้า จ านวน 1 คัน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

       บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ
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 แบบ ผ.03

เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

6 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง จัดซ้ือเคร่ืองตัดคอนกรีต (จ านวน ๑ เคร่ือง) 29,500 -            -            -            -            กองช่าง
- คุณลักษณะพ้ืนฐาน

- ใช้ใบตัดขนาด 18-20 น้ิว

- มีเคร่ืองยนต์ เบนซิน 9-13 HP

- มีไกด์น าตัด

- พวงมาลัยปรับระดับแบบเกลียว พร้อมท่ีล็อคระดับ

- มีถังเก็บน้ าไม่น้อยกว่า 30 ลิตร ถอดท าความสะอาดได้

7 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง จัดซ้ือเคร่ืองสกัดคอนกรีต แบบใช้ไฟฟ้า (จ านวน ๑ เคร่ือง) 29,900 -            -            -            -            กองช่าง
คุณลักษณะพ้ืนฐาน

- ขนาดก าลังไฟไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ วัตต์

- อัตราเจาะกระแทก 950-1,900 ต่อนาที(ipm)

- เป็นเคร่ืองมือส าหรับร้ือถอน เจาะท าลาย สกัดพ้ืนคอนกรีต

พ้ืนปูน ในส่วนม่ีไม่ต้องการ

- มีระบบ AVT หรือ ระบบป้องกันการส่ันสะเทือนของเคร่ือง

- ถูกออกแบบให้ใช้กับดอกสกัด SDS-MAX

- มีกล่องเก็บเคร่ือง

 แบบ ผ.03

       บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก

 บัญชีครุภัณฑ์
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 แบบ ผ.03

เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

8 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง จัดซ้ือเคร่ืองตบดิน(แบบ 2 ลูกกล้ิง) 235,400     -            -            -            -            กองช่าง
(จ านวน ๑ เคร่ือง)

คุณลักษณะพ้ืนฐาน

- มีขนาดลูกกล้ิง (หน้า 355 x 680 mm. )

( หลัง 355 x 680 mm. )

- มีจ านวนลูกกล้ิง 2 ลูกกล้ิง

- มีระบบส่งก าลัง HYDRAULIC

- การส่ันสะเทือนไม่น้อยกว่า 3500 คร้ัง / นาที

- แรงกระแทกไม่น้อยกว่า 17 KN

- ความเร็วเคล่ือนท่ี 0-3.5 กม. / ชม.

- ความสามารถข้ึนท่ีลาดเอียง 20 - ๒๕ องศา

- ขนาดบรรจุถังน้ า 3๐ - ๔๐ ลิตร

- ขนาดบรรจุน้ ามันไฮดริค 2๐ - ๓๐ ลิตร

- ประเภทเคร่ืองยนต์ ดีเซล 4 จังหวะ 1 ลูกสูบ

- ก าลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 6 HP / 3,600 รอบ/นาที

- ความจุถังน้ ามันเช้ือเพลิงขนาดไม่น้อยกว่า 3.5 ลิตร

- ความจุถังน้ ามันเคร่ือง 1.๕ - ๒ ลิตร

- มีระบบสตาร์ทด้วยกุญแจสตาร์ทและมือสตาร์ท

       บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก
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 แบบ ผ.03

เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

9 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง จัดซ้ือเคร่ืองตบดิน -            -            -            -            21,000 กองช่าง
(จ านวน ๑ เคร่ือง)

คุณลักษณะพ้ืนฐาน

- ใช้เคร่ืองยนต์เบนซิน

- น้ าหนักของเคร่ืองตบดินไม่น้อยกว่า 80 กิโลกรัม

- แรงบดอัดไม่น้อยกว่า 5 ตัน

- ความเร็วในก ารตบไม่น้อยกว่า 5,000 คร้ังต่อนาที
10 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง จัดซ้ือเล่ือยโซ่ยนต์ 16,000         -            -            -            -            กองช่าง

(จ านวน ๒ เคร่ือง) ราคาเคร่ืองละ ๘,๐๐๐ บาท .

คุณลักษณะพ้ืนฐาน

- ปริมาตรกระบอกสูบ ๓๓ mm.

- ประสิทธิภาพเคร่ืองยนต์ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ วัตต์ = ๒ แรงม้า

- เคร่ืองยนต์ เบนซิน 2 จังหวะ

- ขนาดโซ่ 3/8” PPM๓

- แผ่นบังคับโซ่ ๒๙ cm (๑๑.๕")

- น้ าหนัก ๓.๙ kg.

