
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ขยายเขตติดต้ังหม้อแปลงไฟฟา้ เพือ่ใหม้ีกระแสไฟฟา้ ขยายเขตติดต้ังหม้อแปลง  - 204,000  -  -  - ประชาชน มีกระแสไฟฟา้เพยีงพอ กองช่าง

ระบบประปา เพยีงพอต่อระบบประปา ไฟฟา้ ในเขตเทศบาล ต่อระบบประปา
(ชุมชนมะจ าโรง) ได้รับประโยชน์

2 ปรับปรุงระบบประปา เพือ่ใหม้ีประปาใช้อย่าง ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบ  - 180,000  -  -  - ประชาชน ประชาชนมีน้ าสะอาดใช้ กองช่าง
(วัดร้องสร้าน) เพยีงพอและทัว่ถึง ประปาวัดร้องสร้าน ในเขตเทศบาล อย่างเพยีงพอและทัว่ถึง
(ชุมชนมะจ าโรง) ได้รับประโยชน์

3 ก่อสร้างผนงักันดิน (หมู่บา้น เพือ่ปอ้งกันดินทรุด ลึก 1.20 ม.  - 140,000  -  -  - ประชาชน เพือ่ความปลอดภัยใน กองช่าง
เลิศวลีข้างศาลพระภูม)ิ ยาว 14 ม. ในเขตเทศบาล ชีวิตและทรัพย์สิน
(ชุมชนหลังอ าเภอ) ได้รับประโยชน์

4 ปรับปรุงลานอเนกประสงค์ เพือ่เปน็สถานทีพ่กัผ่อน มีพืน้ทีร่วมไม่นอ้ยกว่า 290  - 122,000  -  -  - ประชาชน ประชาชนมีสถานที่ กองช่าง
หนา้วัดสันปา่ตอง ออกก าลังกาย และท า ตารางเมตร ในเขตเทศบาล พกัผ่อนออกก าลังกาย
(ชุมชนสันปา่ตอง) กิจกรรมของประชาชน ได้รับประโยชน์ และท ากิจกรรม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลสันป่าตอง
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เช่ือมโยงชุมชนและท้องถ่ิน
ข. ยุทธศาสตร์ อปท.ในจังหวัดที่ 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตรเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

แบบ ผ.02 
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5 กอ่สร้างถนน คสล.ทางเข้า 19 ไร่ เพือ่ใหป้ระชาชนสัญจร กว้าง 4.50 ม.  - 300,000  -  -  - ประชาชน ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง
บา้นนางอัมพร ทา้วเขือ่น สะดวกและปลอดภัย ยาว 130 ม. หนา 0.15 ม. ในเขตเทศบาล ได้สะดวกและปลอดภัย
(ชุมชนช่างกระดาษ) พืน้ทีไ่ม่นอ้ยกว่า 585 ตรม. ได้รับประโยชน์

6 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. เพือ่แก้ไขปญัหาน้ าทว่มขัง กว้าง 0.40 ม.  - 297,000  -  -  - ประชาชน ไม่มีน้ าทว่มขัง กองช่าง
ซอยเย้ืองไปรษณีย์ (ต่อจากเดิม) ยาว 85 ม. ในเขตเทศบาล
(ชุมชนมะจ าโรง) หนา 0.60 ม. ได้รับประโยชน์

7 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. เพือ่แก้ไขปญัหาน้ าทว่มขัง กว้าง 0.40 ม.  - 297,000  -  -  - ประชาชน ไม่มีน้ าทว่มขัง กองช่าง
หนา้บา้นนางคนงึนติ กันธิยะ ยาว 83 ม. ในเขตเทศบาล
(ชุมชนบา้นหย่อน) ลึกเฉล่ีย 0.60 ม. ได้รับประโยชน์

8 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัทติ์ก เพือ่ใหป้ระชาชนสัญจร กว้าง 4 ม. หนา 0.05 ม.  - 320,000  -  -  - ประชาชน ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง
คอนกรีตหนา้บา้นยายต่อมแก้ว สะดวกและปลอดภัย ยาว 228 ม. ในเขตเทศบาล ได้สะดวกและปลอดภัย
(ชุมชนปา่ลาน) พืน้ทีไ่ม่นอ้ยกว่า 912 ตรม. ได้รับประโยชน์

9 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. เพือ่แก้ไขปญัหาน้ าทว่มขัง กว้าง 0.40 ม.  - 420,000  -  -  - ประชาชน ไม่มีน้ าทว่มขัง กองช่าง
ถนนบา้นไร่ (ฝ่ังซ้าย) ยาว 112 ม. ในเขตเทศบาล
(ชุมชนบา้นไร่) ได้รับประโยชน์

10 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัทติ์ก เพือ่ใหป้ระชาชนสัญจร กว้าง 6 ม.  - 390,000  -  -  - ประชาชน ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง
คอนกรีตถนนทางเข้า สะดวกและปลอดภัย ยาว 192 ม. ในเขตเทศบาล ได้สะดวกและปลอดภัย
บ้านต้นผ้ึง-บ้านนายปั๋น สุดสายตา พืน้ทีไ่ม่นอ้ยกว่า 1,152 ม. ได้รับประโยชน์
(ชุมชนต้นผ้ึง-สันคะยอม)
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11 วางทอ่พร้อมบอ่พกัหลังร้าน เพือ่แก้ไขปญัหาน้ าทว่มขัง กว้าง 0.40 ม.  - 100,000  -  -  - ประชาชน ไม่มีน้ าทว่มขัง กองช่าง
ธนวัฒนผ้์าเบรค ยาว 45 ม. ในเขตเทศบาล
(ชุมชนต้นผ้ึง-สันคะยอม) ลึกเฉล่ีย 0.60 ม. ได้รับประโยชน์

12 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัทติ์ก เพือ่ใหป้ระชาชนสัญจร กว้าง 3.00 ม.  - 180,000  -  -  - ประชาชน ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง
คอนกรีตซอยหลังธนาคาร สะดวกและปลอดภัย ยาว 149 ม. ในเขตเทศบาล ได้สะดวกและปลอดภัย
กสิกรไทย (ชุมชนหลังตลาด) มีพืน้ที่ไม่น้อยกว่า 447 ตรม ได้รับประโยชน์

