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ส่วนที่ 3 
การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ 

3.1 แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ.2558 – 2562) 
ที ่ แนวทางการพัฒนา ยุทธศาสตร์ 
1 แนวทางท่ี 1 ก่อสร้าง/ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน และระบบระบายน้ า 

 พัฒนาและปรับปรุงการคมนาคมและขนสง เชน ถนน 
สะพาน ขยายผิวหนาถนน บํารุงรักษาพ้ืนผิวถนนที่
เหมาะสม ตอบสนองความตองการและความจําเป็นของ
คนในทองถิ่น  

 พัฒนาและปรับปรุงถนนใหไดมาตรฐานที่ดี  มีความ
ปลอดภัยในการเดินทางและขนสงสินคา เชน ปูาย
เสนทาง ไฟสัญญาณจราจร ระบบไฟฟูาสองสวางทางแยก 
รวมถึงการจัดเสนทางที่ ปลอดภัยสําหรับผูขับขี่
รถจักรยาน  

 พัฒนาและปรับปรุงถนนที่เชื่อมโยงและสอดคลองกับ
ยุทธศาสตร์การทองเที่ยว 

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 แนวทางท่ี 2 พัฒนาสาธารณูปโภค 
 พัฒนาและปรับปรุงสาธารณูปโภคที่เกี่ยวกับการเกษตร

และชลประทาน เชน อางเก็บน้ํา ฝายชะลอน้ํา ฝายแมว 
คูคลอง หนอง บึง พ้ืนที่แกมลิง ระบบชลประทาน โดย
มุงเนน ประโยชน์เพื่อการเกษตร  

 พัฒนาและปรับปรุงสาธารณูปการที่สามารถเพ่ิมศักยภาพ
และสรางความเขมแข็งใหกับ เกษตรกรในทองถิ่น เพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตและลดคาใชจายในการกระจาย
สินคา เชน การจัดตั้งดูแลตลาดกลางรับซื้อ-ขาย การ
กอสรางโรงสีชุมชน โรงปุยอินทรีย์ หองเย็น ลาน ตาก
พืชผลการเกษตร 

 



~ 16 ~ 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ.2558 – 2562) 
ที ่ แนวทางการพัฒนา ยุทธศาสตร์ 
 แนวทางท่ี 3 พัฒนาสาธารณูปการ 

 พัฒนาและปรับปรุงระบบขอมูลเกี่ยวกับโครงสราง
พ้ืนฐานดานสาธารณูปโภคและ สาธารณูปการ ให
สามารถวางแผนตัดสินใจในการพัฒนารองรับการ
เจริญเติบโตของ ทองถิ่น และสามารถกําหนดแนวทางใน
การใชประโยชน์รวมกันระหวางทองถิ่นไดอยาง เหมาะสม
และเกิดความคุมคาในการลงทุน  

 จัดทําผังเมือง ผังชุมชน เพ่ือกําหนดนโยบายและควบคุม
การใชประโยชน์ที่ดิน อาคาร บานเรือน เพ่ือใหทองถิ่นมี
การพัฒนาเป็นไปอยางมีทิศทาง รองรับการเจริญเติบโต
ใน อนาคต รวมถึงการควบคุมพ้ืนที่รกราง การลดทัศน
อุจาดบนทองถนน เชน ปูายโฆษณาที่ เป็นอุปสรรคตอ
การคมนาคมและภาพลักษณ์ของการทองเที่ยว  

 ศึกษาและผลักดันใหเกิดระบบการใหบริการสาธารณะ
และขนสงมวลชนในทองถิ่นที่ เหมาะสม สะดวกและ
ทั่วถึง เพ่ือลดการใชยานพาหนะสวนบุคคล สามารถ
เชื่อมโยงกับ ทองถิ่นอ่ืน และมีมาตรฐานเพ่ือรองรับการ
กาวสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอนาคต 

 

2 แนวทางท่ี 1 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและสร้างเครือข่ายพึ่งพาตนเองได้
อย่างย่ังยืน 
 สงเสริมการใชทรัพยากรในทองถิ่นเพ่ือเป็นฐานการผลิต

ทางดานการเกษตรอยาง คุมคาและเกิดประโยชน์สูงสุด 
โดยใชแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผสมผสาน กับ
วิถีชีวิตดั้งเดิม บนพื้นฐานวัฒนธรรมของชุมชน 

การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ.2558 – 2562) 
ที ่ แนวทางการพัฒนา ยุทธศาสตร์ 
 แนวทางท่ี 2 การส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพิ่ม

ผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าทาง
การเกษตร 
 จัดฝึกอบรม สงเสริมพัฒนาการประกอบอาชีพใหแก

ประชาชน โดยคํานึงถึงทรัพยากรธรรมชาติ วัตถุดิบที่มีใน
ทองถิ่น ตามศักยภาพของแตละทองถิ่น 

การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

 แนวทางท่ี 3 สร้างความตระหนักแก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภค 
 การสรางความตระหนักใหผูประกอบการและผูบริโภคให

ประกอบธุรกิจดวยความเป็นธรรม มีจริยธรรม ในการ
ประกอบการและบริโภคสินคา 

 

3 แนวทางท่ี 1 การบริหารและจัดการศึกษาของศูนย์เด็กก่อนวัยเรียน  
 พัฒนาประสิทธิภาพ และคุณภาพไดมาตรฐานดาน

การศึกษา โดยพัฒนาระบบการบริหารศูนย์พัฒนาเด็ก
กอนวัยเรียนในเขตเทศบาล กระจายการบริหาร และ
จัดการศึกษาของศูนย์ พัฒนาเด็กกอนวัยเรียน ให
ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งตําบล โดยการปรับปรุง และจัดตั้งศูนย์
พัฒนาเด็กกอนวัยเรียนเพ่ิมเติม เหมาะสมกับบริบทของ
ตําบลพรอมจัดการทรัพยากร และสภาพแวดลอมรวมถึง
พัฒนาระบบนิเวศน์ภายใน และประกันคุณภาพทาง
การศึกษา เพ่ือรองรับภารกิจถายโอนในอนาคต 

การพัฒนาการศึกษา 
และคุณภาพชีวิตของ

ชุมชน 

 แนวทางท่ี 2 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาพร้อมเข้าสู่ 
ประชาคมอาเซียน 
 การส่งเสริม พัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐานการ

จัดบริการการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและทุกสังกัด
ในเขตพ้ืนที่เทศบาลเมืองแม่โจ้เพื่อลดความเหลื่อมล้ํา
ทางการศึกษาพร้อมสร้างโอกาสและพัฒนาศักยภาพคน
เชียงใหม่ให้ได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ โดยการ
ส่งเสริมและพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานการจัด
ทรัพยากรและสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับบริบทของ
โรงเรียน การกระจายอํานาจและขยายโอกาสทาง
การศึกษาการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ การ
ปฏิรูปการศึกษาแนวใหม่การเรียนรู้การเสริมสร้างอัต
ลักษณ์โรงเรียน การเพ่ิมศักยภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ.2558 – 2562) 
ที ่ แนวทางการพัฒนา ยุทธศาสตร์ 

 แนวทางท่ี 2 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาพร้อมเข้าสู่ 
ประชาคมอาเซียน (ต่อ) 
 การส่งเสริมมาตรฐานการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม 

และการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งส่งเสริมการจัดการความรู้และสร้าง
นวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือให้โรงเรียนเข้มแข็งมี
ศักยภาพสูงได้มาตรฐานสากลพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน รวมตลอดถึงการส่งเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาการศึกษาและเรียนรู้กับสถานศึกษา ชุมชน องค์กร 
และเครือข่ายทางการศึกษาอื่น ๆ เพ่ือเสริมสร้างสังคม
แห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ที่ยั่งยืนโดดเด่นในวิถี
อาเซียน 

การพัฒนาการศึกษา 
และคุณภาพชีวิตของ

ชุมชน 

 แนวทางท่ี 3 ส่งเสริมการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 การส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย

ที่มีคุณภาพ ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนและ
ชุมชน พร้อมทั้งเสริมสร้างสภาพแวดล้อม แหล่ง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ/หรือศูนย์การเรียนรู้ที่เหมาะสม
และเพียงพอสําหรับประชาชนทุกระดับ อันเป็นการ
เสริมสร้างวิถีการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือก้าวสู่ชุมชนและ
สังคมแห่งการเรียนรู้ และพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 แนวทางท่ี 4 การส่งเสริมสุขภาวะ 
 การพัฒนาใหมีระบบบริการสุขภาพทางดานสรางเสริม

สุขภาพปูองกันโรค รักษาพยาบาลและฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่
มีคุณภาพมาตรฐานการส ง เสริมและสนับสนุนให
ประชาชนมีทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเอง รวมถึง
การจัดกิจกรรมเสริมสรางความเขมแข็งทั้งรางกายและ
จิตใจของคนในชุมชน 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ.2558 – 2562) 
ที ่ แนวทางการพัฒนา ยุทธศาสตร์ 
 แนวทางท่ี 5 ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน 

 การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมด้วยการส่งเสริมการรวมตัว 
ร่วมคิดร่วมทํา ในหลายรูปแบบ เป็นการให้ความรู้แก่
ชุมชนแบบบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน กลุ่ม
ชุมชนต่าง ๆ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชุน สามารถ
พัฒนาและก้าวไปสู่สังคมอยู่ดีมีสุขการให้ความรู้ใน
รูปแบบต่างๆ เช่น การประชาสัมพันธ์ ฝึกอบรม ศึกษา ดู
งาน รวมทั้งในด้านของการฝึกอาชีพ การให้ความรู้ในด้าน
ของกฎหมายกับการใช้ชีวิตประจําวัน การสาธารณสุข 
การสร้างสังคมให้ปลอดภัยจากปัญหายาเสพติด ทําให้
ประชา 

การพัฒนาการศึกษา 
และคุณภาพชีวิตของ

ชุมชน 

 แนวทางท่ี 6 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและ
ผู้ด้อยโอกาส  
 การศึกษารวบรวมข้อมูลผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุในท้องถิ่น 

การกําหนดแนวทางในการสงเคราะห์ผู้ที่ด้อยโอกาส 
ผู้สูงอายุ ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ในด้านการศึกษา การ
พัฒนาอาชีพ ปัจจัยในการยังชีพการเข้าถึงปัจจัยการผลิต 
รวมทั้งการติดตามประเมินผลการสงเคราะห์อย่าง
ต่อเนื่องและการดําเนินการเกี่ยวกับโครงสร้างพ้ืนฐานที่
เหมาะสมกับทุกกลุ่ม เช่น สาธารณูปโภค การจัดการ
สิ่งแวดล้อม รวมตลอดถึงการอบรมและพัฒนาผู้สูงอายุ 
ผู้ด้อยโอกาส เด็ก เยาวชน และสตรีในเขตเทศบาล 

 

4 แนวทางท่ี 1 พัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างเป็น
รูปธรรม 
 การจัดการองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมและทุนทางสังคม

การสร้างแหล่งการเรียนรู้ เพ่ือการสืบค้นภูมิปัญญา/อัต
ลักษณ์ท้องถิ่น การพัฒนาระบบข้อมูลการถ่ายทอดองค์
ความรู้ การวางแผนพัฒนาและเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้ 
รวมทั้งบูรณะฟ้ืนฟูแหล่งโบราณสถาน แหล่ง
ประวัติศาสตร์ที่สําคัญ 

ด้านการศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 

จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ.2558 – 2562) 
ที ่ แนวทางการพัฒนา ยุทธศาสตร์ 

 แนวทางท่ี 2 การเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 จัดกิจกรรม/การสงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมของ 

ชมรมสภาวัฒนธรรมทองถิ่น คณะกรรมการชุมชนดานที่
เกี่ยวของกับวัฒนธรรม สงเสริมกิจกรรมดานคุณธรรม 
จริยธรรม กิจกรรมทางศาสนา ใหเกิดการพัฒนา และ
สรางสรรค์ในดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับวิธีชีวิตของ
ประชาชนเชื่อมโยงกับภูมิปัญญาทองถิ่น เป็นสังคมที่
คุณธรรมนําสังคม 

ด้านการศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 

จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

 

5 แนวทางท่ี 1 การสร้างจิตส านึก ป้องกัน และความตระหนักในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 โดยการสรางความตระหนักในการมีสวนรวม และแสดง

ความคิดเห็น ความรับผิดชอบตอสวนรวม พัฒนา
เครือขายชุมชน อาสาสมัครเฝูาระวังปูองกันบรรเทาสา
ธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นในพ้ืนที่ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ 
และรณรงค์ปูองกัน การเกิดสาธารณภัยตาง ๆ ซึ่งเป็น
สาเหตุในภัยที่อาจเกิดข้ึนในพื้นท่ี 

การพัฒนาด้าน
อนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

แนวทางท่ี 2 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย
และการรักษาความสงบปลอดภัยแก่ชุมชน 
 สงเสริมสนับสนุนการแกไขปัญหา อุทกภัย ภัยแลง 

อุบัติภัย รวมถึงสาธารณภัยตาง ๆ เชน การกอสรางพนัง 
การขุดลอก คูคลอง ลําน้ํา เพ่ือปูองกันน้ําทวม ฯ รวม
ตลอดถึงการใหความชวยเหลือบรรเทาสาธารณภัยใหแก
พ้ืนที่ประสบภัยในพื้นท่ี 

แนวทางท่ี 3 พัฒนาชุมชนตัวอย่างความแห่งส าเร็จที่เป็นรูปธรรม 
 สรางองค์ความรูจากศึกษาดูงานการหาตนแบบที่ดีในการ

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม  และระบบ
นิเวศน์ที่ดี   เพ่ือนํามาเป็นแบบอยางแนวทางปฏิบัติและ
ขยายผลสูชุมชนและทองถิ่นอ่ืน  โดยการมีสวนรวมของ
ชุมชน องค์กรภาคเอกชน เชน การพัฒนาระบบการกําจัด
ขยะมูลฝอย การแกไขปัญหาหมอกควันและไฟปุา การ
แกไขปัญหาน้ําเสีย และแมน้ํา ลําคลอง 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ.2558 – 2562) 
ที ่ แนวทางการพัฒนา ยุทธศาสตร์ 
6 แนวทางท่ี 1 การพัฒนาสร้างจิตส านึก และพัฒนาขีดความสามารถ

บุคลากรภาครัฐ และภาคประชาชน         
 พัฒนาบุคลากรทองถิ่นใหมีความรูความสามารถในการ

ปฏิบัติงานและการบริการประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ 
ประชาชนไดรับความพึงพอใจและสามารถสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาของทองถิ่น  

 เสริมสรางจิตสานึก ขวัญกาลังใจและทัศนคติที่ดีของ
บุคลากรทองถิ่นทุกระดับในการใหบริการประชาชน  

ด้านการบริหาร 
จัดการบ้านเมืองท่ีดี 

แนวทางท่ี 2 เสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการ        
 การพัฒนาประสิทธิภาพโดยมุงเนนความคุมคาในการ

ปฏิบัติภารกิจ ปรับปรุงโครงสรางการบริหารงานใหพรอม
รับกับภารกิจหนาที่ตามกฎหมายกําหนด เนนกระจาย
การบริการสาธารณะใหทั่วถึงโดยคํานึงถึงความตองการ
ของประชาชนเพ่ิมบทบาทภาคเอกชนในกิจการของรัฐ 
เพ่ือลดภาระการลงทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ใหบริการตลอดจนพัฒนากลไก การกํากับดูแลที่เขมแข็ง
และโปรงใสโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผูรับบริการเป็น
หลักและดําเนินการควบคูไปกับการปลูกฝังจิตสํานึก
ขาราชการใหยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมการรับผิดชอบตอ
สวนรวม การพรอมรับการตรวจสอบจากประชาชนและ
ปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวของกับการเปิดเผยขอมูลอยาง
เครงครัด 

แนวทางท่ี 3 การพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการ
บริหารจัดการ และการตรวจสอบควบคุม     
 การเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีโอกาสในการเสนอปัญหา

ความต้องการ การกําหนดนโยบาย เสนอแนะและกําหนด
บทบัญญัติรวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประสาน
ประโยชน์ของภาคส่วนต่างๆ ให้เสมอภาคและมีความ
สมดุล ส่งเสริมการทํากิจกรรมในลักษณะพหุภาคี ส่งเสริม
และจัดให้มีระบบการควบคุมภายในองค์กรภาครัฐ 

 สงเสริมและจัดใหมีระบบการควบคุมภายในองค์กร
ภาครัฐตามที่กฎหมายกําหนดและสงเสริมใหมีการ 
ตรวจสอบจากทุกภาคสวน 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ.2558 – 2562) 
ที ่ แนวทางการพัฒนา ยุทธศาสตร์ 

 แนวทางท่ี 4 จัดหาปัจจัย และสร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงาน
ขององค์กร         
 จัดหาเครื่องมือเครื่องใชที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน/การ

บริการที่มีประสิทธิภาพ รวมตลอดถึงการดําเนินการ
กอสราง ปรับปรุงสถานที่อาคารสํานักงาน อาคาร
ปฏิบัติการตาง ๆ ขององค์กรเพ่ือใหเป็นองค์กรที่มีความ
พรอมสําหรับการใหบริการสาธารณะแกประชาชน 

 

7 แนวทางท่ี 1 กระตุ้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันบรรเทา
สาธารณภัย 
 การสรางความตระหนักในการมีสวนรวมและการแสดง

ความคิดเห็น ความรับผิดชอบตอสวนรวม พัฒนา
เครือขายชุมชนอาสาสมัครและบุคลากรขององค์กร/
หนวยงานในการเฝูาระวังประชาสัมพันธ์และรณรงค์
แนวทางในการปูองกันและการบรรเทาสาธารณภัย  

ด้านการป้องกัน 
บรรเทา 

สาธารณภัย 
และการจัด 

ระเบียบ ชุมชน 
สังคม 

 แนวทางท่ี 2 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการรักษาความสงบ ปลอดภัย
การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยแก่ชุมชน/ท้องถิ่น 
 สงเสริมสนับสนุนการแกไขปัญหาอุทกภัย ภัยแลง สา

ธารณภัยตางๆ เชน การกอสรางพนัง การขุดลอก คูคลอง 
ลําน้ํา เพ่ือปูองกันน้ําทวมฯ รวมตลอดถึงการให ความ
ชวยเหลือบรรเทาสาธารณภัยใหแกพ้ืนที่ประสบภัย 

 

 แนวทางท่ี 3 การป้องกันและแก้ไขปัญหาอบายมุขและสิ่งเสพติด 
 การรวมมือและเชื่อมโยงกับหนวยงานที่เกี่ยวของกันใน

การแกไขปัญหาอบายมุขและสิ่งเสพติด ในการกําหนด
มาตรการปูองกันและแกไขอยางตอเนื่องและจริงจังตั้งแต
ระดับครอบครัวชุมชน สถานศึกษา และสถานที่ทํางาน
อยางเป็นระบบ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 
(พ.ศ. 2558- 2561) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2558 - 2562) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองแม่โจ้ 
(พ.ศ.2558 - 2562) 

ความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ.2558 - 2562) กับยุทธศาสตร์ระดับต่าง ๆ 

1. การพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดลุ 
และยั่งยืน 

2. การสรางสังคมแหงวัฒนธรรมความรู     
ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพ

คนใหพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง 

3. การจัดการทรัพยากรธรรมชาตพิลังงานและ
สิ่งแวดลอมเพื่อเป็นฐานการพัฒนาอยางยั่งยืน 

4. การสรางความ มั่นคง ปลอดภยั 
และความสงบสุขของประชาชน 

5. การพัฒนาระบบบรหิารจดัการภาครัฐและ
การใหบริการประชาชนท่ีมีประสทิธิภาพ 

โปรงใสและเป็นธรรม 

1. การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพื่อรองรับ 
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

6. การปูองกัน บรรเทาสาธารณภยัและการรักษา
ความเป็นระเบียบเรียบรอย 

ในชุมชน 

5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

2. การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทาง 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

4. การอนรุักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศลิปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิปญัญาทองถิ่น 

 

7. การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 

1.ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 

2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

3.ด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิตของ
ชุมชน 

4.  ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
5.การพัฒนาด้านอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

 
7.การพัฒนาด้านการป้องกันบรรเทาสา
ธารณภัย และการจัดการระเบียบชุมชน   
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3.2 
บัญชีโครงการพัฒนา 

และบัญชีประสานโครงการพัฒนา 
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สรุปโครงการพัฒนา 
(ผ.03) 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ.  2560 - 2562 ) 

เทศบาลเมืองแม่โจ้     อ าเภอสันทราย     จังหวัดเชียงใหม่ 
 

  ปี  2560 ปี  2561 ปี  2562 รวม  3  ปี 

ยุทธศาสตร ์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

  โครงการ (  บาท  ) โครงการ (  บาท  ) โครงการ (  บาท  ) โครงการ (  บาท  ) 

1)   ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน         
1.1 กอสราง/ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน และระบบระบายน้ํา 64 15,379,349 39 17,055,000 35 15,185,500 138 48,035,849 

1.2 พัฒนาสาธารณูปโภค 2 1,015,000 5 3,991,000 6 4,355,000 13 9,361,000 

1.3 พัฒนาสาธารณูปการ 5 5,450,000 12 22,269,000 8 9,361,000 25 37,080,000 

รวม 71 21,844,349 56 43,315,000 49 28,901,500 176 94,476,849 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ         

2.1 สงเสริมและพัฒนาอาชีพและสรางเครือขายพึ่งพาตนเองไดอยาง
ยั่งยืน 

7 550,000 7 550,000 7 550,000 21 1,650,000 

2.2 การสงเสรมิศักยภาพและขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินคาทางการเกษตร 

2 100,000 2 100,000 2 100,000 6 300,000 

2.3 สรางความตระหนักแกผูประกอบการและผูบรโิภค - - - - - - - - 

รวม 9 650,000 9 650,000 9 650,000 27 1,950,000 
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  ปี  2560 ปี  2561 ปี  2562 รวม  3  ปี 

ยุทธศาสตร ์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

  โครงการ (  บาท  ) โครงการ (  บาท  ) โครงการ (  บาท  ) โครงการ (  บาท  ) 

3.ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต         

3.1 การบริหารและจัดการศึกษา 27 13,335,440 27 13,335,440 27 13,335,440 81 40,006,320 

3.2 สงเสริมและพัฒนาคณุภาพมาตรฐานการศึกษาพรอมเขาสู
ประชาคมอาเซียน 

6 270,000 6 270,000 6 270,000 18 810,000 

3.3 สงเสริมการศึกษา และการเรยีนรูตลอดชีวิต - - - - - - - - 

3.4 สงเสริมสุขภาวะ 16 2,320,000 16 2,320,000 16 2,320,000 48 6,960,000 

3.5 การสงเสรมิการเรียนรูของชุมชน 4 220,000 4 220,000 4 220,000 12 660,000 

3.6 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุและ
ผูดอยโอกาส 

10 1,770,000 10 1,770,000 10 1,770,000 30 5,310,000 

รวม 63 17,915,440 63 17,915,440 63 17,915,440 189 53,746,320 

4.ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 

        