- ระบบสตาร์ท เชือกดึงสตาร์ท

- อุปกรณ์มาตรฐาน แผ่นบังคับโซ่ 20” , ชุดเคร่ืองมือ

รวม 44,329,800 44,021,200 44,019,000 44,021,200 44,040,000

       บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก
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สวนที่  4 

การติดตามและประเมินผล 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ ่น เปนเครื่องมือสำคัญที่ชวยในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และเปนตัวบงชี ้วาผลจากการดำเนินงานเปนไปตามหรือบรรลุตาม
เปาหมายหรือไมอยางไร เพื่อลดปญหาที่เกิดขึ้นระหวางการดำเนินงาน สำหรับใชเปนเครื่องมือท่ีใช
ควบคุมการดำเนินงาน เพื่อปรับปรุง เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน กรณีมีปญหาสามารถตรวจสอบผลการ
ดำเนินงานในระหวางกำลังดำเนินงานและการดำเนินการเสร็จสิ้นแลว ตลอดจนใชเปนสิ่งที่บงชี้วามีการ 
ปฏิบัติตามแผนหรือไม อยางไร ซ่ึงผลท่ีไดจากการติดตามและประเมินผลถือเปนขอมูลยอนกลับท่ีสามารถ
นำไปใชในการประกอบการตัดสินใจ และปรับปรุงแผนงาน/โครงการใหเกิดประสิทธิภาพ เพื่อการ
ตัดสินใจวางแผนการพัฒนาทองถ่ินในอนาคตตอไป     

1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร
กำหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ดำเนินการใหคะแนนตาม

เกณฑที่กำหนดไว ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการใหแลวเสร็จ
ภายในหกสิบวัน นับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณรายจาย โดยมีแนวทางการพิจารณาการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตรเพื ่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ ่นขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ประกอบดวย 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑. ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  2๐ 
๒. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ ๑5 
๓. ยุทธศาสตร ประกอบดวย 65 

 3.๑ ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (10) 
 3.๒ ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด (10) 
 3.๓ ยุทธศาสตรจังหวัด (10) 
 3.๔ วิสัยทัศน (๕) 
 3.๕ กลยุทธ (๕) 
 3.๖ เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ (๕) 
 3.๗ จุดยืนทางยทุธศาสตร (๕) 
 3.๘ แผนงาน (๕) 
 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม (๕) 
 3.๑๐ ผลผลิต/โครงการ (๕) 

รวม ๑๐๐ 

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑที่ควรไดเพื่อใหเกิดความสอดคลองและขับเคลื่อนการพัฒนา
ทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมควรนอยกวารอยละ 80 (80 คะแนน) 
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2. การติดตามและประเมินผลโครงการ
กำหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ดำเนินการใหคะแนนตาม

เกณฑที่กำหนดไว ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการใหแลวเสร็จ
ภายในหกสิบวัน นับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณรายจาย โดยมีแนวทางการพิจารณาการติดตามและ
ประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประกอบดวย 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑. การสรุปสถานการณการพัฒนา  ๑๐ 
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบตัิในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบตัิในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔. แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา ๑๐ 
๕. โครงการพัฒนา ประกอบดวย ๖๐ 
   ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 
   ๕.๒ กำหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ (๕) 
   ๕.๓ เปาหมาย (ผลิตของโครงการ) มีความชดัเจนนำไปสูการตั้งงบประมาณไดถูกตอง (๕) 
   ๕.๔ โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป (๕) 
   ๕.๕ เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาต ิ

(๕) 

   ๕.๖ โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0 (๕) 
   ๕.๗ โครงการมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรจงัหวัด (๕) 
   ๕.๘ โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติมัน่คง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
ภายใตหลักประชารัฐ  

(๕) 

   ๕.9 งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
   ๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
   ๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลที่คาดวาจะไดรับ (๕) 
   ๕.๑2 ผลที่คาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค  (๕) 

รวม ๑๐๐ 

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑที่ควรไดเพื่อใหเกิดความสอดคลองและขับเคลื่อนการพัฒนา
ทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมควรนอยกวารอยละ 80 (80 คะแนน) 