13 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัทติ์ก เพือ่ใหป้ระชาชนสัญจร กว้าง 2.00 ม.  - 40,000  -  -  - ประชาชน ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง
คอนกรีตซอยหนา้ศาลา สะดวกและปลอดภัย ยาว 50.00 ม. ในเขตเทศบาล ได้สะดวกและปลอดภัย
อเนกประสงค์แม่บา้นหลังตลาด พืน้ทีไ่ม่นอ้ยกว่า 100 ตรม. ได้รับประโยชน์
(ชุมชนหลังตลาด)

14 ก่อสร้างรางระบายน้ าข้างบา้น แก้ไขปญัหาน้ าทว่มขัง กว้าง 0.40 เมตร  - 240,000  -  -  - ประชาชน ไม่มีน้ าทว่มขังในช่วง กองช่าง
พอ่สุพจน ์ซอย 3/1 ยาว 40 เมตร ในเขตเทศบาล ฤดูฝนประชาชนสัญจร
(ชุมชนบา้นพกัปา่ไม้) สูง 0.50 เมตร ได้รับประโยชน์ ไปมาได้สะดวก

15 ปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์ เพือ่อ านวยความสะดวกและ ต่อเติมอาคารเพือ่เพิม่พืน้ที่  - 800,000 1,000,000  -  - ประชาชนที่ ประชาชนได้รับความ กองสาธารณสุข

บริการสาธารณสุขเทศบาล เพิม่พืน้ทีบ่ริการแก่ประชาชนใหบ้ริการ มาใช้บริการ สะดวก รวดเร็วในการ
ทีเ่ข้ามาใช้บริการ ได้รับประโยชน์ มารับบริการ

16 ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ดัดแปลง เพือ่ดัดแปลงอาคาร ดัดแปลงโรงฆ่าสัตว์เปน็ 100,000 100,000 100,000 100,000 1 แหง่ มีการบริหารจัดการขยะ กองสาธารณสุข

ร้ือถอน อาคารโรงฆ่าสัตว์ โรงฆ่าสัตว์ใหใ้ช้เปน็ศูนย์ ศูนย์บริหารจัดการขยะ ทีถู่กสุขอนามัย
บริหารจัดการขยะ
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17 ปรับปรุงลานจอดรถขยะเทศบาลเพือ่ปรับปรุงลานจอดรถขยะ ปรับปรุงลานจอดรถขยะ  - 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน สามารถใช้พืน้ทีล่านจอด กองสาธารณสุข

ต าบลสันปา่ตอง ใหดี้ขึน้ 1 แหง่ ในชุมชน รถขยะใหเ้กิดประโยชน์
ได้รับประโยชน์ มากขึน้

18 ก่อสร้างรางระบายน้ าหนา้บา้น เพือ่แก้ไขปญัหาน้ าทว่มขัง กว้าง 0.40 ม.  -  - 584,500  -  - ประชาชน ไม่มีน้ าทว่มขัง กองช่าง
น.ส.ประเทอืงเชื่อมรางซอย ยาว 167 ม. ในเขตเทศบาล
โรงเล่ือย (ชุมชนสันปา่ตอง) ได้รับประโยชน์

19 ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ เพือ่ให้ประชาชนได้มีสถานที่ อาคารอเนกประสงค์  -  - 200,000  -  - ประชาชน ให้ประชาชนได้มีสถานที่ กองช่าง
พร้อมไฟส่องสว่างทัง้ภายนอก ในการประชุมหรือจดักจิกรรม กว้าง 6 เมตร ยาว 12 เมตร ในชุมชน ในการประชุมหรือจดั

และภายใน (ชุมชนหลังตลาด) ของชุมชน ได้ใช้ประโยชน์ กิจกรรมของชุมชน
20 ก่อสร้างถนน คสล.ข้างบา้น เพือ่ใหป้ระชาชนสัญจร กว้าง 400 เมตร  -  - 216,320  -  - ประชาชน ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

อาจารย์ยุพนิ สะดวกและปลอดภัย ยาว 104 เมตร ในเขตเทศบาล ได้สะดวกและปลอดภัย
(ชุมชนบา้นหย่อนสามัคคี) พืน้ทีไ่ม่นอ้ยกว่า 416 ตรม. ได้รับประโยชน์

21 กอ่สร้างถนน คสล.ซอยพร้าวล้อม เพือ่ใหป้ระชาชนสัญจร กว้าง 4  เมตร  -  - 104,000  -  - ประชาชน ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง
(ข้างบา้นนางศิริรัตน์) สะดวกและปลอดภัย ยาว 50 เมตร ในเขตเทศบาล ได้สะดวกและปลอดภัย
(ชุมชนช่างกระดาษ) พืน้ทีไ่ม่นอ้ยกว่า 200 ตรม. ได้รับประโยชน์

22 ติดต้ังราวเหล็กกันตกบริเวณ เพือ่ปอ้งกันอุบติัเหตุจาก ราวเหล็กยาว 41 ม.  -  - 120,000  -  - ประชาชน สามารถปอ้งกันอุบติัเหตุ กองช่าง
โค้งถนนเข้าบา้นพร้าวล้อม การสัญจรบริเวณดังกล่าว ในเขตเทศบาล และลดการสูญเสียบริเวณ

(ชุมชนช่างกระดาษ) ได้รับประโยชน์ ดังกล่าว
23 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ เพือ่ใหชุ้มชนมีสถานทีป่ระชุมอาคารกว้าง 4 เมตร  -  - 500,000  -  - ประชาชน ประชาชนมีสถานที่ กองช่าง

ข้างบา้นนางกรรณิกา และท ากิจกรรมต่าง ๆ ยาว 8 เมตร ในเขตเทศบาล ประชุม ท ากจิกรรมต่างๆ

(ชุมชนบา้นพกัปา่ไม้) มีพืน้ทีร่วม 32 ตร.ม. ได้ใช้ประโยชน์
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24 กอ่สร้างรางระบายน้ าพร้อมฝาปิด แก้ไขปญัหาน้ าทว่มขัง กว้าง 0.40 เมตร  -  - 630,000  -  - ประชาชน ไม่มีน้ าทว่มขังในช่วง กองช่าง
จากล าเหมืองแม่กุง้-หน้าบ้านพ่อค า ยาว 126 เมตร ในเขตเทศบาล ฤดูฝนประชาชนสัญจร
(ชุมชนปา่ลาน) สูง 0.80 เมตร ได้รับประโยชน์ ไปมาได้สะดวก