4.1 พัฒนาองค์ความรูดานศลิปวฒันธรรมทองถิ่นอยางเป็นรูปธรรม - - - - - - - - 

4.2 การเช่ือมโยงวิทีชีวิตกับศลิปวัฒนธรรมทองถิ่น 7 3,510,000 7 3,510,000 7 3,510,000 21 10,530,000 

รวม 7 3,510,000 7 3,510,000 7 3,510,000 21 10,530,000 
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  ปี  2560 ปี  2561 ปี  2562 รวม  3  ปี 

ยุทธศาสตร ์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

  โครงการ (  บาท  ) โครงการ (  บาท  ) โครงการ (  บาท  ) โครงการ (  บาท  ) 
4.การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม         

4.1 การสรางจิตสํานึก ปูองกัน และความตระหนักในการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

4 240,000 4 240,000 4 240,000 12 720,000 

4.2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดลอม 5 310,600 5 310,600 5 310,600 15 931,800 

4.3 พัฒนาชุมชนตัวอยางความแหงสําเร็จทีเ่ป็นรูปธรรม 2 130,000 2 130,000 2 130,000 6 390,000 

รวม 11 680,600 11 680,600 11 680,600 33 2,041,000 

6.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี         

6.1 การพัฒนาสรางจิตสาํนึก และพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร
ภาครัฐ และภาคประชาชน 

5 1,280,000 5 1,280,000 5 1,280,000 15 3,840,000 

6.2 เสรมิสรางประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 7 611,000 7 611,000 7 611,000 21 1,833,000 

6.3 การพัฒนาสงเสริมการมสีวนรวมของทุกภาคสวนในการบริหาร
จัดการ และการตรวจสอบควบคุม 

20 6,595,000 20 6,595,000 20 6,595,000 60 19,785,000 

6.4 จัดหาปัจจยั และสรางปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานของ
องค์กร 

22 20,501,750 22 20,501,750 22 20,501,750 66 61,505,250 

รวม 54 28,987,750 54 28,987,750 54 28,987,750 162 86,963,250 
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  ปี  2560 ปี  2561 ปี  2562 รวม  3  ปี 

ยุทธศาสตร ์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

  โครงการ (  บาท  ) โครงการ (  บาท  ) โครงการ (  บาท  ) โครงการ (  บาท  ) 
7.การพัฒนาด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และการจัดการ
ระเบียบชมุชน                   
7.1 เสรมิสรางการมสีวนรวมของประชาชนในการปูองกันบรรเทาสา
ธารณภัย 

2 150,000 2 150,000 2 150,000 6 450,000 

7.2 เสรมิสรางประสิทธิภาพในการปูองกัน บรรเทาสาธารณภัยและ
การรักษาความสงบปลอดภัยแกชุมชน 

25 10,704,500 25 10,704,500 25 10,704,500 75 32,113,500 

7.3 การปูองกันและแกไขปัญหาอบายมุขและสิ่งเสพติด 3 180,000 3 180,000 3 180,000 6 540,000 

รวม 30 11,034,500 30 11,034,500 30 11,034,500 90 33,103,500 

รวมท้ังสิ้น 245 84,622,639 230 106,093,290 223 91,679,790 698 282,810,919 
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(ยุทธศาสตร์เมืองแม่โจ)้ 
ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
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(ผ.01) 
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลเมืองแม่โจ้ อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัด 1. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดลุและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วน จังหวัดเชียงใหม่ ที ่1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

ยุทธศาสตร์ที ่1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
       1.1 แนวทางการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน และระบบระบายน้ า 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิตโครงการ) 2560 2561 2562 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) 

1 โครงการกอสรางถนน คสล. พรอมตี
เสนจราจร กวาง 3.00 เมตร ยาว 
39 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมนอยกวา 117 เมตร 
(สถานที่กอสราง บริเวณถนนซอยโรง
บัว หมูที ่1  ต.หนองหาร) 

1. เพื่อพัฒนาเสนทางคมนาคม
ใหไดมาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติ เหตุในการ
เดินทาง ประชาชนสัญจรไดอยาง
สะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต
ทางการเกษตรมีความสะดวก
รวดเร็ว 

กวาง 3.00 เมตร  
ยาว 39 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  
หรือพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 117 
เมตร 

73,000 - - รอยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่ได 
มาตรฐาน 

1. เสนทางคมนาคมมี 
มาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชน
สามารถเดินทาง 
ไดสะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสงผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
รวดเร็ว 

กองชาง 
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1.1 แนวทางการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน และระบบระบายน้ า 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิตโครงการ) 2560 2561 2562 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) 

2 โครงการกอสรางถนน คสล. พรอมตี
เสนจราจร กวาง 4.00 เมตร ยาว 
374 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 1,496 
เมตร (สถานที่กอสราง บริเวณถนน
ซอย 6 ฝังตรงขามคลองสงน้ํา คลอง
ชลประทาน หมูที ่1  ต.หนองหาร) 

1. เพื่อพัฒนาเสนทางคมนาคม
ใหไดมาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติ เหตุในการ
เดินทาง ประชาชนสัญจรไดอยาง
สะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต
ทางการเกษตรมีความสะดวก
รวดเร็ว 

วาง 4.00 เมตร ยาว 374 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมนอยกวา 1,496 
เมตร 

1,030,000 - - รอยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่ได 
มาตรฐาน 

1. เสนทางคมนาคมมี 
มาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชน
สามารถเดินทาง 
ไดสะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสงผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
รวดเร็ว 

กองชาง 

3 โครงการกอสรางถนน คสล.  ม. 1 ต. 
หนองหาร (ชุมชนแมเตาไห 2) 
(ละติจูด ลองติจูด 
18.932999,98.992748 ) 
สถานที่กอสรางบริเวณถนนซอยบาน
ผูชวยสงัด 

1. เพื่อพัฒนาเสนทางคมนาคม
ใหไดมาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติ เหตุในการ
เดินทาง ประชาชนสัญจรไดอยาง
สะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต
ทางการเกษตรมีความสะดวก
รวดเร็ว 

ขนาดกวาง 3.00 เมตร   
ยาว 16 เมตร   
หนา 0.15 เมตร  
หรือพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 
48 ตารางเมตร  

50,000 50,000 50,000 รอยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่ได 
มาตรฐาน 

1. เสนทางคมนาคมมี 
มาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชน
สามารถเดินทาง 
ไดสะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสงผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
รวดเร็ว 

กองชาง 

4 โครงการกอสรางถนน คสล. พรอมตี
เสนจราจร ขนาดกวาง 2.50 เมตร 
ยาว 55 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 137 
เมตร (สถานที่กอสรางบริเวณถนน
ซอยหลังโรงผักการดอง หมูที ่2  ต.
หนองหาร) 

1. เพื่อพัฒนาเสนทางคมนาคม
ใหไดมาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติ เหตุในการ
เดินทาง ประชาชนสัญจรไดอยาง
สะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต
ทางการเกษตรมีความสะดวก
รวดเร็ว 

ขนาดกวาง 2.50 เมตร  
ยาว 55 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  
หรือพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 
137 เมตร 

85000 - - รอยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่ได 
มาตรฐาน 

1. เสนทางคมนาคมมี 
มาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชน
สามารถเดินทาง 
ไดสะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสงผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
รวดเร็ว 

กองชาง 
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1.1 แนวทางการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน และระบบระบายน้ า 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิตโครงการ) 2560 2561 2562 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) 

5 โครงการกอสรางถนน คสล. พรอมตี
เสนจราจร ม. 3 ต. หนองหาร (ชุมชน
ปุาขาม) (ละติจูด ลองติจูด
18.928574, 98.984595) 
สถานที่กอสรางบริเวณถนนปาุขาม 
ซอย 2 

1. เพื่อพัฒนาเสนทางคมนาคม
ใหไดมาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติ เหตุในการ
เดินทาง ประชาชนสัญจรไดอยาง
สะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต
ทางการเกษตรมีความสะดวก
รวดเร็ว 

ขนาดกวาง 2.80 เมตร  
ยาว 15 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  
หรือพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 42 
ตารางเมตร  

  -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             90,000 90,000 รอยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่ได 
มาตรฐาน 

1. เสนทางคมนาคมมี 
มาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชน
สามารถเดินทาง 
ไดสะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสงผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
รวดเร็ว 

กองชาง 

6 โครงการกอสรางถนน คสล. พรอมตี
เสนจราจร ม. 3 ต. หนองหาร (ชุมชน
ปุาขาม) สถานที่กอสรางบริเวณซอย
บานลุงนวล 

1. เพื่อพัฒนาเสนทางคมนาคม
ใหไดมาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติ เหตุในการ
เดินทาง ประชาชนสัญจรไดอยาง
สะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต
ทางการเกษตรมีความสะดวก
รวดเร็ว 

ขนาดกวาง 3.00 เมตร  
ยาว 28 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  
หรือพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 84 
ตารางเมตร  

- - 814,000  รอยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่ได 
มาตรฐาน 

1. เสนทางคมนาคมมี 
มาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชน
สามารถเดินทาง 
ไดสะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสงผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
รวดเร็ว 

กองชาง 

7 โครงการกอสรางถนน คสล. พรอมตี
เสนจราจร ม. 3 ต. หนองหาร (ชุมชน
ปุาขาม) สถานที่กอสรางบริเวณถนน
หนาบานคุณพิศมัย -ลําน้ําแมคาว 

1. เพื่อพัฒนาเสนทางคมนาคม
ใหไดมาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติ เหตุในการ
เดินทาง ประชาชนสัญจรไดอยาง
สะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต
ทางการเกษตรมีความสะดวก
รวดเร็ว 

ขนาดกวาง 4.00 เมตร  
ยาว 354 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  
หรือพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 
1,416 ตารางเมตร  

- - 245,000    รอยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่ได 
มาตรฐาน 

1. เสนทางคมนาคมมี 
มาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชน
สามารถเดินทาง 
ไดสะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสงผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
รวดเร็ว 

กองชาง 



~ 34 ~ 

1.1 แนวทางการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน และระบบระบายน้ า 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิตโครงการ) 2560 2561 2562 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) 

8 โครงการกอสราง คสล. พรอมตีเสน
จราจร ม. 3 ต. หนองหาร (ชุมชน
หวยเกีย๋ง) สถานที่กอสรางบริเวณ
ซอยบานนางพกิุล  บุญธรรม 

1. เพื่อพัฒนาเสนทางคมนาคม
ใหไดมาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติ เหตุในการ
เดินทาง ประชาชนสัญจรไดอยาง
สะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต
ทางการเกษตรมีความสะดวก
รวดเร็ว 

ขนาดกวาง 3.00 เมตร  
ยาว 142 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  
หรือพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 426 
ตารางเมตร  

- 225,000 - รอยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่ได 
มาตรฐาน 

1. เสนทางคมนาคมมี 
มาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชน
สามารถเดินทาง 
ไดสะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสงผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
รวดเร็ว 

กองชาง 

9 โครงการกอสราง คสล.  ม. 4 ต. 
หนองหารสถานทีก่อสรางบริเวณถนน
เดิมตอจากบานนางชุม  ดวงบาล 

1. เพื่อพัฒนาเสนทางคมนาคม
ใหไดมาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติ เหตุในการ
เดินทาง ประชาชนสัญจรไดอยาง
สะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต
ทางการเกษตรมีความสะดวก
รวดเร็ว 

ขนาดกวาง 3.00 เมตร  
ยาว 23 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  
หรือพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 69 
ตารางเมตร   

40,000    40,000    40,000    รอยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่ได 
มาตรฐาน 

1. เสนทางคมนาคมมี 
มาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชน
สามารถเดินทาง 
ไดสะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสงผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
รวดเร็ว 

กองชาง 

10 โครงการกอสราง คสล. พรอมตีเสน
จราจร  ม. 4 ต. หนองหาร สถานที่
กอสรางบริเวณซอยบานพอชุม ฟอง
ศรี - บานนายสภุาพ 

1. เพื่อพัฒนาเสนทางคมนาคม
ใหไดมาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติ เหตุในการ
เดินทาง ประชาชนสัญจรไดอยาง
สะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต
ทางการเกษตรมีความสะดวก
รวดเร็ว 

ขนาดกวาง 4.00 เมตร  
ยาว 86 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  
หรือพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 344 
ตารางเมตร  

 - 197,000    -  รอยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่ได 
มาตรฐาน 

1. เสนทางคมนาคมมี 
มาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชน
สามารถเดินทาง 
ไดสะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสงผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
รวดเร็ว 

กองชาง 



~ 35 ~ 

1.1 แนวทางการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน และระบบระบายน้ า 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิตโครงการ) 2560 2561 2562 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) 

11 โครงการกอสรางถนน คสล. พรอมตี
เสนจราจร กวา 3.50 เมตร ยาว 
295 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 1,032 
เมตร (สถานที่กอสราง บริเวณซอย
สบันงา หมูที่ 5 ตําบลหนองหาร 
อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม) 

1. เพื่อพัฒนาเสนทางคมนาคม
ใหไดมาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติ เหตุในการ
เดินทาง ประชาชนสัญจรไดอยาง
สะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต
ทางการเกษตรมีความสะดวก
รวดเร็ว 

กวาง 3.50 เมตร  
ยาว 295 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  
หรือพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 
1,032 เมตร  

 593,000 - - รอยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่ได 
มาตรฐาน 

1. เสนทางคมนาคมมี 
มาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชน
สามารถเดินทาง 
ไดสะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสงผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
รวดเร็ว 

กองชาง 

12 โครงการกอสรางถนน คสล. พรอมตี
เสนจราจรขนาดกวาง 3.00-3.50 
เมตร ยาว 164 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 
506 ตารางเมตร (สถานที่กอสราง
บริเวณถนนซอยจันทร์ศิริคาไม  หมูที่ 
5 ต.หนองหาร) 

1. เพื่อพัฒนาเสนทางคมนาคม
ใหไดมาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติ เหตุในการ
เดินทาง ประชาชนสัญจรไดอยาง
สะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต
ทางการเกษตรมีความสะดวก
รวดเร็ว 

ขนาดกวาง 3.00-3.50 เมตร  
ยาว 164 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  
หรือพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 506 
ตารางเมตร 

315,000  - - รอยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่ได 
มาตรฐาน 

1. เสนทางคมนาคมมี 
มาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชน
สามารถเดินทาง 
ไดสะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสงผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
รวดเร็ว 

กองชาง 

13 โครงการกอสราง คสล. พรอมตีเสน
จราจร  ม. 5 ต. หนองหาร (ชุมชน
สหกรณ์นิคม 1) สถานทีก่อสราง
บริเวณถนนซอยบานนายนิพนธ ์ 
มอญแสง   

1. เพื่อพัฒนาเสนทางคมนาคม
ใหไดมาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติ เหตุในการ
เดินทาง ประชาชนสัญจรไดอยาง
สะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต
ทางการเกษตรมีความสะดวก
รวดเร็ว 

ขนาดกวาง 3.00 เมตร  
ยาว 41 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  
พื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 123 
ตารางเมตร  

71,000    71,000    71,000    รอยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่ได 
มาตรฐาน 

1. เสนทางคมนาคมมี 
มาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชน
สามารถเดินทาง 
ไดสะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสงผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
รวดเร็ว 

กองชาง 



~ 36 ~ 

1.1 แนวทางการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน และระบบระบายน้ า 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิตโครงการ) 2560 2561 2562 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) 

14 โครงการกอสรางถนน คสล. พรอมตี
เสนจราจร  ม. 5 ต. หนองหาร 
(ชุมชนสหกรณ์นิคม 2) สถานที่
กอสรางบริเวณถนนซอยบานคุณมาล ี

1. เพื่อพัฒนาเสนทางคมนาคม
ใหไดมาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติ เหตุในการ
เดินทาง ประชาชนสัญจรไดอยาง
สะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต
ทางการเกษตรมีความสะดวก
รวดเร็ว 

ขนาดกวาง 3.50 เมตร  
ยาว 167 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  
หรือพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 
585 ตารางเมตร  

-  336,000     - รอยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่ได 
มาตรฐาน 

1. เสนทางคมนาคมมี 
มาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ไดสะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสงผลผลิตทางการ
เกษตรมีความรวดเร็ว 

กองชาง 

15 โครงการกอสรางถนน คสล. พรอมตี
เสนจราจร  ม. 5 ต. หนองหาร 
(ชุมชนสหกรณ์นิคม 2)สถานที่
กอสรางบริเวณถนนซอยลานนาอโศก 

1. เพื่อพัฒนาเสนทางคมนาคม
ใหไดมาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติ เหตุในการ
เดินทาง ประชาชนสัญจรไดอยาง
สะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต
ทางการเกษตรมีความสะดวก
รวดเร็ว 

ขนาดกวาง 3.00 เมตร  
ยาว 800 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  
หรือพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 
2,400 ตารางเมตร  

-  1,390,000    -  รอยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่ได 
มาตรฐาน 

1. เสนทางคมนาคมมี 
มาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ไดสะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสงผลผลิตทางการ
เกษตรมีความรวดเร็ว 

กองชาง 

16 โครงการกอสรางถนน คสล. พรอมตี
เสนจราจร  ม. 6 ต. หนองหาร 
สถานที่กอสรางบริเวณซอย 6 

1. เพื่อพัฒนาเสนทางคมนาคม
ใหไดมาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติ เหตุในการ
เดินทาง ประชาชนสัญจรไดอยาง
สะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต
ทางการเกษตรมีความสะดวก
รวดเร็ว 

ขนาดกวาง 2.00 เมตร  
ยาว 41 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  
หรือพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 
82 ตารางเมตร  

48,000   48,000   48,000   รอยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่ได 
มาตรฐาน 

1. เสนทางคมนาคมมี 
มาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ไดสะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสงผลผลิตทางการ
เกษตรมีความรวดเร็ว 

กองชาง 

 



~ 37 ~ 

1.1 แนวทางการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน และระบบระบายน้ า 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิตโครงการ) 2560 2561 2562 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) 

17 โครงการกอสรางถนน คสล. พรอมตี
เสนจราจร  ม. 6 ต. หนองหาร 
สถานที่กอสรางบริเวณถนนซอยบาน
คุณพร 

1. เพื่อพัฒนาเสนทางคมนาคม
ใหไดมาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติ เหตุในการ
เดินทาง ประชาชนสัญจรไดอยาง
สะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต
ทางการเกษตรมีความสะดวก
รวดเร็ว 

กวาง 3.50 เมตร  
ยาว 62 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  
หรือพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 
217 ตารางเมตร 

 -  - 126,000    รอยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่ได 
มาตรฐาน 

1. เสนทางคมนาคมมี 
มาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ไดสะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสงผลผลิตทางการ
เกษตรมีความรวดเร็ว 

กองชาง 

18 โครงการกอสรางถนน คสล.พรอมตี
เสนจราจร  ม. 9 ต. หนองหาร 
สถานที่กอสรางบริเวณถนนซอยอุย
หมูตอจากของเดิม หมู 9 ต.หนอง
หาร 

1. เพื่อพัฒนาเสนทางคมนาคม
ใหไดมาตรฐาน 
2. เ พื่ อ ล ด อุ บั ติ เ ห ตุ ใ น ก า ร
เดินทาง ประชาชนสัญจรไดอยาง
สะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต
ทางการเกษตรมีความสะดวก
รวดเร็ว 

ขนาดกวาง 3.00 เมตร  
ยาว 40 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  
หรือพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 
210 ตารางเมตร 

130,000 - - รอยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่ได 
มาตรฐาน 

1. เสนทางคมนาคมมี 
มาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ไดสะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสงผลผลิตทางการ
เกษตรมีความรวดเร็ว 

กองชาง 

19 โครงการกอสราง คสล. พรอมตีเสน
จราจร  ม. 10 ต. หนองหาร  
สถานที่กอสรางบริเวณซอยซาวนา ม. 
10 

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง 
คมนาคมใหไดมาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ 
เดินทาง ประชาชนสัญจร 
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อใหการขนสง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกวาง 4.00 เมตร  
ยาว 590 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  
หรือพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 
2,360 ตารางเมตร  

- 1,366,000    - รอยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่ได 
มาตรฐาน 

1. เสนทางคมนาคมมี 
มาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ไดสะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสงผลผลิตทางการ
เกษตรมีความรวดเร็ว 

กองชาง 

 



~ 38 ~ 

1.1 แนวทางการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน และระบบระบายน้ า 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิตโครงการ) 2560 2561 2562 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) 

20 โครงการกอสรางถนน คสล. พรอมตี
เสนจราจร  ม. 10 ต. หนองหาร 
สถานที่กอสรางบริเวณถนนซอย
นาคราช 

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง 
คมนาคมใหไดมาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ 
เดินทาง ประชาชนสัญจร 
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อใหการขนสง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกวาง 3.50 เมตร  
ยาว 150 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  
หรือพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 
525 ตารางเมตร  

- 304,000    - รอยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่ได 
มาตรฐาน 

1. เสนทางคมนาคมมี 
มาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ไดสะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสงผลผลิตทางการ
เกษตรมีความรวดเร็ว 

กองชาง 

21 โครงการกอสรางถนน คสล. พรอมตี
เสนจราจร ขนาดกวาง 3.50 เมตร 
ยาว 104 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 364 
เมตร (สถานที่กอสรางบริเวณถนน
ซอย 11 หมูที่ 11  ต.หนองหาร) 

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง 
คมนาคมใหไดมาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ 
เดินทาง ประชาชนสัญจร 
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อใหการขนสง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกวาง 3.50 เมตร ยาว 104 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืพื้นที่
ดําเนินการไมนอยกวา 364 เมตร 

226,000  - - รอยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่ได 
มาตรฐาน 

1. เสนทางคมนาคมมี 
มาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ไดสะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสงผลผลิตทางการ
เกษตรมีความรวดเร็ว 

กองชาง 

22 โครงการกอสรางถนน คสล. พรอมตี
เสนจราจร  ม. 11 ต. หนองหาร
สถานที่กอสรางบริเวณซอยยายบัว  

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง 
คมนาคมใหไดมาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ 
เดินทาง ประชาชนสัญจร 
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อใหการขนสง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกวาง 3.00 เมตร  
ยาว 50 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  
พื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 150 
ตารางเมตร  

- 87,000    -    รอยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่ได 
มาตรฐาน 

1. เสนทางคมนาคมมี 
มาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ไดสะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสงผลผลิตทางการ
เกษตรมีความรวดเร็ว 

กองชาง 

 



~ 39 ~ 

1.1 แนวทางการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน และระบบระบายน้ า 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิตโครงการ) 2560 2561 2562 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) 

23 โครงการกอสรางถนน คสล. พรอมตี
เสนจราจร  ม. 5  ต. ปุาไผ (ชุมชน
แมดู) สถานที่กอสรางบริเวณถนน
หนาบานนายศรีลม  ดวงบาล 
 

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง 
คมนาคมใหไดมาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ 
เดินทาง ประชาชนสัญจร 
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อใหการขนสง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

กวาง 3.00 เมตร  
ยาว 100 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  
หรือพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 
300 ตารางเมตร  

- - 174,000    รอยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่ได 
มาตรฐาน 

1. เสนทางคมนาคมมี 
มาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ไดสะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสงผลผลิตทางการ
เกษตรมีความรวดเร็ว 

 

24 โครงการกอสรางถนน คสล. และ
กอสรางทางระบายน้ํา ม. 5 ต. ปุาไผ 
(ชุมชนแมดู) สถานที่กอสรางบริเวณ
ถนนซอย 6 

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง 
คมนาคมใหไดมาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ 
เดินทาง ประชาชนสัญจร 
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อใหการขนสง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกวาง 2.50 เมตร  
ยาว 24 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  
และกอสรางรางระบายน้ํา คสล. 
ขนาดปากรางกวาง 0.30 เมตร  
ลึก 0.40 เมตร  
หนา 0.10 เมตร  
ยาว 24 เมตร 

-   - 100,000    รอยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่ได 
มาตรฐาน 

1. เสนทางคมนาคมมี 
มาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ไดสะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสงผลผลิตทางการ
เกษตรมีความรวดเร็ว 

กองชาง 

25 โครงการกอสรางถนน คสล. ม. 5  ต. 
ปุาไผ (ชุมชนแมดู) พรอมตีเสนจราจร
สถานที่กอสรางบริเวณซอยบานปูา
จันทร์สม 

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง 
คมนาคมใหไดมาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ 
เดินทาง ประชาชนสัญจร 
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อใหการขนสง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกวาง 3.00 เมตร  
ยาว 6 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  
หรือพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 
138 ตารางเมตร 

-   80,000   -   รอยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่ได 
มาตรฐาน 

1. เสนทางคมนาคมมี 
มาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ไดสะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสงผลผลิตทางการ
เกษตรมีความรวดเร็ว 

กองชาง 

 



~ 40 ~ 

1.1 แนวทางการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน และระบบระบายน้ า 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิตโครงการ) 2560 2561 2562 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) 

26 โครงการกอสรางถนน คสล. ม. 5 ต. 
ปุาไผ (ชุมชนหนองทราย) พรอมตีเสน
จราจร สถานที่กอสรางบริเวณถนน
ซอย 2 
 

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง 
คมนาคมใหไดมาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ 
เดินทาง ประชาชนสัญจร 
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อใหการขนสง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกวาง 0.50 ม.  
หนา 0.62 ม.  
ยาว 48.00 ม.  
 