3. สรุปผลการพัฒนาทองถิ่น
การพัฒนาทองถิ่นในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองสนั่นรักษที่ผานมา ไดมุงเนนการพัฒนาตามแผน

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริหารจัดการ และการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตเปนสำคัญ ซ่ึงในการดำเนินงาน
ตามแผนงานโครงการนั้น เทศบาลเมืองสนั่นรักษไดดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล นโยบายของคณะ
ผูบริหาร และตามความตองการของประชาชนในพื้นที่เปนสำคัญ โดยมุงมั่นในการสรางและพัฒนาพื้นท่ี
ของเทศบาลเมืองสนั่นรักษใหเปนเมืองนาอยู มีการพัฒนาท้ังทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ตลอดจนยกระดับการใหบริการประชาชน
ควบคูไปกับการแกไขปญหา และสนองตอบตอความตองการของประชาชนในทุกๆ ดาน เพื่อใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอประชาชนและบรรลุเปาหมายท่ีกำหนดไว  
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4. ขอเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต
4.1 ผลกระทบนำไปสูอนาคต 

๑. ประชาชนขาดความเอาใจใสในการพัฒนาแบบกระบวนการมีสวนรวม และอาจเกิดความ
เบื่อหนายในข้ันตอนกระบวนการในการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีมีความยุงยากซับซอนมากข้ึน 

2. ขอจำกัดทางดานงบประมาณที่มีอยูอยางจำกัด เมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่รับผิดชอบ
สงผลใหการแกไขปญหาใหแกประชาชนอาจตองรอการจัดสรรงบประมาณตามปญหาความจำเปนเรงดวน 

3. ขอจำกัดทางดานระเบียบ กฎหมาย ท่ีไมเอ้ืออำนวยตอการพัฒนาทองถ่ิน สงผลใหปญหา
ตางๆ ไมไดรับการแกไขไดอยางทันทวงที 

4.2 ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
จากการพัฒนาทองถิ่นในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองสนั่นรักษในระยะที่ผานมามีขอสังเกต และ

ขอเสนอแนะ ดังนี้ 

ปญหาอุปสรรค 
1. จำนวนแผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น ถูกบรรจุไวจำนวนมาก ซึ่งภายใต

ขอจำกัดทางดานงบประมาณของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ จึงไมสามารถนำแผนพัฒนาไปสูการปฏิบัติได
ครอบคลุมทุกโครงการ  

2. ประชาชนยังขาดความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ทำใหการนำเสนอแผนงาน/โครงการ ท่ีไดจากการประชาคมทองถ่ิน หรือแผนชุมชนไมสามารถนำไปสูการ
ปฏิบัติได เนื่องจากอยูนอกเหนืออำนาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีพึงกระทำ 

3. กระบวนการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นในทางปฏิบัติ ยังคงอยูลักษณะตางคนตางทำ
ขาดการบูรณาการแผนอยางเปนรูปธรรม 

4. ขาดบุคลากรในตำแหนงที่ตองรับผิดชอบงานโดยตรง รวมถึงเจาหนาที่ผู ปฏิบัติงาน
บางสวนยังขาดความรูความชำนาญและทักษะการปฏิบัติงานในตำแหนงหนาที่ที่รับผิดชอบ ทำใหการ
ดำเนินโครงการตามแผนท่ีกำหนดไวยังไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร 

ขอเสนอแนะ 
1. บูรณาการและประสานความรวมมือการดำเนินงานกับทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ รวมถึง

การเสนอโครงการที ่เกินศักยภาพ เพื ่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานตางๆ อาทิ
กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน องคการบริหารสวนจังหวัด หรือสวนราชการตางๆ  

2. สงเสริมความรูทางดานวิชาการ และสรางกระบวนการการมีสวนรวมของประชนในการ
พัฒนาทองถ่ิน เพ่ือใหประชาชนมีความรูความเขาใจในบทบาทหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ
เล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีสวนรวมในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน  

3. บูรณาการแผนพัฒนาทองถิ่นอยางจริงจัง โดยเฉพาะพื้นที่เขตรอยตอระหวางองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือปองกันการวางแผนงานท่ีซ้ำซอน หรือขาดความตอเนื่อง 

4. จัดสรรบุคลากรใหสอดคลองกับปริมาณงาน และภารกิจของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ
รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหมีความรูความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงาน เพื่อให 
สามารถนำแผนงาน/โครงการ ไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ 