25 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. แก้ไขปญัหาน้ าทว่มขัง กว้าง 0.40 เมตร  -  - 370,000  -  - ประชาชน ไม่มีน้ าทว่มขังในช่วง กองช่าง
ถนนบา้นไร่ (ฝ่ังซ้าย) ยาว 112 เมตร ในเขตเทศบาล ฤดูฝนประชาชนสัญจร
(ชุมชนบา้นไร่) ได้รับประโยชน์ ไปมาได้สะดวก

26 สร้างประตูบอ่พกัน้ า เพือ่ช่วยการระบายน้ าและ กว้าง 1.50 เมตร  -  - อยู่ระหว่าง  -  - ประชาชน เพือ่ช่วยระบายน้ าได้ดี กองช่าง
(หนา้บา้นแม่ศรี  อารีเวช) ป้องกนัน้ าท่วมขังในช่วงฤดูฝน ยาว 1.30 เมตร ประมาณราคา ในเขตเทศบาล และปอ้งกันน้ าทว่มขัง
(ชุมชนต้นผ้ึงสันคะยอม) ได้รับประโยชน์

27 วางทอ่พร้อมบอ่พกัข้างบา้น เพือ่ใหป้ระชาชนสัญจร กว้าง 1 เมตร  -  - อยู่ระหว่าง  -  - ประชาชน ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง
นายค าอ้ายถึงหลังร้านปา้คุณ สะดวกและปลอดภัย ยาว 35 เมตร ประมาณราคา ในเขตเทศบาล ได้สะดวกและปลอดภัย
(ชุมชนบา้นหย่อนสามัคคี) ได้รับประโยชน์

28 ก่อสร้างหอ้งศูนย์บริการ เพือ่ใหบ้ริการประชาชนทีม่า กว้าง 4 เมตร  -  - 150,000 100,000  - ประชาชนที่ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
จุดเดียวเบด็เสร็จ ติดต่อราชการมีประสิทธิภาพยาว 10 เมตร มาใช้บริการ สะดวก รวดเร็วในการ
one stop service ย่ิงขึน้ พืน้ทีไ่ม่นอ้ยกว่า 40 เมตร ได้รับประโยชน์ มารับบริการ

29 ต่อเติมอาคารหอ้งประชุม เพือ่ปรับปรุงขยายห้องประชุม อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  -  - 3,000,000  -  - ประชาชนที่ ให้คณะผู้บริหาร พนักงาน กองช่าง
ให้สามารถรองรับผู้เข้าร่วมได้ ขนาด 21x12x 7.5 เมตร มาใช้บริการ เจ้าหนา้ที ่หนว่ยงาน
ไม่ต่ ากว่า 120 คน พร้อมตกแต่ง ได้รับประโยชน์ ราชการ มีห้องประชุม 

ขนาด 120 คน
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30 ปรับปรุงโรงจอดรถด้านหนา้ เพือ่บริการประชาชนทีม่า ปรับปรุงโรงจอดรถหนา้  -  - 50,000  -  - ประชาชนที่ มาทีจ่อดรถส าหรับ กองช่าง
กองช่าง ติดต่อราชการ อาคารกองช่าง มาใช้บริการ ประชาชนทีม่าติดต่อ

ได้รับประโยชน์ ราชการ
31 จัดท าปา้ยจราจร (ก าหนดวัน เพือ่ความปลอดภัยในชีวิต ปา้ยจราจร  -  - 8,000  -  - ประชาชน ประชาชนมีความ กองช่าง

เวลาการใช้ถนน, น้ าหนกัรถ และทรัพย์สิน ในเขตเทศบาล ปลอดภัยในชีวิตและ
ชนิดรถเข้าออก (ชุมชนหลังอ าเภอ) ได้รับประโยชน์ ทรัพย์สิน

32 ติดต้ังสัญญาณไฟกระพริบเตือน เพือ่ปอ้งกันและลดอุบติัเหตุ ประชาชนมีความปลอดภัย  -  - 8,000  -  - ประชาชน ปอ้งกันและลดอุบติัเหตุ กองช่าง
จ านวน 5 จุด จากการใช้รถ ใช้ถนน ในการใช้รถ ใช้ถนน ในเขตเทศบาล จากการใช้รถใช้ถนน
(ชุมชนหลังตลาด) ได้รับประโยชน์

33 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยข้างบา้น เพือ่ใหป้ระชาชนสัญจร กว้าง 3.5 เมตร  -  - 270,000  -  - ประชาชน ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง
อ๊อดกุญแจ ถนนเลียบคลอง สะดวกและปลอดภัย ยาว 112 เมตร ในเขตเทศบาล ได้สะดวกและปลอดภัย
ชลประทาน (ชุมชนบา้นไร่) พืน้ทีไ่ม่นอ้ยกว่า 392 ตรม ได้รับประโยชน์

34 ก่อสร้างศาลาพกัร้อนซอยเย้ือง เพือ่เปน็ถานทีใ่หป้ระชาชน กว้าง 2.50 เมตร  -  - 100,000  -  - ประชาชน ประชาชนได้ใช้สถานที่ กองช่าง
ไปรษณีย์พร้อมปา้ยชุมชน ได้ใช้ประโยชน์ ยาว 4 เมตร ในเขตเทศบาล ในการพกัร้อนแลท า
(ชุมชนมะจ าโรง) ได้รับประโยชน์ ประโยชนอ์ื่น ๆ

35 เสริมขอบรางระบายน้ าใหเ้สมอ เพือ่ใหป้ระชาชนสัญจร ความยาว 262 เมตร  -  - 120,000  -  - ประชาชน ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง
ผิวทางถนนมะจ าโรง สะดวกและปลอดภัย ในเขตเทศบาล ได้สะดวกและปลอดภัย
(ชุมชนมะจ าโรง) ได้รับประโยชน์

36 ปรับปรุงซ่อมแซมฝาปดิบอ่พกั เพือ่ใหป้ระชาชนสัญจร ฝาปิดบ่อพักรางระบายน้ า  -  - 200,000 200,000 200,000 ประชาชน ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง
รางระบายน้ าในเขตเทศบาล สะดวกและปลอดภัย ในเขตเทศบาล ได้สะดวกและปลอดภัย