- 120,000    - รอยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่ได 
มาตรฐาน 

1. เสนทางคมนาคมมี 
มาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ไดสะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสงผลผลิตทางการ
เกษตรมีความรวดเร็ว 

กองชาง 

27 โครงการกอสรางถนน คสล. พรอมตี
เสนจราจร  ม. 5 ต. ปุาไผ (ชุมชน
หนองทราย) สถานที่กอสรางบริเวณ
ถนนซอย7 

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง 
คมนาคมใหไดมาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ 
เดินทาง ประชาชนสัญจร 
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อใหการขนสง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

กวาง 3.00 ม. 
ยาว 90.00 ม. 
หนา 0.05 ม.  
หรือพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 
270 ตร.ม. 

-   - 100,000    รอยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่ได 
มาตรฐาน 

1. เสนทางคมนาคมมี 
มาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ไดสะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสงผลผลิตทางการ
เกษตรมีความรวดเร็ว 

กองชาง 

28 โครงการกอสรางถนน คสล. พรอมตี
เสนจราจร ขนาดกวาง 2.00 เมตร 
ยาว 36 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 72 
ตารางเมตร และกอสรางรางระบาย
น้ํา คสล. กวาง 0.30 เมตร ลึก 
0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 
36 เมตร (สถานที่กอสรางบริเวณ
ถนนซอยบานนายสุพจน์ หมูที ่5 ต.
ปุาไผ) 

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง 
คมนาคมใหไดมาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ 
เดินทาง ประชาชนสัญจร 
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อใหการขนสง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกวาง 2.00 เมตร  
ยาว 36 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  
หรือพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 
72 ตารางเมตร  
และกอสรางรางระบายน้ํา คสล. 
กวาง 0.30 เมตร  
ลึก 0.40 เมตร  
หนา 0.10 เมตร  
ยาว 36 เมตร 

120,000 - -   รอยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่ได 
มาตรฐาน 

1. เสนทางคมนาคมมี 
มาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ไดสะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสงผลผลิตทางการ
เกษตรมีความรวดเร็ว 

กองชาง 



~ 41 ~ 

1.1 แนวทางการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน และระบบระบายน้ า 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิตโครงการ) 2560 2561 2562 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) 

29 โครงการกอสรางถนน คสล. พรอมตี
เสนจราจร  ม. 5 ต. ปุาไผ (ชุมชน
หนองทราย) สถานที่กอสรางบริเวณ
บานหนองทราย ซอย 6 
 

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง 
คมนาคมใหไดมาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ 
เดินทาง ประชาชนสัญจร 
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อใหการขนสง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกวาง 3.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  
หรือพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 
180 ตารางเมตร  

- - 105,000    รอยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่ได 
มาตรฐาน 

1. เสนทางคมนาคมมี 
มาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ไดสะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสงผลผลิตทางการ
เกษตรมีความรวดเร็ว 

กองชาง 

30 โครงการกอสรางถนน คสล. พรอมตี
เสนจราจรขนาดกวาง 3.50 เมตร 
ยาว 348 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 
1,218 ตารางเมตร (สถานที่กอสราง
บริเวณถนนซอยเรือนคํา หมูที่ 10  
ต.ปุาไผ 

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง 
คมนาคมใหไดมาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ 
เดินทาง ประชาชนสัญจร 
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อใหการขนสง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกวาง 3.50 เมตร  
ยาว 348 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  
หรือพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 
1,218 ตารางเมตร 

800,000  -    - รอยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่ได 
มาตรฐาน 

1. เสนทางคมนาคมมี 
มาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ไดสะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสงผลผลิตทางการ
เกษตรมีความรวดเร็ว 

กองชาง 

31 โครงการกอสรางถนน คสล. พรอมตี
เสนจราจร ม. 10 ต. ปุาไผ สถานที่
กอสรางบริเวณถนนซอยขางรานขาย
ไมไผ 

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง 
คมนาคมใหไดมาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ 
เดินทาง ประชาชนสัญจร 
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อใหการขนสง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกวาง 2.50 เมตร  
ยาว 245 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  
หรือพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 
613 ตารางเมตร  

 - 355,000    - รอยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่ได 
มาตรฐาน 

1. เสนทางคมนาคมมี 
มาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ไดสะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสงผลผลิตทางการ
เกษตรมีความรวดเร็ว 

กองชาง 

 



~ 42 ~ 

1.1 แนวทางการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน และระบบระบายน้ า 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิตโครงการ) 2560 2561 2562 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) 

32 โครงการกอสรางถนน คสล. พรอมตี
เสนจราจร ม. 13 ต. ปุาไผ สถานที่
กอสรางบริเวณถนนซอยหลังหนองปูุ
เลย 
 

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง 
คมนาคมใหไดมาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ 
เดินทาง ประชาชนสัญจร 
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อใหการขนสง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกวาง 3.00 เมตร  
ยาว 230 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  
หรือพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 
690 ตารางเมตร 
 

- - 400,000   รอยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่ได 
มาตรฐาน 

1. เสนทางคมนาคมมี 
มาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ไดสะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสงผลผลิตทางการ
เกษตรมีความรวดเร็ว 

กองชาง 

33 โครงการกอสรางถนน คสล. พรอมตี
เสนจราจร ม. 13 ต. ปุาไผ สถานที่
กอสรางบริเวณซอย 3 

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง 
คมนาคมใหไดมาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ 
เดินทาง ประชาชนสัญจร 
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อใหการขนสง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกวาง 4.00 เมตร  
ยาว 308 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  
หรือพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 
1,232 ตารางเมตรพรอมตีเสน
จราจร 

 - 725,000    -  รอยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่ได 
มาตรฐาน 

1. เสนทางคมนาคมมี 
มาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ไดสะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสงผลผลิตทางการ
เกษตรมีความรวดเร็ว 

กองชาง 

34 โครงการกอสรางถนน คสล. พรอมตี
เสนจราจร ขนาดกวาง 3.00 เมตร 
ยาว 172 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 516 
เมตร (สถานที่กอสรางบริเวณถนน
ซอย 16 ตอจากเดิม หมูที่ 13  ต.ปุา
ไผ) 

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง 
คมนาคมใหไดมาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ 
เดินทาง ประชาชนสัญจร 
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อใหการขนสง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกวาง 3.00 เมตร  
ยาว 172 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  
หรือพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 
516 เมตร 

 320,000 -  - รอยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่ได 
มาตรฐาน 

1. เสนทางคมนาคมมี 
มาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ไดสะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสงผลผลิตทางการ
เกษตรมีความรวดเร็ว 

กองชาง 

 



~ 43 ~ 

1.1 แนวทางการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน และระบบระบายน้ า 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิตโครงการ) 2560 2561 2562 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) 

35 โครงการกอสรางถนน คสล. พรอมตี
เสนจราจร ขนาดกวาง 3.00 เมตร 
ยาว 106 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 318 
เมตร (สถานที่กอสรางบริเวณถนน
ซอยบานนองปูอม หมูที่ 13  ต.ปาุ
ไผ)  

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง 
คมนาคมใหไดมาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ 
เดินทาง ประชาชนสัญจร 
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อใหการขนสง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกวาง 3.00 เมตร  
ยาว 106 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  
หรือพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 
318 เมตร 

190,000 - - รอยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่ได 
มาตรฐาน 

1. เสนทางคมนาคมมี 
มาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ไดสะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสงผลผลิตทางการ
เกษตรมีความรวดเร็ว 

กองชาง 

36 โครงการกอสรางถนน คสล. พรอมตี
เสนจราจร  ม. 13 ต. ปุาไผ สถานที่
กอสรางบริเวณซอยบานคุณนิธิศ 

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง 
คมนาคมใหไดมาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ 
เดินทาง ประชาชนสัญจร 
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อใหการขนสง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกวาง 4.00 เมตร  
ยาว 63 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  
หรือพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 
252 ตารางเมตร 

-   - 145,000    รอยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่ได 
มาตรฐาน 

1. เสนทางคมนาคมมี 
มาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ไดสะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสงผลผลิตทางการ
เกษตรมีความรวดเร็ว 

กองชาง 

37 โครงการกอสรางถนน คสล. พรอมตี
เสนจราจร  ม. 13 ต. ปุาไผ สถานที่
กอสรางบริเวณซอยบานคุณปารณีย ์

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง 
คมนาคมใหไดมาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ 
เดินทาง ประชาชนสัญจร 
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อใหการขนสง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกวาง 3.00 เมตร  
ยาว 67 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  
หรือพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 
201 ตารางเมตร 

 - -  115,000    รอยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่ได 
มาตรฐาน 

1. เสนทางคมนาคมมี 
มาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ไดสะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสงผลผลิตทางการ
เกษตรมีความรวดเร็ว 

กองชาง 

 



~ 44 ~ 

1.1 แนวทางการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน และระบบระบายน้ า 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิตโครงการ) 2560 2561 2562 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) 

38 โครงการกอสรางถนน คสล. พรอมตี
เสนจราจร  ม. 4 ต. หนองจ฿อม 
สถานที่กอสรางบริเวณถนนซอยบาน
นายมี บญุกํา 

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง 
คมนาคมใหไดมาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ 
เดินทาง ประชาชนสัญจร 
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อใหการขนสง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกวาง 3.00 เมตร  
ยาว 43 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  
หรือพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 
129 เมตร  

75,000   75,000   75,000   รอยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่ได 
มาตรฐาน 

1. เสนทางคมนาคมมี 
มาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ไดสะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสงผลผลิตทางการ
เกษตรมีความรวดเร็ว 

กองชาง 

39 โครงการกอสราง คสล. ม. 4 ต. 
หนองจ฿อม ถานที่กอสรางบริเวณถนน
ซอยบานนายคนอง 
 

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง 
คมนาคมใหไดมาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ 
เดินทาง ประชาชนสัญจร 
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อใหการขนสง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกวาง 3.00 เมตร  
ยาว 19 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  
หรือพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 
57 ตารางเมตร 
 

43,000    43,000    43,000    รอยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่ได 
มาตรฐาน 

1. เสนทางคมนาคมมี 
มาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ไดสะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสงผลผลิตทางการ
เกษตรมีความรวดเร็ว 

กองชาง 

40 โครงการกอสรางถนน คสล. พรอมตี
เสนจราจร ม. 4 ต. หนองจ฿อม 
สถานที่กอสรางบริเวณถนนซอยบาน
พี่วัน 

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง 
คมนาคมใหไดมาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ 
เดินทาง ประชาชนสัญจร 
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อใหการขนสง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกวาง 3.00 เมตร  
ยาว 25 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  
หรือพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 
75 ตารางเมตร  

- 62,000    - รอยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่ได 
มาตรฐาน 

1. เสนทางคมนาคมมี 
มาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ไดสะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสงผลผลิตทางการ
เกษตรมีความรวดเร็ว 

กองชาง 

 



~ 45 ~ 

1.1 แนวทางการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน และระบบระบายน้ า 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิตโครงการ) 2560 2561 2562 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) 

41 โครงการกอสรางถนน คสล. พรอมตี
เสนจราจร ขนาดกวาง 3.50 เมตร 
ยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 315 
ตารางเมตร (สถานที่กอสรางบริเวณ
ถนนซอย 5 (ซอยที่รัก) หมูที่ 7  ต.
หนองจ฿อม) 

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง 
คมนาคมใหไดมาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ 
เดินทาง ประชาชนสัญจร 
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อใหการขนสง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกวาง 3.50 เมตร  
ยาว 90 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  
หรือพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 
315 ตารางเมตร 

 195000 - - รอยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่ได 
มาตรฐาน 

1. เสนทางคมนาคมมี 
มาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ไดสะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสงผลผลิตทางการ
เกษตรมีความรวดเร็ว 

กองชาง 

42 โครงการกอสรางถนน คสล. ขนาด
กวาง 4.00 เมตร ยาว 160 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดําเนินไม
นอยกวา 640 ตารางเมตร (สถานที่
กอสรางบริเวณถนนซอยโรงแรมปูเปู  
หมูที่ 7  ต.หนองจ฿อม) 
 

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง 
คมนาคมใหไดมาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ 
เดินทาง ประชาชนสัญจร 
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อใหการขนสง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกวาง 4.00 เมตร  
ยาว 160 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  
หรือพื้นที่ดําเนินไมนอยกวา 640 
ตารางเมตร 

397000 - - รอยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่ได 
มาตรฐาน 

1. เสนทางคมนาคมมี 
มาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ไดสะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสงผลผลิตทางการ
เกษตรมีความรวดเร็ว 

กองชาง 

43 โครงการสรางถนนแอลฟัลติกคอนก
รีตพรอมตีเสนจราจรขนาดกวาง 
5.00 เมตร ยาว 240 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไม
นอยกวา 1,200 ตารางเมตร 
(สถานที่กอสรางบริเวณถนนซอยขาง
รานณัฐกิจการคา หมูที่ 5 ต.หนอง
หาร) 

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง 
คมนาคมใหไดมาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ 
เดินทาง ประชาชนสัญจร 
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อใหการขนสง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกวาง 5.00 เมตร  
ยาว 240 เมตร  
หนา 0.05 เมตร  
หรือพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 
1,200 ตารางเมตร 

485,000 - - รอยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่ได 
มาตรฐาน 

1. เสนทางคมนาคมมี 
มาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ไดสะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสงผลผลิตทางการ
เกษตรมีความรวดเร็ว 

กองชาง 

 



~ 46 ~ 

1.1 แนวทางการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน และระบบระบายน้ า 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิตโครงการ) 2560 2561 2562 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) 

44 โครงการกอสรางถนนแอสฟัลท์ตกิคอนก
รีต  หมูที่ 5 ต.หนองหาร เชื่อม หมูที ่7 
ต.หนองจ฿อม ตีเสนจราจร(สถานที่กอสราง
บริเวณถนนเชื่อม ม.5 ต.หนองหาร เชื่อม 
ม.7 ต.หนองจ฿อม) 

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง 
คมนาคมใหไดมาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ 
เดินทาง ประชาชนสัญจร 
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อใหการขนสง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ขนาด กวาง 7.5-10.85 ม.  
ยาว 1706 เมตร  
หนา 0.05 เมตร  
หรือพื้นที่ดําเนินการไมนอย
กวา 15900 ตารางเมตร 

- 573,000 - รอยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่ได 
มาตรฐาน 

1. เสนทางคมนาคมมี 
มาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ไดสะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสงผลผลิตทางการ
เกษตรมีความรวดเร็ว 

กองชาง 

45 โครงการเชื่อมทางภายในเขตเทศบาลเมอืง
แมโจดวยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  สถานที่
กอสราง 1. ปากทางวัดศิริมงคล ม.11 ต.
หนองหาร  /2. ปากทางขางโรงเรียนหวย
เกี่ยง ม.10 ต.หนองหาร /3. ปากทางไป
บานทาเกวียน /4. ปากทางซอย 8 ม. 5 
ต.หนองหาร /5. ปากทางซอยอูเอ ม.5 ต.
หนอง 6. ปากซอย 13 ม. 10 ต.ปุาไผ 
/7. ปากทางเขาหมูบานธันทนันท์ ม.5 ต.
หนองหาร / 8. ปากทางเขาหมูบานแพะ
ปุาหา ม.7 ต.หนองจ฿อม 

1. เพื่อพัฒนาเสนทางคมนาคม
ใหไดมาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
เดินทาง ประชาชนสัญจรไดอยาง
สะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต
ทางการเกษตรมีความสะดวก
รวดเร็ว 

หนา 0.05 ม.  
พื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 
2,776 ตร.ม. จํานวน 8 
แหง 

- 933,000 - รอยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่ได 
มาตรฐาน 

1. เสนทางคมนาคมมี 
มาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ไดสะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสงผลผลิตทางการ
เกษตรมีความรวดเร็ว 

กองชาง 

46 โครงการกอสรางถนนลูกรัง ม. 5 ต. ปุาไผ 
(ชุมชนแมดู)สถานที่กอสรางบริเวณถนน
ซอยบานนายบุญศร ี ดวงบาล   

1. เพื่อพัฒนาเสนทางคมนาคม
ใหไดมาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
เดินทาง ประชาชนสัญจรไดอยาง
สะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต
ทางการเกษตรมีความสะดวก
รวดเร็ว 

ขนากวาง 3.00 เมตร  
ยาว 200 เมตร  
ลึก เฉลี่ย 1.00 เมตร  
หรือพื้นที่ดําเนินการไมนอย
กวา 600 ตารางเมตร 

- - 150,000 รอยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่ได 
มาตรฐาน 

1. เสนทางคมนาคมมี 
มาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ไดสะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสงผลผลิตทางการ
เกษตรมีความรวดเร็ว 

กองชาง 



~ 47 ~ 

1.1 แนวทางการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน และระบบระบายน้ า 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิตโครงการ) 2560 2561 2562 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) 

47 โครงการกอสรางถนนลูกรังพรอมหิน
คลุก ม. 4 ต. หนองจ฿อม พรอมตีเสน
จราจร สถานที่กอสรางบริเวณถนน
ซอยบานนายสมภพ 

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง 
คมนาคมใหไดมาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ 
เดินทาง ประชาชนสัญจร 
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อใหการขนสง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกวาง 3.50 เมตร  
ยาว 150 เมตร  
หนา 0.25 เมตร  
หรือพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 525 
ตารางเมตร 

 - 63,000    - รอยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่ได 
มาตรฐาน 

1. เสนทางคมนาคมมี 
มาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ไดสะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสงผลผลิตทางการ
เกษตรมีความรวดเร็ว 

กองชาง 

48 โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมดวยแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) พรอม
ตีเสนจราจร  (สถานทีก่อสรางบริเวณ
ซอยเขาสุสานบานแมเตาไหตอจาก
ของเดิม หมูที่ 1  ต.หนองหาร) 

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง 
คมนาคมใหไดมาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ 
เดินทาง ประชาชนสัญจร 
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อใหการขนสง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกวาง 3.00 เมตร  
ยาว 220เมตร  
หนา 0.05 เมตร  
หรือพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 660 
ตารางเมตร 

220,000 - - รอยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่ได 
มาตรฐาน 

1. เสนทางคมนาคมมี 
มาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ไดสะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสงผลผลิตทางการ
เกษตรมีความรวดเร็ว 

กองชาง 

49 โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมดวยแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) พรอม
ตีเสนจราจร ขนาดกวาง 3.50-4.00 
เมตร ยาว 174 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 
652 ตารางเมตร   (สถานที่กอสราง
บริเวณถนนสี่แยกสะพานปาุบง หมูที ่
2  ต.หนองหาร - ถนนทางไปหมู 11 
ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม) 

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง 
คมนาคมใหไดมาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ 
เดินทาง ประชาชนสัญจร 
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อใหการขนสง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกวาง 3.50-4.00 เมตร  
ยาว 174 เมตร  
หนา 0.05 เมตร  
หรือพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 652 
ตารางเมตร 

209.000 - - รอยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่ได 
มาตรฐาน 

1. เสนทางคมนาคมมี 
มาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ไดสะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสงผลผลิตทางการ
เกษตรมีความรวดเร็ว 

กองชาง 

 



~ 48 ~ 

1.1 แนวทางการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน และระบบระบายน้ า 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิตโครงการ) 2560 2561 2562 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) 

50 โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมดวยแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) พรอม
ตีเสนจราจร ขนาดกวาง 5.00-6.50
เมตร ยาว 411 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 
2,363 ตารางเมตร   (สถานที่
กอสรางบริเวณถนนหนาโรงผักกาด
ดอง-สามแยกหนาบานนายแหวนทอง 
โวหาร  หมูที ่2  ต.หนองหาร) 

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง 
คมนาคมใหไดมาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ 
เดินทาง ประชาชนสัญจร 
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อใหการขนสง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกวาง 5.00-6.50เมตร  
ยาว 411 เมตร  
หนา 0.05 เมตร  
หรือพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 2,363 
ตารางเมตร    

757,000 - - รอยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่ได 
มาตรฐาน 

1. เสนทางคมนาคมมี 
มาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ไดสะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสงผลผลิตทางการ
เกษตรมีความรวดเร็ว 

กองชาง 

51 โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมดวยแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) พรอม
ตีเสนจราจร ขนาดกวาง 2.50 เมตร 
ยาว 47 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ
พื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 117 
ตารางเมตร (สถานที่กอสรางบริเวณ
ถนนซอย 2 หมูที่ 3  ต.หนองหาร) 