ได้รับประโยชน์
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37 Overlay ถนนหนา้บา้น เพือ่ใหป้ระชาชนสัญจร กว้าง 3.5 ม. ยาว 135 ม.  -  - 200,000  -  - ประชาชน ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง
อ.โฆษิต สะดวกและปลอดภัย พืน้ทีไ่ม่นอ้ยกว่า 472 ตรม ในเขตเทศบาล ได้สะดวกและปลอดภัย
(ชุมชนต้นผ้ึงสันคะยอม) ได้รับประโยชน์

38 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยข้างบา้น เพือ่ใหป้ระชาชนสัญจร กว้าง 3 ม.  ยาว 167  ม.  -  - 200,000  -  - ประชาชน ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง
นายเฉลิม สะดวกและปลอดภัย พืน้ทีไ่ม่น้อยกวา 232.80 ตรม ในเขตเทศบาล ได้สะดวกและปลอดภัย
(ชุมชนสันปา่ตอง) ได้รับประโยชน์

39 เสริมขอบฝารางระบายน้ าต้ังแต่ เพือ่ใหป้ระชาชนสัญจร ความยาว 289 เมตร  -  - 150,000  -  - ประชาชน ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง
แยกจติรช่าง-ร้านจดัแจง๋แป๋งงาม สะดวกและปลอดภัย ในเขตเทศบาล ได้สะดวกและปลอดภัย
(ชุมชนบา้นพกัปา่ไม้) ได้รับประโยชน์

40 Overlay ถนนสายต้นผ้ึง ถึง เพือ่ใหป้ระชาชนสัญจร กว้าง 3 เมตร ยาว 100 เมตร  -  - 126,000  -  - ประชาชน ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง
สันคะยอม (หน้าสถานีทดลองข้าว) สะดวกและปลอดภัย พืน้ทีไ่ม่นอ้ยกวา 300 ตรม ในเขตเทศบาล ได้สะดวกและปลอดภัย
(ชุมชนต้นผ้ึงสันคะยอม) ได้รับประโยชน์

41 ตีเส้นจราจรในชุมชน เพือ่ปอ้งกันและลดอุบติัเหตุ ประชาชนมีความปลอดภัย  -  -  - 50,000  - ประชาชน ปอ้งกันและลดอุบติัเหตุ กองช่าง
 - ชุมชนหลังตลาด จากการใช้รถ ใช้ถนน ในการใช้รถ ใช้ถนน ในเขตเทศบาล จากการใช้รถใช้ถนน
 - ชุมชนสันปา่ตอง ได้รับประโยชน์

42 ปรับปรุงผิวถนนบริเวณ เพือ่ให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ กว้าง 2.50 เมตร  -  -  - 760,000  - ประชาชน ประชาชนได้มีสถานที่ กองช่าง
สวนสาธารณะ ส าหรับออกก าลังกาย ยาว 763 เมตร ในเขตเทศบาล ออกลังกายทีดี่ขึน้
(ชุมชนหลังตลาด) พืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 1,907.50ม. ได้ใช้ประโยชน์

43 แก้ไขรางระบายน้ า ซอยหนา้ เพือ่แก้ไขปญัหาน้ าเนา่เสีย ปดิฝาตะแกรงเหล็ก  -  -  - 50,000  - ประชาชน ไม่มีน้ าทว่มขัง กองช่าง
เทศบาลต าบลสันปา่ตอง มีกล่ินเหม็น ในเขตเทศบาล
(ชุมชนบา้นหย่อนสามัคคี) ได้รับประโยชน์
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44 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. เพือ่ใหก้ารคมนาคมสะดวก รางระบายน้ ากว้าง 0.40ม.  -  -  - 600,000  - ประชาชน ไม่มีน้ าทว่มขังในช่วง กองช่าง
จากแยกหมู่บา้น-สุดเขตเทศบาล ปลอดภัยและแก้ไขปญัหา ลึกเฉล่ีย 0.50ม. ในเขตเทศบาล ฤดูฝน ประชาชนสัญจร
(ฝ่ังซ้าย) ชุมชนบา้นไร่ น้ าทว่ม ยาว 150 ม. ได้รับประโยชน์ ไปมาได้สะดวกปลอดภัย

45 เชื่อมรางระบายน้ าข้างประตู แก้ไขปญัหาน้ าทว่มขัง รางกว้าง 0.40 เมตร  -  -  - 77,000  - ประชาชน ไม่มีน้ าทว่มขังในช่วง กองช่าง
หลังโรงเรียนพฒันวิทย์ศึกษา ยาว 20 เมตร ในเขตเทศบาล ฤดูฝน ประชาชนสัญจร
(ชุมชนหลังตลาด) ลึก 0.50 เมตร ได้รับประโยชน์ ไปมาได้สะดวกปลอดภัย

46 ก่อสร้างรางระบายน้ า ซอย 3 แก้ไขปญัหาน้ าทว่มขัง รางระบายน้ ากว้าง 0.40ม.  -  -  - 430,000  - ประชาชน ไม่มีน้ าทว่มขังในช่วง กองช่าง
หมู่ 2 บา้นกลาง ลึกเฉล่ีย 0.50 ม. ในเขตเทศบาล ฤดูฝนประชาชนสัญจร
(ชุมชนหลังอ าเภอ) ยาว 132 ม. ได้รับประโยชน์ ไปมาได้สะดวก

47 เปล่ียนฝารางตะแกรงเหล็ก เปน็ เพือ่ใหป้ระชาชนสัญจร รางกว้าง 0.40 เมตร  -  -  - 75,000  - ประชาชน ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง
ฝาราง คสล.ซอยหลังร้านนัม้โฮม สะดวกและปลอดภัย ยาว 54 เมตร ในเขตเทศบาล ได้สะดวกและปลอดภัย
(ชุมชนมะจ าโรง) หนา 0.05 เมตร ได้รับประโยชน์

48 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. แก้ไขปญัหาน้ าทว่มขัง รางระบายน้ า คสล.กว้าง  -  -  - 340,000  - ประชาชน ไม่มีน้ าทว่มขังในช่วง กองช่าง
ถนนเชื่อมชุมชนสันปา่ตอง ถึง 0.40 ม. ยาว 95 ม. ในเขตเทศบาล ฤดูฝนประชาชนสัญจร
หลังบา้นนางยุพาพร ลึกเฉล่ีย 0.50 ม. ได้รับประโยชน์ ไปมาได้สะดวก
(ชุมชนบา้นหย่อนสามัคคี)

49 กอ่สร้างถนนพร้อมรางระบายน้ า เพือ่ใหก้ารคมนาคมสะดวก ถนนกว้าง 2.50 ม.  -  -  - 920,000  - ประชาชน ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง
 คสล. ข้างบ้านนายค าอา้ย ถึง ปลอดภัยและแก้ไขปญัหา ยาว 180 ม. หนา 0.15 ม. ในเขตเทศบาล ได้สะดวกและปลอดภัย
บา้นนางปราณี น้ าทว่ม พืน้ทีไ่ม่นอ้ยกว่า 450 ตรม. ได้รับประโยชน์
(ชุมชนบา้นหย่อนสามัคคี) รางระบายน้ ากว้าง 0.40 ม.

ยาว 180 ม. ลึก 0.50 ม.
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50 ก่อสร้างรางระบายน้ าหนา้ แก้ไขปญัหาน้ าทว่มขัง กว้าง 0.40 เมตร  -  -  - 550,000  - ประชาชน ไม่มีน้ าทว่มขังในช่วง กองช่าง
โรงหนงัเก่าฝ่ังทศิเหนอื สูง 0.60 เมตร ในเขตเทศบาล ฤดูฝนประชาชนสัญจร
(ชุมชนหลังอ าเภอ) ยาว 138 เมตร ได้รับประโยชน์ ไปมาได้สะดวก

51 ก่อสร้างรางระบายน้ าจาก แก้ไขปญัหาน้ าทว่มขัง กว้าง 0.40 เมตร  -  -  - 425,000  - ประชาชน ไม่มีน้ าทว่มขังในช่วง กองช่าง
ร้านลาบไกถ่ึงบ้านนางแกว้ บุญมา ยาว 169 เมตร ในเขตเทศบาล ฤดูฝนประชาชนสัญจร
(ชุมชนบา้นไร่) สูง 0.60 เมตร ได้รับประโยชน์ ไปมาได้สะดวก

52 ติดต้ังราวเหล็กกันตกข้างคลอง เพือ่ปอ้งกันอุบติัเหตุจากการ ยาว 109 เมตร  -  -  - 310,000  - ประชาชน สามารถปอ้งกันอุบติัเหตุ กองช่าง
ชลประทาน สัญจรบริเวณดังกล่าว ทีใ่ช้เส้นทาง และลดการสูญเสีย
(ชุมชนหลังตลาด) ได้รับประโยชน์

53 กอ่สร้างก าแพงดินล าเหมืองกลาง ปอ้งกันตล่ิงพงั สูง 1.20 เมตร  -  -  - 420,000  - ประชาชน ป้องกนัตล่ิงพังอย่างถาวร กองช่าง
(ชุมชนหลังอ าเภอ) หนา 68 เมตร ในเขตเทศบาล

ได้รับประโยชน์
54 ก่อสร้างสะพานเหล็กข้ามคลอง เพือ่ใหป้ระชาชนเดินทาง กว้าง 1.20 เมตร  -  -  - 150,000  - ประชาชน ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

ชลประทานหลังแจ่มฟา้ พร้อม สัญจรด้วยความสะดวก ยาว 8 เมตร ทีใ่ช้เส้นทาง ได้สะดวกและปลอดภัย
ไฟส่องสว่าง (ชุมชนหลังตลาด) ปลอดภัย ได้รับประโยชน์

55 ก่อสร้างรางระบายน้ าข้างบา้น แก้ไขปญัหาน้ าทว่มขัง กว้าง 1 เมตร  -  -  - 80,000  - ประชาชน ไม่มีน้ าทว่มขังในช่วง กองช่าง
ปา้ผ่องใส ยาว 28 เมตร ในเขตเทศบาล ฤดูฝนประชาชนสัญจร
(ชุมชนบา้นหย่อนสามัคคี) ลึก 1 เมตร ได้รับประโยชน์ ไปมาได้สะดวก

56 ก่อสร้างก าแพงสุสานปา่ลาน เพือ่บริการประชาชน ยาว 30 เมตร  -  -  - 60,000  - ประชาชน บริการประชาชน กองช่าง
(ชุมชนปา่ลาน) สูง 1.80 เมตร ในพืน้ที่

ได้รับประโยชน์
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57 ก่อสร้างเมรุเผาศพแบบไร้ควัน เพือ่ลดมลพษิทางอากาศ เตาเผาศพแบบไร้ควัน  -  -  - 1,200,000  - ประชาชน ลดมลพษิทางอากาศ กองช่าง
 - ชุมชนปา่ลาน และกล่ินจากการเผา ในเขตเทศบาล
 - ชุมชนช่างกระดาษ ได้ใช้ประโยชน์

58 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยข้างร้าน เพือ่ใหป้ระชาชนสัญจร กว้าง 4 เมตร  -  -  - 60,000  - ประชาชน ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง
ก๋วยเต๋ียวปา้แดง (นางหทยัวัลย์) สะดวกและปลอดภัย ยาว 89 เมตร ในเขตเทศบาล ได้สะดวกและปลอดภัย
(ชุมชนบา้นไร่) พืน้ที่ไม่น้อยกว่า 551.8 ตรม ได้รับประโยชน์

59 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. แก้ไขปญัหาน้ าทว่มขัง กว้าง 0.40 เมตร  -  -  - 149,000  - ประชาชน ไม่มีน้ าทว่มขังในช่วง กองช่าง
ถนนสันปา่ตองหลวง ซอย 5 ยาว 45 เมตร ในเขตเทศบาล ฤดูฝนประชาชนสัญจร
(ชุมชนบา้นหย่อนสามัคคี) ลึกเฉล่ีย 0.60 เมตร ได้รับประโยชน์ ไปมาได้สะดวก

60 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. แก้ไขปญัหาน้ าทว่มขัง รางระบายน้ ากว้าง 0.40 ม.  -  -  - 560,000  - ประชาชน ไม่มีน้ าทว่มขังในช่วง กองช่าง
หนา้บา้นนายประสงค์ ยาว 148 เมตร หนา 0.50 ม. ในเขตเทศบาล ฤดูฝนประชาชนสัญจร
(ชุมชนมะจ าโรง) ได้รับประโยชน์ ไปมาได้สะดวก

61 ต่อเติมหลังคาทางเดินขึน้หอ้ง เพือ่อ านวยความสะดวก กว้าง 4 เมตร  -  -  - 300,000  - ประชาชนที่ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ประชุมเทศบาลต าบลสันปา่ตอง ใหก้ับผู้มาติดต่อราชการและ ยาว 6 เมตร มาใช้บริการ สะดวก ในการมาใช้
ทัง้สองฝ่ัง ผู้ใช้สถานที่ สูง 6 เมตร ได้รับประโยชน์ บริการ