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง 
คมนาคมใหไดมาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ 
เดินทาง ประชาชนสัญจร 
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อใหการขนสง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกวาง 2.50 เมตร  
ยาว 47 เมตร  
หนา 0.05 เมตร  
หรือพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 117 
ตารางเมตร 

40,000  -    - รอยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่ได 
มาตรฐาน 

1. เสนทางคมนาคมมี 
มาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ไดสะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสงผลผลิตทางการ
เกษตรมีความรวดเร็ว 

กองชาง 

52 โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมดวยแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) พรอม
ตีเสนจราจร ขนาดกวาง 3.00 เมตร 
ยาว 47 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ
พื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 141 
ตารางเมตร (สถานที่กอสรางบริเวณ
ถนนซอย 3 หมูที่ 3  ต.หนองหาร) 

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง 
คมนาคมใหไดมาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ 
เดินทาง ประชาชนสัญจร 
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อใหการขนสง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกวาง 3.00 เมตร  
ยาว 47 เมตร  
หนา 0.05 เมตร  
หรือพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 141 
ตารางเมตร 

45,000 - - รอยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่ได 
มาตรฐาน 

1. เสนทางคมนาคมมี 
มาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ไดสะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสงผลผลิตทางการ
เกษตรมีความรวดเร็ว 

กองชาง 

 



~ 49 ~ 

1.1 แนวทางการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน และระบบระบายน้ า 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิตโครงการ) 2560 2561 2562 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) 

53 โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมดวยแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) พรอม
ตีเสนจราจร ขนาดกวาง 3.00 เมตร 
ยาว 52 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ
พื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 156 
ตารางเมตร   (สถานทีก่อสรางบริเวณ
ถนนซอย 10  หมูที ่3  ต.หนองหาร) 

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง 
คมนาคมใหไดมาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ 
เดินทาง ประชาชนสัญจร 
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อใหการขนสง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกวาง 3.00 เมตร  
ยาว 52 เมตร  
หนา 0.05 เมตร  
หรือพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 156 
ตารางเมตร 

50,000 - - รอยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่ได 
มาตรฐาน 

1. เสนทางคมนาคมมี 
มาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ไดสะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสงผลผลิตทางการ
เกษตรมีความรวดเร็ว 

กองชาง 

54 โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมดวยแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) พรอม
ตีเสนจราจร ขนาดกวาง 3.00 เมตร 
ยาว 69 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ
พื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 207 
ตารางเมตร (สถานที่กอสรางบริเวณ
ถนนซอย 12 หมูที่ 3  ต.หนองหาร) 

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง 
คมนาคมใหไดมาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ 
เดินทาง ประชาชนสัญจร 
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อใหการขนสง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 69 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไม
นอยกวา 207 ตารางเมตร 

80,000 - - รอยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่ได 
มาตรฐาน 

1. เสนทางคมนาคมมี 
มาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ไดสะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสงผลผลิตทางการ
เกษตรมีความรวดเร็ว 

กองชาง 

55 โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมดวยแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) พรอม
ตีเสนจราจร ขนาดกวาง 4.00 เมตร 
ยาว 88 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ
พื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 352 
ตารางเมตร (สถานที่กอสรางบริเวณ
ถนนสี่แยกบานปูานาน-หนาบานนาง
พิศมัย  หมูที่ 3  ต.หนองหาร) 

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง 
คมนาคมใหไดมาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ 
เดินทาง ประชาชนสัญจร 
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อใหการขนสง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกวาง 4.00 เมตร  
ยาว 88 เมตร  
หนา 0.05 เมตร  
หรือพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 352 
ตารางเมตร 

113,000 - - รอยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่ได 
มาตรฐาน 

1. เสนทางคมนาคมมี 
มาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ไดสะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสงผลผลิตทางการ
เกษตรมีความรวดเร็ว 

กองชาง 

 



~ 50 ~ 

1.1 แนวทางการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน และระบบระบายน้ า 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิตโครงการ) 2560 2561 2562 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) 

56 โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมดวยแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) พรอม
ตีเสนจราจร ขนาดกวาง 3.40-4.00 
เมตร ยาว 289 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 
1,069 ตารางเมตร (สถานที่กอสราง
บริเวณถนนสามแยกบานผูขวยนงค์-
ถนนหนาบานปูาเท่ียง  หมูที่ 3  ต.
หนองหาร) 

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง 
คมนาคมใหไดมาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ 
เดินทาง ประชาชนสัญจร 
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อใหการขนสง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกวาง 3.40-4.00 เมตร  
ยาว 289 เมตร  
หนา 0.05 เมตร  
หรือพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 1,069 
ตารางเมตร 

344,000 - - รอยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได 
มาตรฐาน 

1. เสนทางคมนาคมมี 
มาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ไดสะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสงผลผลิตทางการ
เกษตรมีความรวดเร็ว 

กองชาง 

57 โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมดวยแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) พรอม
ตีเสนจราจร ขนาดกวาง 5.00 เมตร 
ยาว 497 เมตร หนา 0.03-0.08 
เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 
2,485 ตารางเมตร (สถานที่กอสราง
บริเวณปากทางเขาวัดหวยเกี๋ยง-หนา
วัดหวยเกี๋ยง หมูที่ 3  ต.หนองหาร) 

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง 
คมนาคมใหไดมาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ 
เดินทาง ประชาชนสัญจร 
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อใหการขนสง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกวาง 5.00 เมตร  
ยาว 497 เมตร  
หนา 0.03-0.08 เมตร  
หรือพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 2,485 
ตารางเมตร 

780,000 - - รอยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได 
มาตรฐาน 

1. เสนทางคมนาคมมี 
มาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ไดสะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสงผลผลิตทางการ
เกษตรมีความรวดเร็ว 

กองชาง 

58 โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมดวยแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) พรอม
ตีเสนจราจร ขนาดกวาง 4.00-9.00 
เมตร ยาว 137 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 
625 ตารางเมตร (สถานที่กอสราง
บริเวณหนาบานนายเปรมถึงหนาบาน
ปูาหวัง  หมูที่ 4  ต.หนองหาร) 

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง 
คมนาคมใหไดมาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ 
เดินทาง ประชาชนสัญจร 
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อใหการขนสง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกวาง 4.00-9.00 เมตร  
ยาว 137 เมตร  
หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไม
นอยกวา 625 ตารางเมตร 

210,000 - - รอยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได 
มาตรฐาน 

1. เสนทางคมนาคมมี 
มาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ไดสะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสงผลผลิตทางการ
เกษตรมีความรวดเร็ว 

กองชาง 

 



~ 51 ~ 

1.1 แนวทางการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน และระบบระบายน้ า 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิตโครงการ) 2560 2561 2562 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) 

59 โครงการปรับปรุงผิวทางเดิม ดวยแอส
ฟัสติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) พรอมตี
เสนจราจร ม. 5 ต. หนองหาร (ชุมชน
สหกรณ์นิคม 2) สถานที่กอสราง
บริเวณปากทางทาเกวียน - แยกวัดศรี
สหกรณ์ 
 

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง 
คมนาคมใหไดมาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ 
เดินทาง ประชาชนสัญจร 
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อใหการขนสง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกวาง 7.00 เมตร  
ยาว 568 เมตร  
หนา 0.05 เมตร  
หรือพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 568 
ตารางเมตร  
 

- - 1,141,000  รอยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได 
มาตรฐาน 

1. เสนทางคมนาคมมี 
มาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ไดสะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสงผลผลิตทางการ
เกษตรมีความรวดเร็ว 

กองชาง 

60 โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมดวยแอล
ฟัลติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์)  กวาง 
3.00-4.00 เมตร  ยาว 175 เมตร  
หนา 0.05 ม. หรือพื้นที่ดาํเนินการ
ไมนอยกวา 612 ตารางเมตร พรอม
ตีเสนจราจร  (สถานที่ดาํเนินการ 
ทางเขา Natural wellness Resort  
หมูที่ 6  ตําบลหนองหาร) 

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง 
คมนาคมใหไดมาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ 
เดินทาง ประชาชนสัญจร 
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อใหการขนสง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

กวาง 3.00-4.00 เมตร   
ยาว 175 เมตร   
หนา 0.05 ม.  
หรือพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 612 
ตารางเมตร 

238,680 - - รอยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได 
มาตรฐาน 

1. เสนทางคมนาคมมี 
มาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ไดสะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสงผลผลิตทางการ
เกษตรมีความรวดเร็ว 

กองชาง 

61 โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมดวยแอล
ฟัลติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์)  กวาง 
4.00 เมตร  ยาว 140 เมตร  หนา 
0.05 ม. หรือพื้นที่ดาํเนินการไมนอย
กวา 898 ตารางเมตร (บริเวณหนา
วัดทุงปุาเก็ด หมูที ่6 ตําบลหนองหาร 
อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม) 

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง 
คมนาคมใหไดมาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ 
เดินทาง ประชาชนสัญจร 
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อใหการขนสง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

กวาง 4.00 เมตร  ยาว 140 เมตร  หนา 
0.05 ม. หรือพื้นที่ดาํเนินการไมนอยกวา 
898 ตารางเมตร 

179,000 - - รอยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได 
มาตรฐาน 

1. เสนทางคมนาคมมี 
มาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ไดสะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสงผลผลิตทางการ
เกษตรมีความรวดเร็ว 

กองชาง 

 



~ 52 ~ 

1.1 แนวทางการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน และระบบระบายน้ า 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
 เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิตโครงการ) 2560 2561 2562 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) 

62 โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมดวยแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) พรอม
ตีเสนจราจร ขนาดกวาง 3.00 เมตร 
ยาว 82 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ
พื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 246 
ตารางเมตร (สถานที่กอสรางบริเวณ
ถนนซอย 3 หมูที่ 6 ต.หนองหาร) 

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง 
คมนาคมใหไดมาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ 
เดินทาง ประชาชนสัญจร 
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อใหการขนสง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกวาง 3.00 เมตร  
ยาว 82 เมตร  
หนา 0.05 เมตร  
หรือพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 246 
ตารางเมต 

79000 - - รอยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได 
มาตรฐาน 

1. เสนทางคมนาคมมี 
มาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ไดสะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสงผลผลิตทางการ
เกษตรมีความรวดเร็ว 

กองชาง 

63 โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมดวยแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) พรอม
ตีเสนจราจร ขนาดกวาง 2.50 เมตร 
ยาว 90 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ
พื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 225 
ตารางเมตร (สถานที่กอสรางบริเวณ
ถนนซอย 5 หมูที่ 6 ต.หนองหาร) 

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง 
คมนาคมใหไดมาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ 
เดินทาง ประชาชนสัญจร 
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อใหการขนสง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกวาง 2.50 เมตร  
ยาว 90 เมตร  
หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไม
นอยกวา 225 ตารางเมตร 

72000 - - รอยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได 
มาตรฐาน 

1. เสนทางคมนาคมมี 
มาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ไดสะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสงผลผลิตทางการ
เกษตรมีความรวดเร็ว 

กองชาง 

64 โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมดวยแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) พรอม
ตีเสนจราจร ขนาดกวาง 2.50 เมตร 
ยาว 69 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ
พื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 172 
ตารางเมตร (สถานที่กอสรางบริเวณ
ถนนซอย 6 หมูที่ 6 ต.หนองหาร) 

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง 
คมนาคมใหไดมาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ 
เดินทาง ประชาชนสัญจร 
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อใหการขนสง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกวาง 2.50 เมตร ยาว 69 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไม
นอยกวา 172 ตารางเมตร 

55,000 - - รอยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได 
มาตรฐาน 

1. เสนทางคมนาคมมี 
มาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ไดสะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสงผลผลิตทางการ
เกษตรมีความรวดเร็ว 

กองชาง 

 



~ 53 ~ 

1.1 แนวทางการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน และระบบระบายน้ า 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
 เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิตโครงการ) 2560 2561 2562 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) 

65 โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมดวยแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) พรอม
ตีเสนจราจร ขนาดกวาง 3.00 เมตร 
ยาว 124 เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 372 
ตารางเมตร (สถานที่กอสรางบริเวณ
ถนนซอย 9 หมูที่ 6 ต.หนองหาร) 

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง 
คมนาคมใหไดมาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ 
เดินทาง ประชาชนสัญจร 
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อใหการขนสง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกวาง 3.00 เมตร  
ยาว 124 เมตร  
หนา 0.05 เมตร  
หรือพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 372 
ตารางเมตร 

119,000 - - รอยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได 
มาตรฐาน 

1. เสนทางคมนาคมมี 
มาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ไดสะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสงผลผลิตทางการ
เกษตรมีความรวดเร็ว 

กองชาง 

66 โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมดวยแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) พรอม
ตีเสนจราจร ขนาดกวาง 2.30-3.00 
เมตร ยาว 152 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 
447 ตารางเมตร (สถานที่กอสราง
บริเวณถนนซอย 8 ตอจากของเดิม  
หมูที่ 6 ต.หนองหาร) 

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง 
คมนาคมใหไดมาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ 
เดินทาง ประชาชนสัญจร 
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อใหการขนสง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกวาง 2.30-3.00 เมตร  
ยาว 152 เมตร  
หนา 0.05 เมตร  
หรือพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 447 
ตารางเมตร 

145,000 - - รอยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได 
มาตรฐาน 

1. เสนทางคมนาคมมี 
มาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ไดสะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสงผลผลิตทางการ
เกษตรมีความรวดเร็ว 

กองชาง 

67 โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมดวยแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) พรอม
ตีเสนจราจร ขนาดกวาง 5.00 เมตร 
ยาว 450 เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 
2,250 ตารางเมตร   (สถานที่
กอสรางบริเวณขางโรงเรียนหวยเกี๋ยง  
หมูที่ 10 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.
เชียงใหม)  

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง 
คมนาคมใหไดมาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ 
เดินทาง ประชาชนสัญจร 
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อใหการขนสง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกวาง 5.00 เมตร  
ยาว 450 เมตร  
หนา 0.05 เมตร  
หรือพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 2,250 
ตารางเมตร 

 900,000 - - รอยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได 
มาตรฐาน 

1. เสนทางคมนาคมมี 
มาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ไดสะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสงผลผลิตทางการ
เกษตรมีความรวดเร็ว 

กองชาง 

 



~ 54 ~ 

1.1 แนวทางการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน และระบบระบายน้ า 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
 เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิตโครงการ) 2560 2561 2562 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) 

68 โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมดวยแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) พรอม
ตีเสนจราจร ขนาดกวาง 2.00-3.00 
เมตร ยาว 348 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 
940 ตารางเมตร (สถานที่กอสราง
บริเวณถนนซอยหนาบานนายด-ีสาม
แยกขางวัดแมโจ หมูที ่12  ต.หนอง
หาร) 

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง 
คมนาคมใหไดมาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ 
เดินทาง ประชาชนสัญจร 
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อใหการขนสง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกวาง 2.00-3.00 เมตร  
ยาว 348 เมตร  
หนา 0.05 เมตร  
หรือพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 940 
ตารางเมตร 

301,000 - - รอยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได 
มาตรฐาน 

1. เสนทางคมนาคมมี 
มาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ไดสะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสงผลผลิตทางการ
เกษตรมีความรวดเร็ว 

กองชาง 

69 โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมดวยแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) พรอม
ตีเสนจราจร ขนาดกวาง 2.50-3.00 
เมตร ยาว 51 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 
150 ตารางเมตร (สถานที่กอสราง
บริเวณถนนซอย 5 บาน อ.สมบูรณ์ 
หมูที่ 5  ต.ปุาไผ) 

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง 
คมนาคมใหไดมาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ 
เดินทาง ประชาชนสัญจร 
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อใหการขนสง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกวาง 2.50-3.00  
เมตร ยาว 51 เมตร  
หนา 0.05 เมตร  
หรือพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 150 
ตารางเมตร 

50,000 - - รอยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได 
มาตรฐาน 

1. เสนทางคมนาคมมี 
มาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ไดสะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสงผลผลิตทางการ
เกษตรมีความรวดเร็ว 

กองชาง 

70 โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมดวยแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) พรอม
ตีเสนจราจร ขนาดกวาง 4.50 เมตร 
ยาว 49 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ
พื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 220 
ตารางเมตร (สถานที่กอสรางบริเวณ
ถนนซอย 4 ตอจากเดิม-ปากซอยหมู
ที่ 5 ต.ปุาไผ) 

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง 
คมนาคมใหไดมาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ 
เดินทาง ประชาชนสัญจร 
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อใหการขนสง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกวาง 4.50 เมตร  
ยาว 49 เมตร  
หนา 0.05 เมตร  
หรือพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 220 
ตารางเมตร 

70,000 - - รอยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได 
มาตรฐาน 

1. เสนทางคมนาคมมี 
มาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ไดสะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสงผลผลิตทางการ
เกษตรมีความรวดเร็ว 

กองชาง 

 



~ 55 ~ 

1.1 แนวทางการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน และระบบระบายน้ า 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิตโครงการ) 2560 2561 2562 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) 

71 โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมดวยแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) พรอม
ตีเสนจราจร ขนาดกวาง 3.00-4.00 
เมตร ยาว 404 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 
1,414 ตารางเมตร (สถานที่กอสราง
บริเวณถนนซอย 2-ซอย 3 หมูที่ 5  
ต.ปุาไผ) 

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง 
คมนาคมใหไดมาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ 
เดินทาง ประชาชนสัญจร 
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อใหการขนสง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกวาง 3.00-4.00 เมตร  
ยาว 404 เมตร  
หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไม
นอยกวา 1,414 ตารางเมตร 

455,000 - - รอยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได 
มาตรฐาน 

1. เสนทางคมนาคมมี 
มาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ไดสะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสงผลผลิตทางการ
เกษตรมีความรวดเร็ว 

กองชาง 

72 โครงการปรับปรุงผิวจราจร ดวยแอส
ฟัสติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) พรอมตี
เสนจราจร   (ซอย 7 บานหนองทราย 
หมู 5 ต.ปุาไผ) 
 

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง 
คมนาคมใหไดมาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ 
เดินทาง ประชาชนสัญจร 
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อใหการขนสง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

กวาง 3.00 ม.  
ยาว 90.00 ม.  
หนา  0.05 ม.  
หรือพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 270 ตร.
ม.   
 

- 110,000 - รอยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได 
มาตรฐาน 

1. เสนทางคมนาคมมี 
มาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ไดสะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสงผลผลิตทางการ
เกษตรมีความรวดเร็ว 

กองชาง 

73 โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมดวยแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) พรอม
ตีเสนจราจร ขนาดกวาง 4.00 เมตร 
ยาว 111 เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 444 
ตารางเมตร (สถานที่กอสรางบริเวณ
ถนนซอย 8 หมูที่ 5  ต.ปุาไผ) 

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง 
คมนาคมใหไดมาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ 
เดินทาง ประชาชนสัญจร 
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อใหการขนสง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกวาง 4.00 เมตร  
ยาว 111 เมตร  
หนา 0.05 เมตร  
หรือพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 444 
ตารางเมตร 

143,000 - - รอยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได 
มาตรฐาน 

1. เสนทางคมนาคมมี 
มาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ไดสะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสงผลผลิตทางการ
เกษตรมีความรวดเร็ว 

กองชาง 

 



~ 56 ~ 

1.1 แนวทางการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน และระบบระบายน้ า 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิตโครงการ) 2560 2561 2562 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) 

74 โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมดวยแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) พรอม
ตีเสนจราจร ขนาดกวาง 3.00 เมตร 
ยาว 263 เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 789 
ตารางเมตร (สถานที่กอสรางบริเวณ
ถนนซอยแมหลวงนึก  หมูที่ 10  ต.
ปุาไผ) 

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง 
คมนาคมใหไดมาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ 
เดินทาง ประชาชนสัญจร 
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อใหการขนสง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกวาง 3.00 เมตร  
ยาว 263 เมตร  
หนา 0.05 เมตร  
หรือพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 789 
ตารางเมตร 

280000 - - รอยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่ได 
มาตรฐาน 

1. เสนทางคมนาคมมี 
มาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ไดสะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสงผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
รวดเร็ว 

กองชาง 

75 โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมดวยแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) พรอม
ตีเสนจราจร ขนาดกวาง 4.50-6.00 
เมตร ยาว 597 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 
3,134 ตารางเมตร (สถานที่กอสราง
บริเวณถนนซอยบานเหลาจากหนา
หมูบานกาญจกนก-ปากทางบาน
หมอม หมูที ่10  ต.ปุาไผ) 

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง 
คมนาคมใหไดมาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ 
เดินทาง ประชาชนสัญจร 
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อใหการขนสง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกวาง 4.50-6.00 เมตร  
ยาว 597 เมตร  
หนา 0.05 เมตร  
หรือพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 3,134 
ตารางเมตร 

1,00,5000 - - รอยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่ได 
มาตรฐาน 

1. เสนทางคมนาคมมี 
มาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ไดสะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสงผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
รวดเร็ว 

กองชาง 

76 โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมดวยแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) พรอม
ตีเสนจราจร ขนาดกวาง 4.00 เมตร 
ยาว 258 เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 
1,032 ตารางเมตร (สถานที่กอสราง
บริเวณถนนซอยบานแมปั๋น หมูที ่10  
ต.ปุาไผ) 

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง 
คมนาคมใหไดมาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ 
เดินทาง ประชาชนสัญจร 
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อใหการขนสง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกวาง 4.00 เมตร  
ยาว 258 เมตร  
หนา 0.05 เมตร  
หรือพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 1,032 
ตารางเมตร 

332,000 - - รอยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่ได 
มาตรฐาน 

1. เสนทางคมนาคมมี 
มาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ไดสะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสงผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
รวดเร็ว 

กองชาง 



~ 57 ~ 

1.1 แนวทางการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน และระบบระบายน้ า 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดวาจะ

ไดรับ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิตโครงการ) 2560 2561 2562 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) 

77 โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมดวยแอสฟลัท์ติ
กคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) พรอมตีเสนจราจร 
ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 431 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 
1,724 ตารางเมตร และกอสรางรางระบายน้ํา 
คสล. กวาง 0.50 เมตร ลกึ 0.62 เมตร หนา 
0.12 เมตร ยาว 431 เมตร (สถานที่กอสราง
บริเวณถนนซอยอุยด ีหมูที่ 10  ต.ปาุไผ) 

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง 
คมนาคมใหไดมาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ 
เดินทาง ประชาชนสัญจร 
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อใหการขนสง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกวาง 4.00 เมตร  
ยาว 431 เมตร  
หนา 0.05 เมตร  
หรือพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 
1,724 ตารางเมตร 
และกอสรางรางระบายน้ํา คสล.  
กวาง 0.50 เมตร  
ลึก 0.62 เมตร  
หนา 0.12 เมตร  
ยาว 431 เมตร 

1,930,000 - - รอยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่ได 
มาตรฐาน 

1. เสนทางคมนาคมมี 
มาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ไดสะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสงผลผลิตทางการ
เกษตรมีความรวดเร็ว 