62 ก่อสร้างอาคารกองการศึกษา เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพการ กว้าง 6 เมตร  -  -  - 700,000  - ประชาชนที่ มีสถานทีป่ฏิบติัราชการ กองช่าง
เทศบาลต าบลสันปา่ตอง ปฏิบติัราชการและเพือ่ความ ยาว 10 เมตร มาใช้บริการ แลเพือ่บริการประชาชน

สะดวกของประชาชน พืน้ที่ 60 ตร.ม. ได้รับประโยชน์ ทีม่าติดต่อราชการ
63 ก่อสร้างรางระบายน้ าหนา้บา้น แก้ไขปญัหาน้ าทว่มขัง กว้าง 0.40 เมตร  -  -  -  - 800,000 ประชาชน ไม่มีน้ าทว่มขังในช่วง กองช่าง

สท.ธีรวัฒน์ ถึง ซอยสุสานป่าลาน สูง 0.80 เมตร ในเขตเทศบาล ฤดูฝนประชาชนสัญจร
(ชุมชนปา่ลาน) ยาว 160 เมตร ได้รับประโยชน์ ไปมาได้สะดวก
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64 ก่อสร้างถนนพร้อมวางทอ่และ เพือ่ใหป้ระชาชนสัญจร กว้าง 2 เมตร  -  -  -  - 129,480 ประชาชน ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง
บอ่พกัเชื่อมซอย 1 บา้นกลาง สะดวกและปลอดภัย ยาว 124.50 เมตร ในเขตเทศบาล ได้สะดวกและปลอดภัย
ออกข้างปัม๊พทีี พืน้ที่ไม่น้อยกวา 2,065 ตรม ได้รับประโยชน์
(ชุมชนหลังอ าเภอ)

65 ก่อสร้างถนนทางเข้าหมู่บา้น เพือ่ใหป้ระชาชนสัญจร กว้าง 4  เมตร  -  -  -  - 510,000 ประชาชน ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง
สิริเชียงใหม่ สะดวกและปลอดภัย ยาว 240 เมตร ในเขตเทศบาล ได้สะดวกและปลอดภัย
(ชุมชนช่างกระดาษ) พืน้ทีไ่ม่นอ้ยกว่า 200 ตรม. ได้รับประโยชน์

66 ปรับปรุงซ่อมแซมฝาปดิบอ่พกั เพือ่ใหฝ้าปดิรางระบายน้ าที่ ฝาปดิรางระบายน้ าทีช่ ารุด  -  -  -  - 150,000 ประชาชน ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง
รางระบายน้ าชุมชนสันปา่ตอง ช ารุดเสียหายสามารถใช้งาน เสียหาย ในเขตเทศบาล ได้สะดวกและปลอดภัย
(ชุมชนสันปา่ตอง) ได้ปกติ ได้รับประโยชน์

67 Overlay ถนนข้างร้านผลไม้ดอง เพือ่ใหป้ระชาชนสัญจร ผิวจราจรกว้าง 4 ม.  -  -  -  - 625,000 ประชาชน ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง
ถึง วัดร้องสร้าน (เฮียแดง) ไปมาอย่างสะดวกปลอดภัย ยาว 390 ม. ในเขตเทศบาล ได้สะดวกและปลอดภัย
(ชุมชนมะจ าโรง) พืน้ทีร่วม 1,560 ตร.ม. ได้รับประโยชน์

68 ก่อสร้างถนนและรางระบายน้ า เพือ่ใหป้ระชาชนสัญจร ถนน คสล.กว้าง 3.50 ม.  -  -  -  - 246,000 ประชาชน ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง
คสล. ซอย 6 ถนนอ้อมอ าเภอ ไปมาอย่างสะดวกปลอดภัย ยาว 52 ม.หนาเฉล่ีย 0.15ม ในเขตเทศบาล ได้สะดวกและปลอดภัย
(ชุมชนบา้นหย่อนสามัคคี) พืน้ทีร่วม 182 ตร.ม. ได้รับประโยชน์

รางระบายน้ ากว้าง 0.40ม.
ยาว 30 ม.ล าเฉล่ีย 0.80ม.

69 ก่อสร้างรางระบายน้ าซอย แก้ไขปญัหาน้ าทว่มขัง รางระบายน้ ากว้าง 0.70ม.  -  -  -  - 885,000 ประชาชน ไม่มีน้ าทว่มขังในช่วง กองช่าง
หลังวัดศรีอรุณ (น้ าเหมืองหนอง) ลึก 0.80 ม. ยาว 244 ม. ในเขตเทศบาล ฤดูฝนประชาชนสัญจร
(ชุมชนบา้นไร่) หนา 0.12 ม. ได้รับประโยชน์ ไปมาได้สะดวก
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70 วางทอ่ระบายน้ า คสล. แก้ไขปญัหาน้ าทว่มขัง ทอ่ระบายน้ าเส้นผ่าศูนย์กลาง  -  -  -  - 185,000 ประชาชน ไม่มีน้ าทว่มขังในช่วง กองช่าง
ล าเหมืองกลาง 1.20 ม. จ านวน 15 ทอ่น ในเขตเทศบาล ฤดูฝนประชาชนสัญจร
(ชุมชนหลังอ าเภอ) พร้อมบอ่พกัจ านวน 2 บอ่ ได้รับประโยชน์ ไปมาได้สะดวก

71 ก่อสร้างถนน คสล.หลังสุสาน เพือ่ใหป้ระชาชนสัญจร ถนนกว้าง 4 ม.ยาว 265 ม.  -  -  -  - 770,000 ประชาชน ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง
ปา่ลาน สะดวกและปลอดภัย หนา 0.15 ม. หรือมีพืน้ที่ ในเขตเทศบาล ได้สะดวกและปลอดภัย
(ชุมชนปา่ลาน) ไม่นอ้ยกว่า 1,060 ตร.ม. ได้รับประโยชน์

72 ก่อสร้างซุ้มประตูถนนทางเข้า เพือ่ความสวยงามและเปน็ ประตูถนนเข้าหมู่บา้นต้นผ้ึง  -  -  -  - 450,000 1 แหง่ ปา้ยชื่อหมู่บา้น/ชุมชน กองช่าง
หมู่บา้นต้นผ้ึง เอกลักษณ์ของหมู่บา้น/ และทัศนีย์ภาพที่สวยงาม

(ชุมชนต้นผ้ึงสันคะยอม) ชุมชน
73 เสริมขอบล าเหมืองร้องกุ่ม เพือ่แก้ไขปญัหาตล่ิงพงั สูง 0.50 ม. ยาว 117 ม.  -  -  -  - 115,000 ประชาชน ปอ้งกันปญัหาตล่ิงพงั กองช่าง

ซอย 1 หนา 0.12 ม. ในเขตเทศบาล อย่างถาวร
(ชุมชนบา้นไร่) ได้รับประโยชน์

74 ก่อสร้างผนงักันดินล าเหมือง ปอ้งกันตล่ิงพงั ผนงักันดิน ยาว 21 ม.  -  -  -  - 370,000 ประชาชน ปอ้งกันตล่ิงพงัอย่างถาวร กองช่าง
แม่กุ้ง ข้างบา้นนางนงค์ ลึกเฉล่ีย 2 ม. ในเขตเทศบาล
(ชุมชนปา่ลาน) ได้รับประโยชน์

75 กอ่สร้างถนน คสล.เชื่อมวัดต้นผ้ึง เพือ่ใหป้ระชาชนสัญจร กว้าง 3 เมตร  -  -  -  - 190,000 ประชาชน ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง
ถึงหนา้สถานทีดลองข้าว ไปมาอย่างสะดวกและ ยาว 116 เมตร ในเขตเทศบาล ได้สะดวกและปลอดภัย
(ชุมชนต้นผ้ึงสันคะยอม) ปลอดภัย หนา 0.15 เมตร ได้รับประโยชน์

* โครงการที่ 75 พืน้ที่ถนนบางช่วงเป็นที่เอกชน
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76 ก่อสร้างดาดล าเหมืองรูปตัวยู ปอ้งกันตล่ิงพงั กว้าง 1 เมตร  -  -  -  - 350,000 ประชาชน ป้องกนัตล่ิงพังอย่างถาวร กองช่าง
จากบ้านศิริเชียงใหม่ ไปล าเหมือง ยาว 100 เมตร ในเขตเทศบาล
แม่กุ้ง (ชุมชนช่างกระดาษ) สูง 1 เมตร ได้รับประโยชน์

77 ก่อสร้างรางระบายน้ าใน แก้ไขปญัหาน้ าทว่มขัง กว้าง 1 เมตร  -  -  -  - 350,000 ประชาชน ไม่มีน้ าทว่มขังในช่วง กองช่าง
ล าเหมืองสาธารณะเดิม ข้างบ้าน ยาว 74 เมตร ในเขตเทศบาล ฤดูฝนประชาชนสัญจร
นางแสงเอย้ (ชุมชนบ้านพักป่าไม)้ สูง 0.80 เมตร ได้รับประโยชน์ ไปมาได้สะดวก

78 กอ่สร้างถนน พร้อมรางระบายน้ า แก้ไขปญัหาน้ าทว่มขัง กว้าง 4 เมตร  -  -  -  - 150,000 ประชาชน ไม่มีน้ าทว่มขังในช่วง กองช่าง
มะจ าโรงซอย 1/2 ซอยบ้านเจเ๊ป้า ยาว 30 เมตร ในเขตเทศบาล ฤดูฝนประชาชนสัญจร
(ชุมชนมะจ าโรง) หนา 0.15 เมตร ได้รับประโยชน์ ไปมาได้สะดวก

79 เสริมขอบฝารางระบายน้ าต้ังแต่ เพือ่ให้ประชาชนสัญจรสะดวก ความยาว 115 เมตร  -  - 80,500  -  - ประชาชน ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง
แยกจติรช่าง-บ้านเช่านายศิริพงษ์ และปลอดภัย ในเขตเทศบาล ได้สะดวกและปลอดภัย
(ชุมชนบา้นพกัปา่ไม้) ได้รับประโยชน์

80 Overlay ถนนสายเชื่อมต่อ เพือ่ให้ประชาชนสัญจรสะดวก หนา 0.50 เมตร  -  -  -  - 120,000 ประชาชน ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง
ทต.สันปา่ตอง ถึง ทต.ทุง่ต้อม และปลอดภัย พืน้ทีไ่ม่นอ้ยกว่า 300 ตรม ในเขตเทศบาล ได้สะดวกและปลอดภัย
(ชุมชนบา้นไร่) ได้รับประโยชน์

81 วางทอ่เชื่อมต่อทอ่ระบายน้ า แก้ไขปญัหาน้ าทว่มขัง ความยาว 150 เมตร  -  -  -  - 525,000 ประชาชน ไม่มีน้ าทว่มขังในช่วง กองช่าง
บริเวณบา้นนายปัน๋ สุดสายตา ในเขตเทศบาล ฤดูฝนประชาชนสัญจร
(ชุมชนต้นผ้ึง-สันคะยอม) ได้รับประโยชน์ ไปมาได้สะดวก

82 ขุดลอก ปรับปรุง แก้ไขปญัหาน้ าทว่มขัง แก้ไขน้ าทว่มขังทีเ่กิดจากการ  -  -  -  - 600,000 ประชาชนที่ แก้ไขปญัหาน้ าทว่มขัง กองช่าง
ระบบการระบายน้ า ระบายน้ าของเทศบาลในเขต ได้รับความเดือดร้อน

(ชุมชนบา้นไร่) เชื่อมต่อเทศบาล ได้รับการช่วยเหลือ
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83 ขุดลอกรางระบายน้ า เพือ่ใหก้ารระบายน้ าได้ดี ขุดลอกรางระบายน้ า  -  -  -  - 20,000 ประชาชน ปอ้งกันน้ าทว่มขังในช่วง กองช่าง
ถนนอ้อมอ าเภอ และปอ้งกันน้ าทว่มขังในช่วง ถนนอ้อมอ าเภอ ในชุมชน ฤดูฝน
(ชุมชนหลังอ าเภอ) ฤดูฝน ได้รับประโยชน์

84 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ เพือ่บริการประชาชนทีม่าใช้ อาคารอเนกประสงค์  -  - 320,000 320,000 ประชาชนที่ อาคารอเนกประสงค์ กองช่าง
พืน้ที ่19 ไร่ สถานที่ จ านวน 1 หลัง มาใช้บริการ ส าหรับบริการประชาชน