กองชาง 

78 โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมดวยแอสฟลัท์ติ
กคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) พรอมตีเสนจราจร 
ขนาดกวาง 3.90-5.00 เมตร ยาว 303 
เมตร หนา 0.05 เมตร หรอืพื้นที่ดําเนนิการไม
นอยกวา 1,482 ตารางเมตร (สถานที่กอสราง
บริเวณถนนภายในหมูบานเคหะชุมชนรวมใจ
สามัคคี หมูที่ 4  ต.หนองจ฿อม) 

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง 
คมนาคมใหไดมาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ 
เดินทาง ประชาชนสัญจร 
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อใหการขนสง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกวาง 3.90-5.00 เมตร 
ยาว 303 เมตร  
หนา 0.05 เมตร  
หรือพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 
1,482 ตารางเมตร 

480,000 - - รอยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่ได 
มาตรฐาน 

1. เสนทางคมนาคมมี 
มาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ไดสะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสงผลผลิตทางการ
เกษตรมีความรวดเร็ว 

กองชาง 

79 โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมดวยแอสฟลัท์ติ
กคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) พรอมตีเสนจราจร 
ขนาดกวาง 3.00-4.00 เมตร  ยาว 280 
เมตร หนา 0.05 เมตร หรอืพื้นที่ดําเนนิการไม
นอยกวา 1,000 ตารางเมตร พรอมยกและ
เปลี่ยนฝาบอพกัที่ชํารุด   (สถานที่กอสราง
บริเวณถนนซอยบานลุงไมล์ หมู 7 ต.หนองจ฿
อม อําเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม) 

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง 
คมนาคมใหไดมาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ 
เดินทาง ประชาชนสัญจร 
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อใหการขนสง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกวาง 3.00-4.00 เมตร  
ยาว 280 เมตร  
หนา 0.05 เมตร  
หรือพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 
1,000 ตารางเมตร  
พรอมยกและเปลี่ยนฝาบอพกัที่
ชํารุด 

416,000 - - รอยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่ได 
มาตรฐาน 

1. เสนทางคมนาคมมี 
มาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ไดสะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสงผลผลิตทางการ
เกษตรมีความรวดเร็ว 

กองชาง 



~ 58 ~ 

1.1 แนวทางการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน และระบบระบายน้ า 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิตโครงการ) 2560 2561 2562 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) 

80 โครงการขยายผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต พรอมตีเสนจราจร ขนาดกวาง 
0.60-0.70 เมตร ยาว 1,555 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมนอยกวา 1,032 ตาราง
เมตร (สถานที่กอสรางบริเวณถนน
ปากทางเขาทุงหมื่นนอย-หนาวัดทุง
หมื่นนอย หมูที่ 9  ต.หนองหาร) 

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง 
คมนาคมใหไดมาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ 
เดินทาง ประชาชนสัญจร 
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพือ่ใหการขนสง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกวาง 0.60-0.70 เมตร  
ยาว 1,555 เมตร 
หนา 0.05 เมตร  
หรือพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 1,032 
ตารางเมตร 

985,000 - - รอยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่ได 
มาตรฐาน 

1. เสนทางคมนาคมมี 
มาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ไดสะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสงผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
รวดเร็ว 

กองชาง 

81 โครงการกอสรางผนังกันดิน คสล. สูง 
3.00 เมตร ยาว 100 เมตร จํานวน 
1 แหง (สถานที่กอสรางบริเวณลํา
หวยขางบานนางสุพิมพ์ มากาศ ตอ
เติมของเดิม หมูที่ 1  ต.หนองหาร) 

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง 
คมนาคมใหไดมาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ 
เดินทาง ประชาชนสัญจร 
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อใหการขนสง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

สูง 3.00 เมตร  
ยาว 100 เมตร  
จํานวน 1 แหง 

1,100,000 - - รอยละ 
ของระยะทาง 
ที่ดําเนินการ 
กอสราง 

1. เสนทางคมนาคมมี 
มาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทาง 
ประชาชนสามารถเดินทาง 
ไดสะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสงผลผลิตทาง 
การเกษตรมีความรวดเร็ว 

กองชาง 

82 โครงการกอสรางราวกันตก (การ์ด
เรล) สูง 1 ชั้น (ชุมชนแมเตาไห 1) 
(สถานที่กอสราง บริเวณถนนเลียบ
คลองชลประทานเขาบานแมเตาไห ม. 
1 ต. หนองหาร) 

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง 
คมนาคมใหไดมาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ 
เดินทาง ประชาชนสัญจร 
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อใหการขนสง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ความยาว 322 เมตร  - 804,000 - รอยละ 
ของระยะทาง 
ที่ดําเนินการ 
กอสราง 

1. เสนทางคมนาคมมี 
มาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทาง 
ประชาชนสามารถเดินทาง 
ไดสะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสงผลผลิตทาง 
การเกษตรมีความรวดเร็ว 

กองชาง 

 



~ 59 ~ 

1.1 แนวทางการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน และระบบระบายน้ า 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิตโครงการ) 2560 2561 2562 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) 

83 โครงการกอสรางพนังกันดิน คสล. ม. 
1 ต. หนองหาร (ชุมชนแมเตาไห 2)
สถานที่กอสรางบริเวณลําหวยแมเตา
ไหหลังบานนายสวัสดิ์  ทองออน 

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง 
คมนาคมใหไดมาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ 
เดินทาง ประชาชนสัญจร 
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อใหการขนสง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกวาง 0.15 เมตร  
ลึก 3.00 เมตร  
ยาว 71 เมตร 

- 700,000 - รอยละ 
ของระยะทาง 
ที่ดําเนินการ 
กอสราง 

1. เสนทางคมนาคมมี 
มาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทาง 
ประชาชนสามารถเดินทาง 
ไดสะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสงผลผลิตทาง 
การเกษตรมีความรวดเร็ว 

กองชาง 

84 โครงการกอสรางราวกันตก (การ์ด
เรล) สูง 1 ชั้น  ม. 1 ต. หนองหาร  
(ชุมชนแมเตาไห 2) สถานที่กอสราง
บริเวณเลียบคลองชลประทาน ซอย 
6 

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง 
คมนาคมใหไดมาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ 
เดินทาง ประชาชนสัญจร 
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อใหการขนสง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ความยาว 495 เมตร - 1,237,000 - รอยละ 
ของระยะทาง 
ที่ดําเนินการ 
กอสราง 

1. เสนทางคมนาคมมี 
มาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทาง 
ประชาชนสามารถเดินทาง 
ไดสะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสงผลผลิตทาง 
การเกษตรมีความรวดเร็ว 

กองชาง 

85 โครงการกอสรางราวกันตก (การ์เรล) 
สูง 1 ชั้น สถานทีก่อสรางบริเวณ
เลียบถนนหนาลานกีฬาบานปุาบง ม. 
2 ต. หนองหาร 

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง 
คมนาคมใหไดมาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ 
เดินทาง ประชาชนสัญจร 
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อใหการขนสง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ยาว  30 เมตร   - - 75,000 รอยละ 
ของระยะทาง 
ที่ดําเนินการ 
กอสราง 

1. เสนทางคมนาคมมี 
มาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทาง 
ประชาชนสามารถเดินทาง 
ไดสะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสงผลผลิตทาง 
การเกษตรมีความรวดเร็ว 

กองชาง 

 



~ 60 ~ 

1.1 แนวทางการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน และระบบระบายน้ า 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิตโครงการ) 2560 2561 2562 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) 

86 โครงการกอสรางราวกันตก (การ์ด
เรล) สูง 1 ชั้น ม. 3 ต. หนองหาร 
(ชุมชนหวยเกีย๋ง)สถานที่กอสราง
บริเวณหนาบานนายเล่ือน บรรจบ
ของเดิม 

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง 
คมนาคมใหไดมาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ 
เดินทาง ประชาชนสัญจร 
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อใหการขนสง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ยาว 652 เมตร - - 1,628,000 รอยละ 
ของระยะทาง 
ที่ดําเนินการ 
กอสราง 

1. เสนทางคมนาคมมี 
มาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทาง 
ประชาชนสามารถเดินทาง 
ไดสะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสงผลผลิตทาง 
การเกษตรมีความรวดเร็ว 

กองชาง 

87 โครงการกอสรางราวกันตก (การ์ด
เรล) สูง 1 ชั้น ม. 3 ต. หนองหาร 
(ชุมชนหวยเกีย๋ง)สถานที่กอสราง
บริเวณเลียบถนนหนาบานลุงพัน 

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง 
คมนาคมใหไดมาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ 
เดินทาง ประชาชนสัญจร 
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อใหการขนสง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ยาว 82 เมตร - 220,000 - รอยละ 
ของระยะทาง 
ที่ดําเนินการ 
กอสราง 

1. เสนทางคมนาคมมี 
มาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทาง 
ประชาชนสามารถเดินทาง 
ไดสะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสงผลผลิตทาง 
การเกษตรมีความรวดเร็ว 

กองชาง 

88 โครงการกอสรางราวกันตก (การ์ด
เรล) สูง 1 ชั้น ม. 6 ต. หนองหาร
สถานที่กอสรางบริเวณเลียบลําเหมอืง
วังปูอง 

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง 
คมนาคมใหไดมาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ 
เดินทาง ประชาชนสัญจร 
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อใหการขนสง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ความยาว 142 เมตร - - 355,000 รอยละ 
ของระยะทาง 
ที่ดําเนินการ 
กอสราง 

1. เสนทางคมนาคมมี 
มาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทาง 
ประชาชนสามารถเดินทาง 
ไดสะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสงผลผลิตทาง 
การเกษตรมีความรวดเร็ว 

กองชาง 

 



~ 61 ~ 

1.1 แนวทางการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน และระบบระบายน้ า 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิตโครงการ) 2560 2561 2562 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) 

89 โครงการกอสรางสะพานเช่ือมระหวาง
วัดแมเตาไห กบัสนามกีฬาบานแมเตา
ไห ม. 1 ต. หนองหาร (ชุมชนแมเตา
ไห 2) สถานทีก่อสรางบริเวณลําหวย
ขางวัดแมเตาไห 

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง 
คมนาคมใหไดมาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ 
เดินทาง ประชาชนสัญจร 
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อใหการขนสง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกวาง 6.00 เมตร  
ยาว 7.00  เมตร   
จํานวน 1 แหง 

- - 1,628,000 จํานวน (แหง) 1. เสนทางคมนาคมมี 
มาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทาง 
ประชาชนสามารถเดินทาง 
ไดสะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสงผลผลิตทาง 
การเกษตรมีความรวดเร็ว 

กองชาง 

90 โครงการกอสรางรางระบายน้าํ คสล. 
ม. 1  ต. หนองหาร (ชุมชนแมเตาไห 
1)สถานที่กอสรางบริเวณเลียบถนน
ซอยบานนายเป็ง  จันทร์แดง   
 

1. เพื่อปูองกันไมให 
ถนนเสียหายจากน้ํากัดเซาะ 
2. เพื่อใหประชาชนสัญจร 
ไปมา สะดวก ปลอดภัย 
3. เพื่อใหการระบายน้าํ 
เป็นไปอยางสะดวก 

ขนาดปากรางกวาง 0.30 เมตร   
ลึก 0.40  เมตร   
หนา 0.10 เมตร   
ยาว 128  เมตร  

 - 270,000   -  รอยละ 
ระยะทางที ่
กอสราง 

1. ถนนมีสภาพดีและ 
ปลอดภัยจากน้าํกัดเซาะ 
2. ประชาชนสามารถใช 
เสนทางไดสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภยั 
3. การระบายน้ําสะดวก 
น้ําไมทวมขัง 

กองชาง 

91 โครงการกอสรางรางระบายน้าํ คสล. 
กวาง 0.40 เมตร ลึก 0.50 เมตร 
หนา 0.10 เมตร ยาว 25 เมตร  
(สถานที่กอสราง บริเวณเลียบถนน 
ซอย 11 ตอจากของเดิม หมูที่ 3  ต.
หนองหาร) 

1. เพื่อปูองกันไมให 
ถนนเสียหายจากน้ํากัดเซาะ 
2. เพื่อใหประชาชนสัญจร 
ไปมา สะดวก ปลอดภัย 
3. เพื่อใหการระบายน้าํ 
เป็นไปอยางสะดวก 

 กวาง 0.40 เมตร  
ลึก 0.50 เมตร  
หนา 0.10 เมตร  
ยาว 25 เมตร   

 70.000 - - รอยละ 
ระยะทางที ่
กอสราง 

1. ถนนมีสภาพดีและ 
ปลอดภัยจากน้าํกัดเซาะ 
2. ประชาชนสามารถใช 
เสนทางไดสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภยั 
3. การระบายน้ําสะดวก 
น้ําไมทวมขัง 

กองชาง 

 
 
 



~ 62 ~ 

1.1 แนวทางการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน และระบบระบายน้ า 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิตโครงการ) 2560 2561 2562 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) 

92 โครงการกอสรางรางระบายน้าํ คสล. 
ม. 4  ต. หนองหาร สถานที่กอสราง
บริเวณบริเวณเลียบถนนบานลุงเปรม 
- บานนายถวิล ลงลําหวยแมโจ 

1. เพื่อปูองกันไมให 
ถนนเสียหายจากน้ํากัดเซาะ 
2. เพื่อใหประชาชนสัญจร 
ไปมา สะดวก ปลอดภัย 
3. เพื่อใหการระบายน้าํ 
เป็นไปอยางสะดวก 

ขนาดปากรางกวาง 0.50 เมตร  
ลึก 0.62 เมตร  
หนา 0.12 เมตร  
ยาว 241 เมตร  

-   - 602,500  รอยละ 
ระยะทางที ่
กอสราง 

1. ถนนมีสภาพดีและ 
ปลอดภัยจากน้าํกัดเซาะ 
2. ประชาชนสามารถใช 
เสนทางไดสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภยั 
3. การระบายน้ําสะดวก 
น้ําไมทวมขัง 

กองชาง 

93 โครงการกอสรางรางระบายน้าํ คสล. 
ม. 4  ต. หนองหาร สถานที่กอสราง
บริเวณลําเหมืองหลังหอพักศูนย์ตรง - 
บานนายบุญ 

1. เพื่อปูองกันไมให 
ถนนเสียหายจากน้ํากัดเซาะ 
2. เพื่อใหประชาชนสัญจร 
ไปมา สะดวก ปลอดภัย 
3. เพื่อใหการระบายน้าํ 
เป็นไปอยางสะดวก 

ขนาดปากรางกวาง 1.00 เมตร  
ลึก 1.00 เมตร  
หนา 0.12 เมตร  
ยาว 120 เมตร  

-  -  480,000   รอยละ 
ระยะทางที ่
กอสราง 

1. ถนนมีสภาพดีและ 
ปลอดภัยจากน้าํกัดเซาะ 
2. ประชาชนสามารถใช 
เสนทางไดสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภยั 
3. การระบายน้ําสะดวก 
น้ําไมทวมขัง 

กองชาง 

94 โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. เสน
ผานศูนย์กลาง 0.60 เมตร จาํนวน 
238 ทอน พรอมบอพกั จํานวน 12 
บอ และกอสรางถนน คสล. พรอมตี
เสนจราจร ขนาดกวาง 2.00 เมตร 
ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพืนที่ดําเนินการไมนอยกวา 480 
ตร.ม. (สถานที่กอสราง ลําเหมืองขาง
ศูนย์ดับเพลิงโซน 2-สามแยกทางไป
บานทุงปุาเก็ด หมูที ่5 ต.หนองหาร) 

1. เพื่อปูองกันไมให 
ถนนเสียหายจากน้ํากัดเซาะ 
2. เพื่อใหประชาชนสัญจร 
ไปมา สะดวก ปลอดภัย 
3. เพื่อใหการระบายน้าํ 
เป็นไปอยางสะดวก 

เสนผานศูนย์กลาง 0.60 เมตร จาํนวน 
238 ทอน พรอมบอพัก จํานวน 12 บอ 
และกอสรางถนน คสล. พรอมตีเสนจราจร 
ขนาดกวาง 2.00 เมตร ยาว 250 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพืนที่ดําเนินการไม
นอยกวา 480 ตร.ม. 

 825,000 -  - รอยละ 
ระยะทางที ่
กอสราง 

1. ถนนมีสภาพดีและ 
ปลอดภัยจากน้าํกัดเซาะ 
2. ประชาชนสามารถใช 
เสนทางไดสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภยั 
3. การระบายน้ําสะดวก 
น้ําไมทวมขัง 

กองชาง 

 



~ 63 ~ 

1.1 แนวทางการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน และระบบระบายน้ า 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิตโครงการ) 2560 2561 2562 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) 

95 โครงการกอสรางรางระบายน้าํคสล. 
ม. 5 ต. หนองหาร (ชุมชนสหกรณ์
นิคม 1) สถานที่กอสรางบริเวณเลียบ
ถนนโรงเรียนขวัญดรุณ 
 

1. เพื่อปูองกันไมให 
ถนนเสียหายจากน้ํากัดเซาะ 
2. เพื่อใหประชาชนสัญจร 
ไปมา สะดวก ปลอดภัย 
3. เพื่อใหการระบายน้าํ 
เป็นไปอยางสะดวก 

ขนาดปากกวาง 0.50 เมตร  
ลึก 0.62 เมตร  
หนา 0.12 เมตร  
ยาว 350 เมตร  
 

 - 1,072,000    - รอยละ 
ระยะทางที ่
กอสราง 

1. ถนนมีสภาพดีและ 
ปลอดภัยจากน้าํกัดเซาะ 
2. ประชาชนสามารถใช 
เสนทางไดสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภยั 
3. การระบายน้ําสะดวก 
น้ําไมทวมขัง 

กองชาง 

96 โครงการกอสรางรางระบายน้าํ  ม. 5 
ต. หนองหาร (ชุมชนสหกรณ์นิคม 1)
สถานที่กอสรางบริเวณถนนหนาบาน
ลุงเสนห์ - บานปูากรณ์ ฝั่งตะวันออก 

1. เพื่อปูองกันไมให 
ถนนเสียหายจากน้ํากัดเซาะ 
2. เพื่อใหประชาชนสัญจร 
ไปมา สะดวก ปลอดภัย 
3. เพื่อใหการระบายน้าํ 
เป็นไปอยางสะดวก 

เสนผานศูนย์กลาง 0.60 เมตร  
จํานวน 190 ทอน  
พรอมบอพกั จาํนวน 10 บอ  

 -  - 377,000   รอยละ 
ระยะทางที ่
กอสราง 

1. ถนนมีสภาพดีและ 
ปลอดภัยจากน้าํกัดเซาะ 
2. ประชาชนสามารถใช 
เสนทางไดสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภยั 
3. การระบายน้ําสะดวก 
น้ําไมทวมขัง 

กองชาง 

97 โครงการกอสรางรางระบายน้าํ คสล. 
กวาง 0.50 เมตร ลึก 0.62 เมตร 
หนา 0.12 เมตร และกอสรางถนน 
คสล. พรอมตีเสนจราจร ขนาด กวาง 
3.50 เมตร ยาว 115 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไม
นอยกวา 402 ตารางเมตร (สถานที่
กอสรางบริเวณถนนซอยแลงเมา หมูที ่
5 ต.หนองหาร) 

1. เพื่อปูองกันไมให 
ถนนเสียหายจากน้ํากัดเซาะ 
2. เพื่อใหประชาชนสัญจร 
ไปมา สะดวก ปลอดภัย 
3. เพื่อใหการระบายน้าํ 
เป็นไปอยางสะดวก 

กวาง 0.50 เมตร  
ลึก 0.62 เมตร  
หนา 0.12 เมตร  
และกอสรางถนน คสล. ขนาด กวาง 
3.50 เมตร ยาว 115 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไมนอย
กวา 402 ตารางเมตร 

650,000  - - รอยละ 
ระยะทางที ่
กอสราง 

1. ถนนมีสภาพดีและ 
ปลอดภัยจากน้าํกัดเซาะ 
2. ประชาชนสามารถใช 
เสนทางไดสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภยั 
3. การระบายน้ําสะดวก 
น้ําไมทวมขัง 

กองชาง 

 
 



~ 64 ~ 

1.1 แนวทางการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน และระบบระบายน้ า 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิตโครงการ) 2560 2561 2562 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) 

98 โครงการกอสรางรางระบายน้าํ คสล. 
พรอมบอพกั  ม. 5 ต. หนองหาร 
(ชุมชนสหกรณ์นิคม 2) สถานที่
กอสรางบริเวณถนนซอย 10 

1. เพื่อปูองกันไมให 
ถนนเสียหายจากน้ํากัดเซาะ 
2. เพื่อใหประชาชนสัญจร 
ไปมา สะดวก ปลอดภัย 
3. เพื่อใหการระบายน้าํ 
เป็นไปอยางสะดวก 

ขนาดปากรางกวาง 0.50 เมตร  
ลึก 1.00 เมตร  
หนา 0.12 เมตร  
ยาว 204 เมตร พรอมบอพกั 1 บอ 

 - 826,000   -  รอยละ 
ระยะทางที ่
กอสราง 

1. ถนนมีสภาพดีและ 
ปลอดภัยจากน้าํกัดเซาะ 
2. ประชาชนสามารถใช 
เสนทางไดสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภยั 
3. การระบายน้ําสะดวก 
น้ําไมทวมขัง 

กองชาง 

99 โครงการวางทอระบายน้ํา ม. 6 ต. 
หนองหาร สถานทีก่อสรางบริเวณลํา
เหมืองขางบานพอออน ลงสูนาบัว 
 

1. เพื่อปูองกันไมให 
ถนนเสียหายจากน้ํากัดเซาะ 
2. เพื่อใหประชาชนสัญจร 
ไปมา สะดวก ปลอดภัย 
3. เพื่อใหการระบายน้าํ 
เป็นไปอยางสะดวก 

เสนผานศูนย์กลาง 1.00 เมตร  
จํานวน 52 ทอน  
พรอมบอพกั จาํนวน 3 บอ 
 

-  212,000  -  รอยละ 
ระยะทางที ่
กอสราง 

1. ถนนมีสภาพดีและ 
ปลอดภัยจากน้าํกัดเซาะ 
2. ประชาชนสามารถใช 
เสนทางไดสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภยั 
3. การระบายน้ําสะดวก 
น้ําไมทวมขัง 

กองชาง 

100 โครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยม ม. 6 
ต. หนองหาร สถานที่กอสรางบริเวณ
ลําเหมืองหนาบานลุงอู฿ด 

1. เพื่อปูองกันไมให 
ถนนเสียหายจากน้ํากัดเซาะ 
2. เพื่อใหประชาชนสัญจร 
ไปมา สะดวก ปลอดภัย 
3. เพื่อใหการระบายน้าํ 
เป็นไปอยางสะดวก 

ขนาดกวาง 1.00 เมตร 
 ลึก 1.00 เมตร  
ยาว 12 เมตร 

 - 100,000   -  รอยละ 
ระยะทางที ่
กอสราง 

1. ถนนมีสภาพดีและ 
ปลอดภัยจากน้าํกัดเซาะ 
2. ประชาชนสามารถใช 
เสนทางไดสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภยั 
3. การระบายน้ําสะดวก 
น้ําไมทวมขัง 