ได้รับประโยชน์ ทีม่าใช้บริการ
85 โครงการท าความสะอาด 1.เพือ่ช่วยเหลือประชาชนทีม่เีพื่อระบายน้ าออกจากพื้นที่ 100,000 120,000 120,000 120,000 ประชาชน ลดปญัหาน้ าทว่ม กองช่าง

ล าเหมืองและคูคลองภายใน รายได้นอ้ยใหม้ีรายได้ แกไ้ขปัญหาน้ าท่วมขัง ร้อยละ 90
เขตเทศบาล 2.เพื่อก าจัดวัชพชืล าเหมือง ได้รับประโยชน์

และคูคลอง
86 ก่อสร้างปา้ยชุมชน/หมู่บา้น เพือ่บอกชื่อชุมชนและเพือ่ กว้าง 1.5 เมตร  -  - 90,000 90,000 90,000 ประชาชน บอกชื่อชุมชนและเพือ่ กองช่าง

ในเขตเทศบาลต าบลสันปา่ตอง ความสวยงาม ยาว 2.5 เมตร ในเขตเทศบาล ความสวยงาม
 - ชุมชนบา้นไร่ ได้รับประโยชน์
 - ชุมชนมะจ าโรง
 - ชุมชนต้นผ้ึง-สันคะยอม

87 ก่อสร้างถนน คสล.รอบพืน้ที่ เพือ่บริการประชาชนทีม่าใช้ ถนนกว้าง 4.50 ม.  -  - 450,000 450,000 450,000 ประชาชนที่ ถนน คสล.ส าหรับบริการ กองช่าง
19 ไร่ สถานที่ ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม. มาใช้บริการ ประชาชนที่มาใช้สถานที่

พืน้ทีไ่ม่นอ้ยกว่า 900 ตร.ม. ได้รับประโยชน์

88 ก่อสร้างหอ้งน้ าสาธารณะ เพือ่บริการประชาชนในเขต กว้าง 3.5 เมตร  -  - 400,000 200,000 200,000 ประชาชนที่ มีห้องน้ าส าหรับประชาชน กองช่าง
พืน้ที ่19 ไร่ เทศบาลต าบลสันปา่ตอง ยาว 5.20 เมตร มาใช้บริการ ทีม่าใช้บริการ

พืน้ที่ไม่น้อยกว่า 18.20 ตรม ได้รับประโยชน์
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89 ก่อสร้าง/ต่อเติม/ปรับปรุง เพือ่ใหม้ีสถานทีเ่พยีงพอต่อ อาคารส านกัปลัด กองคลัง  -  - 1,200,000 500,000 500,000 ประชาชนที่ มีสถานทีเ่พยีงพอในการ กองช่าง
อาคารส านกังาน การปฏิบติังานของพนกังาน กองช่าง กองสาธารณสุข มาใช้บริการ ปฏิบติังานและอ านวย

และอ านวยความสะดวก กองการศึกษา งานปอ้งกันฯ ได้รับประโยชน์ ความสะดวกแกป่ระชาชน

ในการติดต่อราชการแก่
ประชาชน

90 จัดท าบอร์ดประชาสัมพนัธ์ เพือ่ใหม้ีแหล่งประชาสัมพนัธ์ บอร์ดประชาสัมพนัธ์มี  -  - 20,000 20,000 20,000 ประชาชน ประชาชนได้รับทราบ กองช่าง
แบบมีล้อเล่ือน พร้อมหลังคา ข้อมูล ข่าวสารประจ าชุมชน ล้อเล่ือนพร้อมหลังคา ในชุมชน ข่าวสารของหมู่บา้น
และตาข่ายโปร่งในชุมชน และตาข่ายโปร่งกว้าง ได้รับประโยชน์ ชุมชนอย่างทัว่ถึง
 - ชุมชนบา้นพกัปา่ไม้ 1.20 ม. ยาว 2.40 ม.
 - ชุมชนบา้นไร่
  

91 ติดต้ังกระจกโค้งในเขตเทศบาล เพือ่ความปลอดภัยในชีวิต  -บา้นนายธวัชชัย  -  - 100,000 100,000 100,000 ประชาชน ประชาชนมีความ กองช่าง
ต าบลสันปา่ตอง และทรัพย์สิน  -บา้นน.ส.ประเทอืง ในเขตเทศบาล ปลอดภัยในชีวิตและ

 -ซอยโรงเล่ือย ได้รับประโยชน์ ทรัพย์สิน
(ชุมชนสันปา่ตอง)

 - ซอย 5,ซอย 6
(ชุมชนบา้นหย่อนสามัคคี)

 -ซอยบา้นนางบปุผา
(ชุมชนช่างกระดาษ)
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92 ติดต้ังกล้อง CCTV ในเขต เพือ่ความปลอดภัยในชีวิต ชุมชนต้นผ้ึงสันคะยอม  -  - 600,000 600,000 600,000 ประชาชน ประชาชนมีความ กองช่าง
เทศบาลต าบลสันปา่ตอง และทรัพย์สิน  - ถนนทางเข้าบา้นต้นผ้ึง ในเขตเทศบาล ปลอดภัยในชีวิตและ

จ านวน 2 จุด ได้รับประโยชน์ ทรัพย์สิน
 - ถนนเชียงใหม่-ฮอด
สุดเขตเทศบาล 1 จุด
 - ถนนเลียบล าเหมืองปา้จู้
จ านวน 3 จุด

93 จดัซ้ือพร้อมติดต้ัง/ปรับปรุงระบบ ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ปรับปรุงระบบเสียงตามสาย  -  - 50,000 50,000 50,000 ประชาชน ประชาชนได้รับข้อมูล กองช่าง
เสียงตามสายชุมชนในเขตเทศบาล ข่าวสารจากเทศบาลและ ด้วยการซ่อม เปล่ียน ในเขตเทศบาล ข่าวสารการประชาสัมพันธ์

 - ชุมชนหลังอ าเภอ ในชุมชน อุปกรณ์ทีช่ ารุด และเพิม่เติม ได้รับประโยชน์ ของเทศบาล
 - ชุมชนหลังตลาด บางจุดทีเ่สียงไปไม่ทัว่ถึง
 - ชุมชนมะจ าโรง
 - ชุมชนบา้นพกัปา่ไม้
 - ชุมชนต้นผ้ึง-สันคะยอม

-            4,330,000   11,617,320   11,216,000   10,390,480   รวม
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