กองชาง 

 
 
 



~ 65 ~ 

1.1 แนวทางการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน และระบบระบายน้ า 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิตโครงการ) 2560 2561 2562 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) 

101 โครงการกอสรางรางระบายน้าํ คสล. 
กวาง 0.30 เมตร ลึก 0.40 เมตร 
หนา 0.10 เมตร ยาว 59 เมตร  
(สถานที่กอสราง บริเวณเลียบถนน
ซอย 3 หมูที่ 9  ต.หนองหาร) 

1. เพื่อปูองกันไมให 
ถนนเสียหายจากน้ํากัดเซาะ 
2. เพื่อใหประชาชนสัญจร 
ไปมา สะดวก ปลอดภัย 
3. เพื่อใหการระบายน้าํ 
เป็นไปอยางสะดวก 

กวาง 0.30 เมตร  
ลึก 0.40 เมตร  
หนา 0.10 เมตร  
ยาว 59 เมตร   

 122,500  - - รอยละ 
ระยะทางที ่
กอสราง 

1. ถนนมีสภาพดีและ 
ปลอดภัยจากน้าํกัดเซาะ 
2. ประชาชนสามารถใช 
เสนทางไดสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภยั 
3. การระบายน้ําสะดวก 
น้ําไมทวมขัง 

กองชาง 

102 โครงการกอสรางรางระบายน้าํ คสล.
พรอมบอพกั  ม. 9 ต. หนองหาร
สถานที่กอสรางบริเวณเลียบถนนซอย
บานปูาแวน 

1. เพื่อปูองกันไมให 
ถนนเสียหายจากน้ํากัดเซาะ 
2. เพื่อใหประชาชนสัญจร 
ไปมา สะดวก ปลอดภัย 
3. เพื่อใหการระบายน้าํ 
เป็นไปอยางสะดวก 

ปากกวาง 0.50 เมตร  
ลึก 0.62 เมตร  
หนา 0.12 เมตร  
ยาว 245 เมตร และวางทอระบายน้ํา 
คสล. ขนาดเสนผานศูนย์กลาง 0.60 
เมตร จํานวน 45 ทอน พรอมบอพัก
จํานวน 3 บอ 

 - -  867,000   รอยละ 
ระยะทางที ่
กอสราง 

1. ถนนมีสภาพดีและ 
ปลอดภัยจากน้าํกัดเซาะ 
2. ประชาชนสามารถใช 
เสนทางไดสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภยั 
3. การระบายน้ําสะดวก 
น้ําไมทวมขัง 

กองชาง 

103 โครงการกอสรางรางระบายน้าํ คสล. 
กวาง 0.50 เมตร ลึก 0.62 เมตร 
หนา 0.12 เมตร ยาว 86 เมตร  
(สถานที่กอสราง ซอยสุขเจริญ หมู 
11  ต.หนองหาร) 

1. เพื่อปูองกันไมให 
ถนนเสียหายจากน้ํากัดเซาะ 
2. เพื่อใหประชาชนสัญจร 
ไปมา สะดวก ปลอดภัย 
3. เพื่อใหการระบายน้าํ 
เป็นไปอยางสะดวก 

กวาง 0.50 เมตร  
ลึก 0.62 เมตร  
หนา 0.12 เมตร  
ยาว 86 เมตร   

215,000 - - รอยละ 
ระยะทางที ่
กอสราง 

1. ถนนมีสภาพดีและ 
ปลอดภัยจากน้าํกัดเซาะ 
2. ประชาชนสามารถใช 
เสนทางไดสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภยั 
3. การระบายน้ําสะดวก 
น้ําไมทวมขัง 

กองชาง 

 
 
 



~ 66 ~ 

1.1 แนวทางการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน และระบบระบายน้ า 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิตโครงการ) 2560 2561 2562 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) 

104 โครงการกอสรางรางระบายน้าํ คสล. 
กวาง 0.30 เมตร ลึก 0.40 เมตร 
หนา 0.10 เมตร ยาว 52 เมตร  
(สถานที่กอสราง บริเวณเลี่ยบถนน 
ซอย 3  หมูที่ 12  ต.หนองหาร) 

1. เพื่อปูองกันไมให 
ถนนเสียหายจากน้ํากัดเซาะ 
2. เพื่อใหประชาชนสัญจร 
ไปมา สะดวก ปลอดภัย 
3. เพื่อใหการระบายน้าํ 
เป็นไปอยางสะดวก 

กวาง 0.30 เมตร  
ลึก 0.40 เมตร  
หนา 0.10  
เมตร ยาว 52 เมตร   

110,000 - - รอยละ 
ระยะทางที ่
กอสราง 

1. ถนนมีสภาพดีและ 
ปลอดภัยจากน้าํกัดเซาะ 
2. ประชาชนสามารถใช 
เสนทางไดสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภยั 
3. การระบายน้ําสะดวก 
น้ําไมทวมขัง 

กองชาง 

105 โครงการกอสรางรางระบายน้าํ คสล. 
ม. 5  ต. ปุาไผ (ชุมชนหนองทราย)
สถานที่กอสรางบริเวณรองน้ําขาง
ถนนหนาศูนย ์OTOP 

1. เพื่อปูองกันไมให 
ถนนเสียหายจากน้ํากัดเซาะ 
2. เพื่อใหประชาชนสัญจร 
ไปมา สะดวก ปลอดภัย 
3. เพื่อใหการระบายน้าํ 
เป็นไปอยางสะดวก 

ขนาดปากรางกวาง 0.50 เมตร  
ลึก 0.60 เมตร  
หนา 0.12 เมตร  
ยาว 126 เมตร  

-  382,000     - รอยละ 
ระยะทางที ่
กอสราง 

1. ถนนมีสภาพดีและ 
ปลอดภัยจากน้าํกัดเซาะ 
2. ประชาชนสามารถใช 
เสนทางไดสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภยั 
3. การระบายน้ําสะดวก 
น้ําไมทวมขัง 

กองชาง 

106 โครงการกอสรางรางระบายน้าํ คสล. 
ม. 5 ต. ปุาไผ (ชุมชนหนองทราย) 
สถานที่กอสรางบริเวณลําเหมือง
ทางเขาปุาชาหนองทราย 

1. เพื่อปูองกันไมให 
ถนนเสียหายจากน้ํากัดเซาะ 
2. เพื่อใหประชาชนสัญจร 
ไปมา สะดวก ปลอดภัย 
3. เพื่อใหการระบายน้าํ 
เป็นไปอยางสะดวก 

ขนาดปากรางกวาง 0.40 เมตร 
ลึก 0.50 เมตร  
หนา 0.10 เมตร 
ยาว 7.00 เมตร  
 

 - -  50,000     รอยละ 
ระยะทางที ่
กอสราง 

1. ถนนมีสภาพดีและ 
ปลอดภัยจากน้าํกัดเซาะ 
2. ประชาชนสามารถใช 
เสนทางไดสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภยั 
3. การระบายน้ําสะดวก 
น้ําไมทวมขัง 

กองชาง 

 
 
 



~ 67 ~ 

1.1 แนวทางการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน และระบบระบายน้ า 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิตโครงการ) 2560 2561 2562 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) 

107 โครงการกอสรางรางระบายน้าํ คสล.          
ม. 10 ต. ปุาไผ สถานที่กอสราง
บริเวณเลียบถนน ซอย 2 

1. เพื่อปูองกันไมให 
ถนนเสียหายจากน้ํากัดเซาะ 
2. เพื่อใหประชาชนสัญจร 
ไปมา สะดวก ปลอดภัย 
3. เพื่อใหการระบายน้าํ 
เป็นไปอยางสะดวก 

ขนาดปากรางกวาง 0.30 เมตร  
ลึก 0.40 เมตร  
หนา 0.10 เมตร  
ยาว 315 เมตร 

-  664,000     - รอยละ 
ระยะทางที ่
กอสราง 

1. ถนนมีสภาพดีและ 
ปลอดภัยจากน้าํกัดเซาะ 
2. ประชาชนสามารถใช 
เสนทางไดสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภยั 
3. การระบายน้ําสะดวก 
น้ําไมทวมขัง 

กองชาง 

108 โครงการกอสรางรางระบายน้าํ คสล.           
ม. 10 ต. ปุาไผ สถานที่กอสราง
บริเวณเลียบถนน ซอย 

1. เพื่อปูองกันไมให 
ถนนเสียหายจากน้ํากัดเซาะ 
2. เพื่อใหประชาชนสัญจร 
ไปมา สะดวก ปลอดภัย 
3. เพื่อใหการระบายน้าํ 
เป็นไปอยางสะดวก 

ขนาดปากรางกวาง 0.30 เมตร  
ลึก 0.40 เมตร  
หนา 0.10 เมตร  
ยาว 290 เมตร  

 - -  611,000     รอยละ 
ระยะทางที ่
กอสราง 

1. ถนนมีสภาพดีและ 
ปลอดภัยจากน้าํกัดเซาะ 
2. ประชาชนสามารถใช 
เสนทางไดสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภยั 
3. การระบายน้ําสะดวก 
น้ําไมทวมขัง 

กองชาง 

109 โครงการกอสรางรางระบายน้าํ คสล.         
ม. 10 ต. ปุาไผ สถานที่กอสราง
บริเวณเลียบถนน ซอย 7 บานเหลา 

1. เพื่อปูองกันไมให 
ถนนเสียหายจากน้ํากัดเซาะ 
2. เพื่อใหประชาชนสัญจร 
ไปมา สะดวก ปลอดภัย 
3. เพื่อใหการระบายน้าํ 
เป็นไปอยางสะดวก 

ขนาดปากรางกวาง 0.30 เมตร  
ลึก 0.40 เมตร  
หนา 0.10 เมตร  
ยาว 100 เมตร 

 - 211,000    -  รอยละ 
ระยะทางที ่
กอสราง 

1. ถนนมีสภาพดีและ 
ปลอดภัยจากน้าํกัดเซาะ 
2. ประชาชนสามารถใช 
เสนทางไดสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภยั 
3. การระบายน้ําสะดวก 
น้ําไมทวมขัง 

กองชาง 

 
 
 



~ 68 ~ 

1.1 แนวทางการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน และระบบระบายน้ า 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิตโครงการ) 2560 2561 2562 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) 

110 โครงการกอสรางรางระบายน้าํ คสล. 
ม. 10 ต. ปุาไผ สถานที่กอสราง
บริเวณเลียบถนนซอยทางเขาหนอง
เท่ียง 

1. เพื่อปูองกันไมให 
ถนนเสียหายจากน้ํากัดเซาะ 
2. เพื่อใหประชาชนสัญจร 
ไปมา สะดวก ปลอดภัย 
3. เพื่อใหการระบายน้าํ 
เป็นไปอยางสะดวก 

ขนาดปากรางกวาง 0.30 เมตร  
ลึก 0.40 เมตร  
หนา 0.10 เมตร  
ยาว 310 เมตร 

 - 392,000     - รอยละ 
ระยะทางที ่
กอสราง 

1. ถนนมีสภาพดีและ 
ปลอดภัยจากน้าํกัดเซาะ 
2. ประชาชนสามารถใช 
เสนทางไดสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภยั 
3. การระบายน้ําสะดวก 
น้ําไมทวมขัง 

กองชาง 

111 โครงการกอสรางรางระบายน้าํ คสล. 
ม. 10 ต. ปุาไผ สถานที่กอสราง
บริเวณเลียบถนนซอยสุดคนึง 

1. เพื่อปูองกันไมให 
ถนนเสียหายจากน้ํากัดเซาะ 
2. เพื่อใหประชาชนสัญจร 
ไปมา สะดวก ปลอดภัย 
3. เพื่อใหการระบายน้าํ 
เป็นไปอยางสะดวก 

ขนาดปากรางกวาง 0.30 เมตร   
ลึก 0.40 เมตร  
หนา 0.10 เมตร  
ยาว 310 เมตร 

-  654,000    -  รอยละ 
ระยะทางที ่
กอสราง 

1. ถนนมีสภาพดีและ 
ปลอดภัยจากน้าํกัดเซาะ 
2. ประชาชนสามารถใช 
เสนทางไดสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภยั 
3. การระบายน้ําสะดวก 
น้ําไมทวมขัง 

กองชาง 

112 โครงการกอสรางรางระบายน้าํ คสล.        
ม. 10 ต. ปุาไผ สถานที่กอสราง
บริเวณเลียบถนน ซอยปาูผัน 

1. เพื่อปูองกันไมให 
ถนนเสียหายจากน้ํากัดเซาะ 
2. เพื่อใหประชาชนสัญจร 
ไปมา สะดวก ปลอดภัย 
3. เพื่อใหการระบายน้าํ 
เป็นไปอยางสะดวก 

ขนาดปากรางกวาง 0.30 เมตร  
ลึก 0.40 เมตร  
หนา 0.10 เมตร  
ยาว 312 เมตร 

 -  - 658,000     รอยละ 
ระยะทางที ่
กอสราง 

1. ถนนมีสภาพดีและ 
ปลอดภัยจากน้าํกัดเซาะ 
2. ประชาชนสามารถใช 
เสนทางไดสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภยั 
3. การระบายน้ําสะดวก 
น้ําไมทวมขัง 

กองชาง 

 
 
 



~ 69 ~ 

1.1 แนวทางการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน และระบบระบายน้ า 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิตโครงการ) 2560 2561 2562 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) 

113 โครงการกอสรางรางระบายน้าํ คสล.          
ม. 10 ต. ปุาไผ สถานที่กอสราง
บริเวณลําเหมืองขางบานพอวรรณ 

1. เพื่อปูองกันไมให 
ถนนเสียหายจากน้ํากัดเซาะ 
2. เพื่อใหประชาชนสัญจร 
ไปมา สะดวก ปลอดภัย 
3. เพื่อใหการระบายน้าํ 
เป็นไปอยางสะดวก 

ขนาดปากรางกวาง 1.00 เมตร  
ลึก 1.00 เมตร  
หนา 0.12 เมตร  
ยาว 424 เมตร  

 - -  1,696,000   รอยละ 
ระยะทางที ่
กอสราง 

1. ถนนมีสภาพดีและ 
ปลอดภัยจากน้าํกัดเซาะ 
2. ประชาชนสามารถใช 
เสนทางไดสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภยั 
3. การระบายน้ําสะดวก 
น้ําไมทวมขัง 

กองชาง 

114 โครงการกอสรางรางระบายน้าํ คสล. 
กวาง 0.40 เมตร ลึก 0.50 เมตร 
หนา 0.10 เมตร ยาว 165 เมตร  
(สถานที่กอสราง บริเวณเลียบถนน
ซอย 1 หมูที่ 13  ต.ปุาไผ) 

1. เพื่อปูองกันไมให 
ถนนเสียหายจากน้ํากัดเซาะ 
2. เพื่อใหประชาชนสัญจร 
ไปมา สะดวก ปลอดภัย 
3. เพื่อใหการระบายน้าํ 
เป็นไปอยางสะดวก 

กวาง 0.40 เมตร  
ลึก 0.50 เมตร  
หนา 0.10 เมตร  
ยาว 165 เมตร   

446,000 - - รอยละ 
ระยะทางที ่
กอสราง 

1. ถนนมีสภาพดีและ 
ปลอดภัยจากน้าํกัดเซาะ 
2. ประชาชนสามารถใช 
เสนทางไดสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภยั 
3. การระบายน้ําสะดวก 
น้ําไมทวมขัง 

กองชาง 

115 โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. 
พรอมบอพกั ม. 13 ต. ปุาไผ สถานที่
กอสรางบริเวณหนาบานนางจันทร ์
 

1. เพื่อปูองกันไมให 
ถนนเสียหายจากน้ํากัดเซาะ 
2. เพื่อใหประชาชนสัญจร 
ไปมา สะดวก ปลอดภัย 
3. เพื่อใหการระบายน้าํ 
เป็นไปอยางสะดวก 

ขนาดเสนผานศูนย์กลาง 0.80 เมตร 
จํานวน 135 ทอน พรอมบอพกั จํานวน 
7 บอ 
 

 -  - 439,000     รอยละ 
ระยะทางที ่
กอสราง 

1. ถนนมีสภาพดีและ 
ปลอดภัยจากน้าํกัดเซาะ 
2. ประชาชนสามารถใช 
เสนทางไดสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภยั 
3. การระบายน้ําสะดวก 
น้ําไมทวมขัง 

กองชาง 

 
 
 



~ 70 ~ 

1.1 แนวทางการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน และระบบระบายน้ า 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิตโครงการ) 2560 2561 2562 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) 

116 โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. เสน
ผานศูนย์กลาง 1.00 เมตร จํานวน 
159 ทอน พรอมบอพัก จํานวน 11 
บอ (สถานทีก่อสรางบริเวณเลียบถนน
สายเชียงใหม-อ.สันทรายสายเกา 
จุดเร่ิมตนสามแยกทางไปบานทา
เกวียนบรรจบทอระบายน้ําของกรม
ทางหลวง หมูที่ 5 ต.หนองหาร) 

1. เพื่อปูองกันไมให 
ถนนเสียหายจากน้ํากัดเซาะ 
2. เพื่อใหประชาชนสัญจร 
ไปมา สะดวก ปลอดภัย 
3. เพื่อใหการระบายน้าํ 
เป็นไปอยางสะดวก 

เสนผานศูนย์กลาง 1.00 เมตร จาํนวน 
159 ทอน พรอมบอพัก จํานวน 11 บอ 

815,000   - - รอยละ 
ระยะทางที ่
กอสราง 

1. ถนนมีสภาพดีและ 
ปลอดภัยจากน้าํกัดเซาะ 
2. ประชาชนสามารถใช 
เสนทางไดสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภยั 
3. การระบายน้ําสะดวก 
น้ําไมทวมขัง 

กองชาง 

117 โครงการกอสรางรางระบายน้าํ คสล. 
กวาง 0.50 เมตร ลึก 0.62 เมตร 
หนา 0.12 เมตร ยาว 310 เมตร  
(สถานที่กอสราง บริเวณถนนแพะปาุ
หาซอย 4 หมูที ่4  ต.หนองจ฿อม) 

1. เพื่อปูองกันไมให 
ถนนเสียหายจากน้ํากัดเซาะ 
2. เพื่อใหประชาชนสัญจร 
ไปมา สะดวก ปลอดภัย 
3. เพื่อใหการระบายน้าํ 
เป็นไปอยางสะดวก 

กวาง 0.50 เมตร  
ลึก 0.62 เมตร  
หนา 0.12 เมตร  
ยาว 310 เมตร   

992,000  - - รอยละ 
ระยะทางที ่
กอสราง 

1. ถนนมีสภาพดีและ 
ปลอดภัยจากน้าํกัดเซาะ 
2. ประชาชนสามารถใช 
เสนทางไดสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภยั 
3. การระบายน้ําสะดวก 
น้ําไมทวมขัง 

กองชาง 

118 โครงการกอสรางรางระบายน้าํ คสล. 
ม. 4 ต. หนองจ฿อม สถานทีก่อสราง
บริเวณเลียบถนนบานนายอาํนวย อิ่น
แกว 
 

1. เพื่อปูองกันไมให 
ถนนเสียหายจากน้ํากัดเซาะ 
2. เพื่อใหประชาชนสัญจร 
ไปมา สะดวก ปลอดภัย 
3. เพื่อใหการระบายน้าํ 
เป็นไปอยางสะดวก 

 ขนาดปากรางกวาง 0.30 เมตร ลึก 
0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 146 
เมตร 
 

 -  - 308,000     รอยละ 
ระยะทางที ่
กอสราง 

1. ถนนมีสภาพดีและ 
ปลอดภัยจากน้าํกัดเซาะ 
2. ประชาชนสามารถใช 
เสนทางไดสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภยั 
3. การระบายน้ําสะดวก 
น้ําไมทวมขัง 

กองชาง 

 
 
 



~ 71 ~ 

1.1 แนวทางการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน และระบบระบายน้ า 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวั
ด 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

(ผลผลิตโครงการ) 2560 2561 2562 
(KPI) 

(บาท) (บาท) (บาท) 
119 โครงการกอสรางรางระบายน้าํ คสล. 

ม. 7 ต. หนองจ฿อม สถานทีก่อสราง
บริเวณเลียบถนนบานนางยพุา ใหม
ตาคํา 

1. เพื่อปูองกันไมให 
ถนนเสียหายจากน้ํากัดเซาะ 
2. เพื่อใหประชาชนสัญจร 
ไปมา สะดวก ปลอดภัย 
3. เพื่อใหการระบายน้าํ 
เป็นไปอยางสะดวก 

กวาง 0.30. เมตร ลึก 0.30 เมตร 
หนา 0.10 เมตร ยาว 139 เมตร 

-  293,000     -  รอยละ 
ระยะทาง
ที่ 
กอสราง 

1. ถนนมีสภาพดีและปลอดภัย
จากน้ํากัดเซาะ 
2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง
ไดสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย 
3. การระบายน้ําสะดวก 
น้ําไมทวมขัง 

กองชาง 

120 โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. 
ขนาดเสนผานศูนย์กลาง 0.80 เมตร 
จํานวน 428 ทอน พรอมบอพกั 
จํานวน 22 บอ พรอมถมดินหลังทอ 
(สถานที่กอสรางบริเวณถนนซอย
เกษตรใหมเลียบโรงเรียนบานหวย
เกี๋ยง)  

1. เพื่อปูองกันไมให 
ถนนเสียหายจากน้ํากัดเซาะ 
2. เพื่อใหประชาชนสัญจร 
ไปมา สะดวก ปลอดภัย 
3. เพื่อใหการระบายน้าํ 
เป็นไปอยางสะดวก 

ขนาดเสนผานศูนย์กลาง 0.80 เมตร 
จํานวน 428 ทอน พรอมบอพกั 
จํานวน 22 บอ พรอมถมดินหลังทอ 

1,480,000   - - รอยละ 
ระยะทาง
ที่ 
กอสราง 

1. ถนนมีสภาพดีและปลอดภัย
จากน้ํากัดเซาะ 
2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง
ไดสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย 
3. การระบายน้ําสะดวก 
น้ําไมทวมขัง 

กองชาง 

121 โครงการกอสรางรางรินคอนกรีตเสริม
เหล็ก กวาง 2.00 ม. ลึก 1.20 ม. 
ยาว 90 ม. พรอมประตูเปิด-ปิด น้ํา 
(สถานที่กอสราง บริเวณลําเหมอืง
บานแมดู หมู 5 ต.ปาุไผ  อ.สันทราย)  

1. เพื่อปูองกันไมให 
ถนนเสียหายจากน้ํากัดเซาะ 
2. เพื่อใหประชาชนสัญจร 
ไปมา สะดวก ปลอดภัย 
3. เพื่อใหการระบายน้าํ 
เป็นไปอยางสะดวก 

กวาง 2.00 ม. ลึก 1.20 ม. ยาว 90 
ม. พรอมประตูเปิด-ปิด น้ํา  

550000  -  - รอยละ 
ระยะทาง
ที่ 
กอสราง 

1. ถนนมีสภาพดีและปลอดภัย
จากน้ํากัดเซาะ 
2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง
ไดสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย 
3. การระบายน้ําสะดวกน้าํไม
ทวมขัง 

กองชาง 

122 โครงการกอสรางรางระบายน้าํ คสล. 
กวาง 0.50 เมตร ลึก 1.00 เมตร 
หนา 0.12 เมตร ยาว 62 เมตร  
(สถานที่กอสราง บริเวณถนนซอย
บานนางอําเพยีร ธรรมไชย  หมูที ่7  
ต.หนองจ฿อม) 

1. เพื่อปูองกันไมให 
ถนนเสียหายจากน้ํากัดเซาะ 
2. เพื่อใหประชาชนสัญจร 
ไปมา สะดวก ปลอดภัย 
3. เพื่อใหการระบายน้าํ 
เป็นไปอยางสะดวก 

กวาง 0.50 เมตร ลึก 1.00 เมตร หนา 
0.12 เมตร ยาว 62 เมตร   

280,000 - - รอยละ 
ระยะทาง
ที่ 
กอสราง 

1. ถนนมีสภาพดีและปลอดภัย
จากน้ํากัดเซาะ 
2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง
ไดสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย 
3. การระบายน้ําสะดวกน้าํไม
ทวมขัง 

กองชาง 
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1.2 แนวทางการ พัฒนาสาธารณูปโภค 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิตโครงการ) 2560 2561 2562 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) 

1 โครงการดาดลําเหมือง คสล. ม. 1 ต.
หนองหาร (ชุมชนแมเตาไห 1)สถานที่
กอสรางบริเวณลําเหมืองเลียบ ถนน
เชียงใหม - พราว  

1. เพื่อใหมีน้ําใชในการอุปโภค 
บริโภคทําการเกษตรและ 
เล้ียงสัตว์ 
2. เพื่อขยายลําน้าํและกําจัด 
วัชพืช ทําใหการระบายน้าํ 
สะดวกและปูองกันน้ําทวม 

 ขนาดปากรางกวาง 2.40 เมตร  
ทองรางกวาง 0.50 เมตร  ลึก 
1.00 เมตร  หนา 0.10 เมตร ยาว 
420 เมตร  

-  - 1,050,000   รอยละของ 
ระยะทาง 
ขุดลอก 

1. มีน้ําใชในการอุปโภค
บริโภคทําการเกษตร
และเล้ียงสัตว์อยาง
เพียงพอ 
2. ลําน้ําไมตื้นเขิน 
กวางขึ้นไมมีวัชพืช 
สามารถระบายน้ําได
อยางสะดวกและ
ปูองกันการเกิดน้ําทวม 

กองชาง 

2 โครงการกอสรางคลองสงน้ํารูปตัววี 
ม. 2 ต. หนองหาร สถานทีก่อสราง
บริเวณเลียบถนนซอย 5 ซอยหอม
กลิ่น 

1. เพื่อใหมีน้ําใชในการอุปโภค 
บริโภคทําการเกษตรและเล้ียง
สัตว์ 
2. เพื่อขยายลําน้าํและกําจัด 
วัชพืช ทําใหการระบายน้าํ 
สะดวกและปูองกันน้ําทวม 

ปากรางกวาง 2.40 เมตร ทองราง
กวาง 0.50 เมตร ลึก 1.00 เมตร 
หนา 0.10 เมตร ยาว 645 เมตร 
พรอมวางทอระบายน้าํ คสล. ขนาด
เสนผานศูนย์กลาง 0.60 เมตร 
จํานวน 13 ทอน  

 - 1,440,000    - รอยละของ 
ระยะทาง 
ขุดลอก 

1. มีน้ําใชในการอุปโภค
บริโภคทําการเกษตร
และเล้ียงสัตว์อยาง
เพียงพอ 
2. ลําน้ําไมตื้นเขิน 
กวางขึ้นไมมีวัชพืช 
สามารถระบายน้ําได
อยางสะดวกและ
ปูองกันการเกิดน้ําทวม 

กองชาง 

3 โครงการกอสรางถังเก็บน้ําขนาด 
100 ลบ.ม. พรอมเจาะน้ําและติดต้ัง
เครื่องสูบน้ําเพื่อใชเป็นสถานที่เก็บน้ํา
ใหบริการชุมชนในเขตเทศบาล 
(สถานที่กอสรางบริเวณ ลานกีฬาบาน
ไรสหกรณ์ หมูที่ 11 ตําบลหนองหาร 
อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม) 

1. เพื่อใหมีน้ําใชในการอุปโภค 
บริโภคทําการเกษตรและ 
เล้ียงสัตว์ 
2. เพื่อขยายลําน้าํและกําจัด 
วัชพืช ทําใหการระบายน้าํ 
สะดวกและปูองกันน้ําทวม 

กอสรางถังเก็บน้ําขนาด 100 ลบ.
ม. พรอมเจาะน้าํและติดต้ังเครื่อง
สูบน้ําเพื่อใชเป็นสถานที่เก็บน้าํ
ใหบริการชุมชนในเขตเทศบาล 

850,000 - - กอสรางแลว
เสร็จ 100 
% 

1. มีน้ําใชในการอุปโภค
บริโภคทําการเกษตร
และเล้ียงสัตว์อยาง
เพียงพอ 
2. ลําน้ําไมตื้นเขิน 
กวางขึ้นไมมีวัชพืช 
สามารถระบายน้ําได
อยางสะดวกและ
ปูองกันการเกิดน้ําทวม 

กองชาง 
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1.2 แนวทางการ พัฒนาสาธารณูปโภค 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิตโครงการ) 2560 2561 2562 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) 

4 โครงการกอสรางคลองสงน้ํารูปตัวว ี
ม. 6 ต. หนองหาร 

1. เพื่อใหมีน้ําใช 
ในการอุปโภค บริโภค 
ทําการเกษตรและ 
เล้ียงสัตว์ 
2. เพื่อขยายลําน้าํและกําจัด 
วัชพืช ทําใหการระบายน้าํ 
สะดวกและปูองกันน้ําทวม 

สถานที่กอสรางบริเวณลําเหมืองหลัง
วัดทุงปุาเก็ด ม. 6 ต. หนองหาร 
ขนาดปากรางกวาง 2.40 เมตร ทอง
รางกวาง 0.50 เมตร ลึก 0.80 
เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 450 
เมตร พรอมขยายถนน คสล. ขนาด
กวาง 2.30 เมตร ยาว 34 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมนอยกวา 78 ตาราง
เมตร 

-  -  625,000   รอยละของ 
ระยะทาง 
ขุดลอก 

1. มีน้ําใชในการอุปโภค
บริโภคทําการเกษตรและ
เล้ียงสัตว์อยางเพียงพอ 
2. ลําน้ําไมตื้นเขิน กวาง
ขึ้นไมมีวัชพืช สามารถ
ระบายน้าํไดอยางสะดวก
และปูองกันการเกิดน้ํา
ทวม 

กองชาง 

5 โครงการกอสรางคลองสงน้ํารูปตัวยู 
และกอสรางถนน คสล. พรอมตีเสน
จราจร        ม. 6 ต. หนองหาร 

1. เพื่อใหมีน้ําใช 
ในการอุปโภค บริโภค 
ทําการเกษตรและ 
เล้ียงสัตว์ 
2. เพื่อขยายลําน้าํและกําจัด 
วัชพืช ทําใหการระบายน้าํ 
สะดวกและปูองกันน้ําทวม 

สถานที่กอสรางบริเวณถนนหนาบาน
นายเกษม ทิพนี ม. 6                   
ต. หนองหาร ขนาดปากรางกวาง 
0.80 เมตร ลึก 0.80 - 1.00 เมตร 
หนา 0.12 เมตร ยาว 90 เมตร และ
กอสรางถนนคสล. ขนาดกวาง 4.00 
เมตร ยาว 30 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 
120 ตารางเมตร พรอมตีเสนจราจร 

 - 520,000  -  รอยละของ 
ระยะทาง 
ขุดลอก 

1. มีน้ําใชในการอุปโภค
บริโภคทําการเกษตรและ
เล้ียงสัตว์อยางเพียงพอ 
2. ลําน้ําไมตื้นเขิน กวาง
ขึ้นไมมีวัชพืช สามารถ
ระบายน้าํไดอยางสะดวก
และปูองกันการเกิดน้ํา
ทวม 

กองชาง 

6 โครงการกอสรางดาดลําเหมือง  ม. 6 
ต. หนองหาร 
 

1. เพื่อใหมีน้ําใช 
ในการอุปโภค บริโภค 
ทําการเกษตรและ 
เล้ียงสัตว์ 
2. เพื่อขยายลําน้าํและกําจัด 
วัชพืช ทําใหการระบายน้าํ 
สะดวกและปูองกันน้ําทวม 

สถานที่ดําเนินการหนาวัดทุงปุาเก็ด
จนถึงเหมืองเสีย  ม. 6   ต. หนอง
หาร  กวาง 2.00 เมตร ลึก 1.00 
เมตร ยาว 250 เมตร 

-   - 625,000   รอยละของ 
ระยะทาง 
ขุดลอก 

1. มีน้ําใชในการอุปโภค
บริโภคทําการเกษตรและ
เล้ียงสัตว์อยางเพียงพอ 
2. ลําน้ําไมตื้นเขิน กวาง
ขึ้นไมมีวัชพืช สามารถ
ระบายน้าํไดอยางสะดวก
และปูองกันการเกิดน้ํา
ทวม 

กองชาง 
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1.2 แนวทางการ พัฒนาสาธารณูปโภค 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิตโครงการ) 2560 2561 2562 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) 

7 โครงการดาดลําเหมือง ม. 11 ต. 
หนองหาร 

1. เพื่อใหมีน้ําใช 
ในการอุปโภค บริโภค 
ทําการเกษตรและ 
เล้ียงสัตว์ 
2. เพื่อขยายลําน้าํและกําจัด 
วัชพืช ทําใหการระบายน้าํ 
สะดวกและปูองกันน้ําทวม 

สถานที่กอสรางบริเวณลําเหมืองหนา
บานปูาตา - นาลุงดวง ม. 11        
ต. หนองหาร ปากรางกวาง 0.50 
เมตร ลึก 1.00 เมตร หนา 0.12 
เมตร ยาว 310 เมตร  

 - 1,236,000    - รอยละของ 
ระยะทาง 
ขุดลอก 

1. มีน้ําใชในการอุปโภค
บริโภคทําการเกษตรและ
เล้ียงสัตว์อยางเพียงพอ 
2. ลําน้ําไมตื้นเขิน กวาง
ขึ้นไมมีวัชพืช สามารถ
ระบายน้าํไดอยางสะดวก
และปูองกันการเกิดน้ํา
ทวม 

กองชาง 

8 โครงการกอสรางคลองสงน้ํารูปตัวว ี 
ม. 5 ต. ปุาไผ (ชุมชนแมดู) 

1. เพื่อใหมีน้ําใช 
ในการอุปโภค บริโภค 
ทําการเกษตรและ 
เล้ียงสัตว์ 
2. เพื่อขยายลําน้าํและกําจัด 
วัชพืช ทําใหการระบายน้าํ 
สะดวกและปูองกันน้ําทวม 

สถานที่กอสรางบริเวณยูเทรินร์ถึง
หนาบานผูใหญบาน ม. 11                 
ต. หนองหาร ปากรางกวาง 01.80 
เมตร ลึก 0.60 เมตร ยาว 1,000 
เมตร 

 - -  1,800,000   รอยละของ 
ระยะทาง 
ขุดลอก 

1. มีน้ําใชในการอุปโภค
บริโภคทําการเกษตรและ
เล้ียงสัตว์อยางเพียงพอ 
2. ลําน้ําไมตื้นเขิน กวาง
ขึ้นไมมีวัชพืช สามารถ
ระบายน้าํไดอยางสะดวก
และปูองกันการเกิดน้ํา
ทวม 

กองชาง 

9 โครงการดาดลําเหมือง ม. 4 ต. 
หนองจ฿อม 

1. เพื่อใหมีน้ําใช 
ในการอุปโภค บริโภค 
ทําการเกษตรและ 
เล้ียงสัตว์ 
2. เพื่อขยายลําน้าํและกําจัด 
วัชพืช ทําใหการระบายน้าํ 
สะดวกและปูองกันน้ําทวม 

สถานที่กอสรางบริเวณลําเหมืองหนา
ปุาชา ตอจากโครงการเดิม       ม. 5 
ต. หนองหาร ขนาดปากรางกวาง 
2.40 เมตร ทองรางกวาง 0.50 
เมตร ลึก 1.00 เมตร หนา 0.10 
เมตร ยาว 37 เมตร 

- - 90,000     รอยละของ 
ระยะทาง 
ขุดลอก 

1. มีน้ําใชในการอุปโภค
บริโภคทําการเกษตรและ
เล้ียงสัตว์อยางเพียงพอ 
2. ลําน้ําไมตื้นเขิน กวาง
ขึ้นไมมีวัชพืช สามารถ
ระบายน้าํไดอยางสะดวก
และปูองกันการเกิดน้ํา
ทวม 

กองชาง 
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1.2 แนวทางการ พัฒนาสาธารณูปโภค 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิตโครงการ) 2560 2561 2562 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) 

10 โครงการดาดลําเหมือง ม. 4 ต. 
หนองจ฿อม 
 

1. เพื่อใหมีน้ําใชในการอุปโภค 
บริโภคทําการเกษตรและ 
เล้ียงสัตว์ 
2. เพื่อขยายลําน้าํและกําจัด 
วัชพืช ทําใหการระบายน้าํ 
สะดวกและปูองกันน้ําทวม 

สถานที่กอสรางบริเวณลําเหมืองบาน
นายมา  ขนาดปากรางกวาง 1.00 
เมตร ทองรางกวาง 0.30 เมตร ลึก 
0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 
420 เมตร 
 

- 630,000     -  รอยละของ 
ระยะทาง 
ขุดลอก 

1. มีน้ําใชในการอุปโภค
บริโภคทําการเกษตรและ
เล้ียงสัตว์อยางเพียงพอ 
2. ลําน้ําไมตื้นเขิน กวาง
ขึ้นไมมีวัชพืช สามารถ
ระบายน้าํไดอยางสะดวก
และปูองกันการเกิดน้ํา
ทวม 

กองชาง 

11 โครงการเจาะบอบาดาล ขนาดเสน
ผานศูนย์กลาง 4 นิ้ว ลึกไมนอยกวา 
60 เมตร พรอมติดตั้งซัมเมิสซิเบิ้ลปั๊ม 
ขนาดไมนอยกวา 1.5 HP เพื่อผลิต
น้ําดื่มชุมชนบานแพะปุาหา หมูที่ 4 
ต.หนองจ฿อม (สถานทีก่อสรางบริเวณ 
ลานกีฬาบานแพะปาุหา หมูที ่4  ต.
หนองจ฿อม  อ.สันทราย  จ.เชียงใหม) 

1. เพื่อใหมีน้ําใชในการอุปโภค 
บริโภคทําการเกษตรและ 
เล้ียงสัตว์ 
2. เพื่อขยายลําน้าํและกําจัด 
วัชพืช ทําใหการระบายน้าํ 
สะดวกและปูองกันน้ําทวม 

ขนาดเสนผานศูนย์กลาง 4 นิ้ว ลึกไม
นอยกวา 60 เมตร พรอมติดตั้ง
ซัมเมิสซิเบิ้ลปั๊ม ขนาดไมนอยกวา 
1.5 HP เพื่อผลิตน้ําดื่มชุมชนบาน
แพะปุาหา หมูที่ 4 ต.หนองจ฿อม 

165,000 165,000 165,000 กอสรางเสร็จ 
100% 

1. มีน้ําใชในการอุปโภค
บริโภคทําการเกษตรและ
เล้ียงสัตว์อยางเพียงพอ 
2. ลําน้ําไมตื้นเขิน กวาง
ขึ้นไมมีวัชพืช สามารถ
ระบายน้าํไดอยางสะดวก
และปูองกันการเกิดน้ํา
ทวม 

กองชาง 
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1.3 แนวทางการ พัฒนาสาธารณูปการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิตโครงการ) 2560 2561 2562 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) 

1 โครงการกอสรางเมรุขนาด 1 เตาเผา 
ตามแบบเทศบาลเมืองแมโจกําหนด 
จํานวน 1 แทง (สถานที่กอสราง
บริเวณสุสานบานแมเตาไห หมู 1 ต.
หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม) 

1. เพื่อรองรับผูเขารวมประชุม 
2. เพื่อจัดกิจกรรมตาง ๆ เชน 
งานรัฐพิธีไดอยางเหมาะสม 

กอสรางเมรุขนาด 1 เตาเผา 
ตามแบบเทศบาลเมืองแมโจ
กําหนด จํานวน 1 แทง 

1,800,000 1,800,000 1,800,000 กอสรางแลว
เสร็จ100 % 

1. สามารถรองรับ 
ผูเขารวมประชุมได 
2. มีสถานที่สําหรับการ 
จัดกิจกรรมตาง ๆ 
ไดอยางเหมาะสม 

กองชาง 

2 โครงการกอสรางหองน้ําและหอง
อาบน้ํา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
เมืองแมโจ ตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองแมโจกําหนด จาํนวน 1 แหง 
(สถานที่กอสรางบริเวณภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแมโจ  
หมูที่ 1 ต.หนองหาร) 

1. เพื่อรองรับผูเขารวมประชุม 
2. เพื่อจัดกิจกรรมตาง ๆ เชน 
งานรัฐพิธีไดอยางเหมาะสม 

กอสรางหองน้ําและหอง
อาบน้ํา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองแมโจ ตามแบบ
แปลนเทศบาลเมืองแมโจ
กําหนด จํานวน 1 แหง 

570,000 - - กอสรางแลว
เสร็จ100 % 

1. สามารถรองรับ 
ผูเขารวมประชุมได 
2. มีสถานที่สําหรับการ 
จัดกิจกรรมตาง ๆ 
ไดอยางเหมาะสม 

กองชาง 

3 โครงการกอสรางศาลาเอนกประสงค์
ขนาด 8.00x20.00 เมตร 
ภายในฌาปนสถานหมูที่ 9 ต.หนอง
หาร (สถานทีก่อสรางบริเวณฌาปน
สถานหมูที่ 9 ต.หนองหาร อ.สัน
ทราย จ.เชียงใหม) 

1. เพื่อรองรับผูเขารวมประชุม 
2. เพื่อจัดกิจกรรมตาง ๆ เชน 
งานรัฐพิธีไดอยางเหมาะสม 

กอสรางศาลาเอนกประสงค์
ขนาด 8.00x20.00 เมตร 
ภายในฌาปน จํานวน 1 แหง 

1,100,000 - - กอสรางแลว
เสร็จ100 % 

1. สามารถรองรับ 
ผูเขารวมประชุมได 
2. มีสถานที่สําหรับการ 
จัดกิจกรรมตาง ๆ 
ไดอยางเหมาะสม 

กองชาง 

4 โครงการกอสรางอาคารโรงเก็บวัสดุ
สํานักงานเทศบาลเมืองแมโจ ขนาด
กวาง 8x24 เมตร สถานที่กอสราง
หนาปุาชาบานปาุบง หมูที ่11  ต.
หนองหาร 

1. เพื่อรองรับผูเขารวมประชุม 
2. เพื่อจัดกิจกรรมตาง ๆ เชน 
งานรัฐพิธีไดอยางเหมาะสม 

กอสรางอาคารโรงเก็บวัสดุ
สํานักงานเทศบาลเมืองแมโจ 
ขนาดกวาง 8x24 เมตร 
จํานวน 1 แหง 

1,700,000 - - กอสรางแลว
เสร็จ100 % 

1. สามารถรองรับ 
ผูเขารวมประชุมได 
2. มีสถานที่สําหรับการ 
จัดกิจกรรมตาง ๆ 
ไดอยางเหมาะสม 

กองชาง 
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1.3 แนวทางการ  พัฒนาสาธารณูปการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิตโครงการ) 2560 2561 2562 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) 

5 โครงการกอสรางศาลาเอนกประสงค์
ขนาด 5.00 x 8.00 เมตร เพื่อใช
ประชุมและเก็บของหมูบาน (สถานที่
กอสรางบริเวณลานกีฬา  ม.4 ต.
หนองจ฿อม) 

1. เพื่อรองรับผูเขารวมประชุม 
2. เพื่อจัดกิจกรรมตาง ๆ เชน 
งานรัฐพิธีไดอยางเหมาะสม 

ศาลาเอนกประสงค์ จํานวน 1 หลัง 280,000 - - กอสรางแลว
เสร็จ100 
% 

1. สามารถรองรับ 
ผูเขารวมประชุมได 
2. มีสถานที่สําหรับการ 
จัดกิจกรรมตาง ๆ 
ไดอยางเหมาะสม 

กองชาง 

6 โครงการจัดซ้ือที่ดินพรอมกอสราง
ลานกีฬา ม. 5 ต. หนองหาร (ชุมชน
สหกรณ์นิคม 2) 
 

1. เพื่อรองรับผูเขารวมประชุม 
2. เพื่อจัดกิจกรรมตาง ๆ เชน 
งานรัฐพิธีไดอยางเหมาะสม 

ศาลาเอนกประสงค์ จํานวน 1 หลัง - - 2,500,000 กอสรางแลว
เสร็จ100 
% 

1. สามารถรองรับ 
ผูเขารวมประชุมได 
2. มีสถานที่สําหรับการ 
จัดกิจกรรมตาง ๆ 
ไดอยางเหมาะสม 

กองชาง 

7 โครงการจัดซ้ือที่ดินพรอมกอสราง
ลานกีฬา ม. 6 ต. หนองหาร 

เ พื่ อ ใ ห ป ร ะ ช า ช น มี ล า น จั ด 
กิจกรรมหรือออกก าลังกาย 

ตามแบบมาตรฐานของ กรมพล
ศึกษา,กกท. 

- 3,200,000 - จํานวนลาน
กีฬาที่ 
กอสราง 

ป ร ะ ช า ช น ม า ร ว ม
แขงขัน กีฬาและมี
สุขภาพแข็งแรง 

กองชาง 

8 โครงการจัดซ้ือที่ดิน และกอสราง
ศาลาเอนกประสงค์ประจําหมูบาน ม. 
12    ต. หนองหาร 

1. เพื่อรองรับผูเขารวมประชุม 
2. เพื่อจัดกิจกรรมตาง ๆ เชน 
งานรัฐพิธีไดอยางเหมาะสม 

ศาลาเอนกประสงค์ จํานวน 1 หลัง - 2,500,000 - กอสรางแลว
เสร็จ100 
% 

1. สามารถรองรับ 
ผูเขารวมประชุมได 
2. มีสถานที่สําหรับการ 
จัดกิจกรรมตาง ๆ 
ไดอยางเหมาะสม 

กองชาง 

9 โครงการจัดซ้ือที่ดิน และกอสราง
ศาลาเอนกประสงค์ประจําหมูบาน ม. 
13    ต. ปุาไผ 

โครงการจัดซ้ือที่ดิน และกอสราง
ศาลาเอนกประสงค์ประจํา
หมูบาน ม. 12    ต. หนองหาร 

1. เพื่อรองรับผูเขารวมประชุม 
2. เพื่อจัดกิจกรรมตาง ๆ เชน 
งานรัฐพิธีไดอยางเหมาะสม 

- - 2,500,000 กอสรางแลว
เสร็จ100 
% 

1. สามารถรองรับ 
ผูเขารวมประชุมได 
2. มีสถานที่สําหรับการ 
จัดกิจกรรมตาง ๆ 
ไดอยางเหมาะสม 

กองชาง 

10 โครงการจัดซ้ือที่ดิน พรอมกอสราง
ลานกีฬาหมูบาน พรอมเป็นทีพ่ักขน
ถายขยะ ม. 2 ต. หนองหาร 

เพื่อใหประชาชนมีลานจัด 
กิจกรรมหรือออกก าลังกาย 

ตามแบบมาตรฐานของ กรมพล
ศึกษา,กกท. 

- - 1,000,000 จํานวนลาน
กีฬาที่ 
กอสราง 

ป ร ะ ช า ช น ม า ร ว ม
แขงขัน กีฬาและมี
สุขภาพแข็งแรง 

กองชาง 
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1.3 แนวทางการ  พัฒนาสาธารณูปการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิตโครงการ) 2560 2561 2562 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) 

11 โครงการจัดซ้ือที่ดินไมตํ่ากวา 4 ไร 1. เพื่อรองรับผูเขารวมประชุม 
2. เพื่อจัดกิจกรรมตาง ๆ เชน 
งานรัฐพิธีไดอยางเหมาะสม 

สถานที่ดําเนินการ   ม. 2 ต. หนอง
หาร 

- 12,000,00
0 

- จํานวนที่ดิน 1. สามารถรองรับ 
ผูเขารวมประชุมได 
2. มีสถานที่สําหรับการ 
จัดกิจกรรมตาง ๆ 
ไดอยางเหมาะสม 

กองชาง 

12 โครงการกอสรางและปรับปรุงปุาชา
วัดวิเวก  

1. เพื่อรองรับผูเขารวมประชุม 
2. เพื่อจัดกิจกรรมตาง ๆ เชน 
งานรัฐพิธีไดอยางเหมาะสม 

ศาลาเอนกประสงค์ จํานวน 1 หลัง - - 1,200,000 กอสรางแลว
เสร็จ100 
% 

1. สามารถรองรับ 
ผูเขารวมประชุมได 
2. มีสถานที่สําหรับการ 
จัดกิจกรรมตาง ๆ 
ไดอยางเหมาะสม 

กองชาง 

13 โครงการกอสรางศาลาเอนกประสงค์
ขนาด 5.00x20.00 ม. ภายในฌา
ปนสถาน หมู 5 หนองหาร (สถานที่
กอสรางบริเวณฌาปนสถาน หมู 5 ต.
หนองหาร ) 

1. เพื่อรองรับผูเขารวมประชุม 
2. เพื่อจัดกิจกรรมตาง ๆ เชน 
งานรัฐพิธีไดอยางเหมาะสม 

ศาลาเอนกประสงค์ขนาด 
5.00x20.00 ม. ภายในฌาปน
สถาน หมู 5 หนองหาร จาํนวน 1 
หลัง 

800,000 - - กอสรางแลว
เสร็จ100 
% 

1. สามารถรองรับ 
ผูเขารวมประชุมได 
2. มีสถานที่สําหรับการ 
จัดกิจกรรมตาง ๆ 
ไดอยางเหมาะสม 

กองชาง 

14 โครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ 
ม. 3 ต. หนองหาร (ชุมชนปุาขาม) 

1. เพื่อรองรับผูเขารวมประชุม 
2. เพื่อจัดกิจกรรมตาง ๆ เชน 
งานรัฐพิธีไดอยางเหมาะสม 

ศาลาเอนกประสงค์ จํานวน 1 หลัง - 150,000 - กอสรางแลว
เสร็จ100 
% 

1. สามารถรองรับ 
ผูเขารวมประชุมได 
2. มีสถานที่สําหรับการ 
จัดกิจกรรมตาง ๆ 
ไดอยางเหมาะสม 

กองชาง 

15 โครงการกอสรางอาคารเอนกประสงค์ 
คสล. ม. 6 ต. หนองหาร 

1. เพื่อรองรับผูเขารวมประชุม 
2. เพื่อจัดกิจกรรมตาง ๆ เชน 
งานรัฐพิธีไดอยางเหมาะสม 

ศาลาเอนกประสงค์ จํานวน 1 หลัง - 850,000 - กอสรางแลว
เสร็จ100 
% 

1. สามารถรองรับ 
ผูเขารวมประชุมได 
2. มีสถานที่สําหรับการ 
จัดกิจกรรมตาง ๆ 
ไดอยางเหมาะสม 

กองชาง 
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1.3 แนวทางการ  พัฒนาสาธารณูปการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิตโครงการ) 2560 2561 2562 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) 

16 โครงการกอสรางอาคารศูนย์เลือกตั้ง 
ม. 9 ต. หนองหาร 
 

1. เพื่อรองรับผูเขารวมประชุม 
2. เพื่อจัดกิจกรรมตาง ๆ เชน 
งานรัฐพิธีไดอยางเหมาะสม 

ศาลาเอนกประสงค์ จํานวน 1 หลัง - 1,200,000 - กอสรางแลว
เสร็จ100 
% 

1. สามารถรองรับ 
ผูเขารวมประชุมได 
2. มีสถานที่สําหรับการ 
จัดกิจกรรมตาง ๆ 
ไดอยางเหมาะสม 

กองชาง 

17 โครงการขยายพื้นที่ศาลา
เอนกประสงค์ คสล. ม. 5 ต. ปุาไผ 
(ชุมชนหนองทราย) 

1. เพื่อรองรับผูเขารวมประชุม 
2. เพื่อจัดกิจกรรมตาง ๆ เชน 
งานรัฐพิธีไดอยางเหมาะสม 

ศาลาเอนกประสงค์ จํานวน 1 หลัง - 174,000 - กอสรางแลว
เสร็จ100 
% 

1. สามารถรองรับ 
ผูเขารวมประชุมได 
2. มีสถานที่สําหรับการ 
จัดกิจกรรมตาง ๆ 
ไดอยางเหมาะสม 

กองชาง 

18 โครงการกอสรางหองน้ําบริเวณลาน
กีฬา ม. 5 ต. ปุาไผ (ชุมชนหนอง
ทราย) 
 

1. เพื่อรองรับผูเขารวมประชุม 
2. เพื่อจัดกิจกรรมตาง ๆ เชน 
งานรัฐพิธีไดอยางเหมาะสม 

ศาลาเอนกประสงค์ จํานวน 1 หลัง - 250,000 - กอสรางแลว
เสร็จ100 
% 

1. สามารถรองรับ 
ผูเขารวมประชุมได 
2. มีสถานที่สําหรับการ 
จัดกิจกรรมตาง ๆ 
ไดอยางเหมาะสม 

กองชาง 

19 โครงการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ 
ซอย8,9  หมู 1 บานแมเตาไห ต.
หนองหาร 

1.เพื่อใหมีแสงสวางเพียงพอ
สําหรับผูใชถนนตอนกลางคืน 
2.เพื่อปูองกัน รักษาปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของ 

สถานที่ดําเนินการบริเวณ ซอย8,9 
หมู 1 บานแมเตาไห  ต.หนองหาร 

-  -  50,000 จํานวนจุด 
ที่ไดรับการ
ขยายเขต
ไฟฟูา 

ประชาชนมีไฟฟูาสอง
สวางสรางความ
ปลอดภัยใหแกชวีิต 
และทรัพย์สิน 

กองชาง 

20 โครงการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ 
ซอยหอพกัคุณมุก  หมู 5 ต.หนอง
หาร 

1.เพื่อใหมีแสงสวางเพียงพอ
สําหรับผูใชถนนตอนกลางคืน 
2.เพื่อปูองกัน รักษาปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของ 

สถานที่ดําเนินการบริเวณ ซอย
หอพักคุณมุก หมู 5 ต.หนองหาร 

 - 40,000         -  จํานวนจุด 
ที่ไดรับการ
ขยายเขต
ไฟฟูา 

ประชาชนมีไฟฟูาสอง
สวางสรางความ
ปลอดภัยใหแกชวีิต 
และทรัพย์สิน 

กองชาง 
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1.3 แนวทางการ  พัฒนาสาธารณูปการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิตโครงการ) 2560 2561 2562 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) 

21 โครงการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ 
ซอยนางยุพา  ตาใหม หมู 5 ต.หนอง
หาร 

1.เพื่อใหมีแสงสวางเพียงพอ
สําหรับผูใชถนนตอนกลางคืน 
2.เพื่อปูองกัน รักษาปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของ 

 สถานที่ดําเนินการบริเวณ ซอยนาง
ยุพา  ตาใหม หมู 5 ต.หนองหาร  

 - 50,000          - จํานวนจุด 
ที่ไดรับการ
ขยายเขต
ไฟฟูา 

ประชาชนมีไฟฟูาสอง
สวางสรางความ
ปลอดภัยใหแกชวีิต 
และทรัพย์สิน 

กองชาง 

22 โครงการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ 
หมู 1 ต.หนองหาร บริเวณขางวัดแม
เตาไห 

1.เพื่อใหมีแสงสวางเพียงพอ
สําหรับผูใชถนนตอนกลางคืน 
2.เพื่อปูองกัน รักษาปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของ 

 สถานที่ดําเนินการบริเวณ ขางวัดแม
เตาไห  

 -  - 61,000         จํานวนจุด 
ที่ไดรับการ
ขยายเขต
ไฟฟูา 

ประชาชนมีไฟฟูาสอง
สวางสรางความ
ปลอดภัยใหแกชวีิต 
และทรัพย์สิน 

กองชาง 

23 โครงการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ 
หมู 4 ต.หนองหาร บริเวณขางศูนย์
เรียนรูเทศบาลฯ 

1.เพื่อใหมีแสงสวางเพียงพอ
สําหรับผูใชถนนตอนกลางคืน 
2.เพื่อปูองกัน รักษาปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของ 

 สถานที่ดําเนินการบริเวณ ศาลา
เอนกประสงค์   

 - 55,000          - จํานวนจุด 
ที่ไดรับการ
ขยายเขต
ไฟฟูา 

ประชาชนมีไฟฟูาสอง
สวางสรางความ
ปลอดภัยใหแกชวีิต 
และทรัพย์สิน 

กองชาง 

24 อุดหนุนการไฟฟาูสวนภูมิภาค อ.สัน
ทราย เพื่อขยายเขตไฟฟูาสาํหรับ
ระบบประปาหมูบานทุงหมื่นนอย 

1.เพื่อใหมีแสงสวางเพียงพอ
สําหรับผูใชถนนตอนกลางคืน 
2.เพื่อปูองกัน รักษาปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของ 

การไฟฟูาสวนภูมภิาค อ.สันทราย 
เพื่อขยายเขตไฟฟูาสาํหรับระบบ
ประปาหมูบานทุงหมื่นนอย 

200,000 - - จํานวนจุด 
ที่ไดรับการ
ขยายเขต
ไฟฟูา 

ประชาชนมีไฟฟูาสอง
สวางสรางความ
ปลอดภัยใหแกชวีิต 
และทรัพย์สิน 

กองชาง 

25 อุดหนุนการไฟฟาูสวนภูมิภาค อ.สัน
ทราย เพื่อขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ 
หมูบานวนาลี หมู 10 ต.ปาุไผ 

1.เพื่อใหมีแสงสวางเพียงพอ
สําหรับผูใชถนนตอนกลางคืน 
2.เพื่อปูองกัน รักษาปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของ 

การไฟฟูาสวนภูมภิาค อ.สันทราย 
เพื่อขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ หมูบาน
วนาลี หมู 10 ต.ปาุไผ 

100,000 - - จํานวนจุด 
ที่ไดรับการ
ขยายเขต
ไฟฟูา 

ประชาชนมีไฟฟูาสอง
สวางสรางความ
ปลอดภัยใหแกชวีิต 
และทรัพย์สิน 

กองชาง 

26 อุดหนุนการไฟฟาูสวนภูมิภาค อ.สัน
ทราย เพื่อขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ 
หมูบานศรีวิชัย หมู 3 ต.หนองหาร 

1.เพื่อใหมีแสงสวางเพียงพอ
สําหรับผูใชถนนตอนกลางคืน 
2.เพื่อปูองกัน รักษาปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของ 

การไฟฟูาสวนภูมภิาค อ.สันทราย 
เพื่อขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ หมูบาน
ศรีวิชัย หมู 3 ต.หนองหาร 

65,000 - - จํานวนจุด 
ที่ไดรับการ
ขยายเขต
ไฟฟูา 

ประชาชนมีไฟฟูาสอง
สวางสรางความ
ปลอดภัยใหแกชวีิต 
และทรัพย์สิน 

กองชาง 
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(ผ.01) 
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลเมืองแม่โจ้ อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์จังหวัด 1. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดลุและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วน จังหวัดเชียงใหม่ ที ่2. ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที ่2. การพัฒนาเศรษฐกิจ 
       2.1 แนวทางการ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและสร้างเครือข่ายพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิตโครงการ) 2560 2561 2562 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) 

1 โครงการการสงเสริมเกษตรอินทรีย์ชีวี
ปลอดโรค 

1. เพื่อสรางความเขาใจใน
แนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2. เพื่อเพิ่มทักษะอาชีพให
ประชาชนได มี ค ว ามรู ค ว าม
ชํานาญยิ่งขึ้น 
3. เพื่อแลกเปลี่ยนความรูและ 
ขอคิดเห็นในการพัฒนาอาชีพ
ของประชาชน 
4. เพื่อพัฒนาเครือขายในการ
ขับเคลื่อนตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง 

จัดกิจกรรมในรูปแบบตาง ๆเชน 
1. อบรม สัมมนา 
2. นิทรรศการ 
3. จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ 
หลายรูปแบบ เชน สปอต โฆษณา
วิทยุ ปูายประชาสัมพันธ์ แผนพับและ
สติ๊กเกอร์ ฯลฯ 

10,000 10,000 10,000 1 . จํ า น ว น
ผูเขารวม 
โครงการฯ 

1. ประชาชนที่เขารวม
โครงการมีความเขาใจตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ประชาชนนําความรูที่
ไดรับมาประยุกต์ใชในการ
ดําเนินชีวิต 
3. มีการแลกเปลี่ยน
ความรูและขอคิดเห็นใน
ก า รพั ฒนา อา ชี พต า ม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
4. สามารถพัฒนา
เครือขายในการขับเคลื่อน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

กองสาธารณสุขฯ 

        



~ 83 ~ 

2.1 แนวทางการ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและสร้างเครือข่ายพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิตโครงการ) 2560 2561 2562 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) 

2 คาใชจายโครงการอบรมและสงเสริม
การเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1. เพื่อสรางความเขาใจใน
แนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2. เพื่อเพิ่มทักษะอาชีพให
ประชาชนได มี ค ว ามรู ค ว าม
ชํานาญยิ่งขึ้น 
3. เพื่อแลกเปลี่ยนความรูและ 
ขอคิดเห็นในการพัฒนาอาชีพ
ของประชาชน 
4. เพื่อพัฒนาเครือขายในการ
ขับเคลื่อนตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง 

จัดกิจกรรมในรูปแบบตาง ๆเชน 
1. อบรม สัมมนา 
2. นิทรรศการ 
3. จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ 
หลายรูปแบบ เชน สปอต โฆษณา
วิทยุ ปูายประชาสัมพันธ์ แผนพับและ
สติ๊กเกอร์ ฯลฯ 

20,000 20,000 20,000 1.จัด
กิจกรรม
จํานวน 1 
ครั้ง/ปี 
2.จํานวน
ผูเขารวม 
โครงการฯ 

1. ประชาชนที่เขารวม
โครงการมีความเขาใจตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ประชาชนนําความรูที่
ไดรับมาประยุกต์ใชในการ
ดําเนินชีวิต 
3. มีการแลกเปลี่ยน
ความรูและขอคิดเห็นใน
ก า รพั ฒนา อา ชี พต า ม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
4. สามารถพัฒนา
เครือขายในการขับเคลื่อน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

กองสาธารณสุขฯ 

3 คาใชจายศูนย์ถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรชุมชนเทศบาล
เมืองแมโจ 

1.เพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนการ
ในการพัฒนาการเกษตรที่ ให
อง ค์กรปกครองส วนทอ งถิ่ น 
สถาบัน เกษตรกร และชุมชน มี
โอกาสและมีสวนร วมในการ
พัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืนดวย
ตนเองและสอดคลอง กับความ
ตองการของชุมชน 
๒. เพื่อใหมีการบริการทางดาน
การพัฒนาการเกษตรที่มีการ
ผสมผสานสามารถใหบริการแก 
เกษตรกรที่จุดเดียว โดยผาน
ศู น ย์ บ ริ ก า ร แ ล ะ ถ า ย ท อ ด
เทคโนโลยีการเกษตร 

๑.สนับสนุนใหมีกิจกรรมการประชุม
รวมกันของคณะกรรมการศูนย์บริการ
และถายทอด เทคโนโลยีการเกษตร 
ในการรวมกันวางแผนการดําเนินงาน
ดานการเกษตร 
2.เผยแพรความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยี
ทางการเกษตร 

20,000 20,000 20,000 1.จัด
กิจกรรม
จํานวน 1 
ครั้ง/ปี 
2.จํานวน
ผูเขารวม 
โครงการฯ 

๑. ศูนย์บริการและ
ถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
เพื่อให สามารถรองรับ
งานดานการเกษตรในการ
บริการประชาชน  
2. เกษตรกรมีการ
รวมกลุมและพัฒนากลุม
การเกษตรใหกาวหนา
ตอไปในอนาคต 

กองสาธารณสุขฯ 
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2.1 แนวทางการ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและสร้างเครือข่ายพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิตโครงการ) 2560 2561 2562 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) 

4 โ ค ร ง ก า ร อ บ ร ม เ ค รื อ ข า ย
ประชาสัมพันธ์เพื่อชุมชน 

1 เพื่อสรางและขยายเครือขาย
การประชาสัมพันธ์ระหวางชุมชน 
กับเทศบาลเมืองแมโจ  
2 เพื่อสรางความสัมพันธ์และ
ความเขาใจอันดีระหวางชุมชน
และเทศบาลเมืองแมโจ  

จัดกิจกรรมในรูปแบบตาง ๆเชน 
1. อบรม สัมมนา 
2. นิทรรศการ 
3. จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ 
หลายรูปแบบ เชน สปอต โฆษณา
วิทยุ ปูายประชาสัมพันธ์ แผนพับและ
สติ๊กเกอร์ ฯลฯ 

20,000 20,000 20,000 1 ผูเขารวม
โครงการมี
ความรูความ
เ ข า ใ จ
เพิ่มขึ้นเป็น 
รอยละ ๘0 
2 รอยละ
ของจํานวน
ผู เ ข า ร ว ม
โครงการ 

1. ชุมชนและเทศบาล
เมืองแมโจ มีเครือขายการ
ประชาสัมพันธ์เพิ่ม มาก
ขึ้น  
2. เทศบาลเมืองแมโจ 
และเครือขายการ
ประชาสัมพันธ ์มี
ความสัมพันธแ์ละความ
เขาใจ อันดีตอกัน และ
สามารถใหความรวมมือ
ชวยเหลือ ในการทํางาน
ประชาสัมพันธ์รวมกันเพื่อ
สรางภาพลักษณ์ทีดีตอ 
เทศบาลเมืองแมโจ 

สํานักปลัด 
งานประชาสัมพันธ ์

5 โครงการสงเสริมอาชีพเลี้ยงไกประดู
ดํา 

๑ เป็นแหลงอาหารโปรตีนใน
ครอบครัวและชุมชน 
๒ เป็นแหลงรายไดใหกับ
ครอบครัวและชุมชน 
๓ เป็นการสงเสริมอาชีพการเลี้ยง
สัตว์ปีกใหเป็นอาชีพหลัก 
๔ ใหเกษตรกรในชุมชนมีความรู
ในการเลี้ยงสัตว์ปีกเพิ่มขึ้น  
๕ เพื่อใหเกิดการชวยเหลอื และ
แลกเปลี่ยนเรียนรูในชุมชน  
ตลาดนัดสัตว์ปีก 

จัดกิจกรรมในรูปแบบตาง ๆเชน 
1. อบรม สัมมนา 
2. นิทรรศการ 
3. จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ 
หลายรูปแบบ เชน สปอต โฆษณา
วิทยุ ปูายประชาสัมพันธ์ แผนพับและ
สติ๊กเกอร์ ฯลฯ 

10,000 10,000 10,000 1 ผูเขารวม
โครงการมี
ความรูความ
เ ข า ใ จ
เพิ่มขึ้นเป็น 
รอยละ ๘0 
2 รอยละ
ของจํานวน
ผู เ ข า ร ว ม
โครงการ 

๑. เกษตรกรสามารถ
จัดการการผลิตสัตว์ปีก  
ทําใหมีผลผลิตดีขึ้น  เป็น
แ ห ล ง โ ป ร ตี น                           
ในครัวเรือน 
2. มีจุดเรียนรูการผลิต
สั ต ว์ ปี กพั น ธุ์ ดี   ทํ า ให
เกษตรกรรายใหมผลิต
พั น ธุ์ สั ต ว์ ปี ก                              
ที่ตรงกับความตองการ
ของตลาดเพิ่มขึ้น   
 

สํานักปลัด 
งานพัฒนาชุมชน 
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2.1 แนวทางการ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและสร้างเครือข่ายพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิตโครงการ) 2560 2561 2562 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) 

6 โครงการการอบรมมัคคุเทศก์นอย
ประจําชุมชน 

๑ เพื่อใหเยาวชนไดรับความรู
และทักษะการเป็นมัคคุเทศก์
ท อ ง ถิ่ น ใ น ก า ร แ น ะ นํ า แ ล ะ
ปร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ชุ ม ช น  ด ว ย
จิตสํานึกในคุณคาและภาคภูมิใจ
ในทองถิ่นตน นําไปสูการอนุรักษ์
และประชาสัมพันธ์ทรัพยากรการ
ทองเที่ยวทองถิ่นไดอยางถูกตอง
และเกิดประโยชน์แกทองถิ่นตน 
2 เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมใน
การพัฒนาเยาวชนในทองถิ่นให
มากขึ้นดวยการถายทอดความรู
ดานมัคคุเทศก์และการทองเที่ยว
จากมหาวิทยาลัยฯ ผสมผสานกับ
องค์ความรูและภูมิปัญญาทองถิ่น
จากผูรูและปราชญ์ชาวบานมา
บู รณาการอย า งมี ส วนร วมสู
ชุมชนทองถิ่น 

จัดกิจกรรมในรูปแบบตาง ๆเชน 
1. อบรม สัมมนา 
2. นิทรรศการ 
3. จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ 
หลายรูปแบบ เชน สปอต โฆษณา
วิทยุ ปูายประชาสัมพันธ์ แผนพับและ
สติ๊กเกอร์ ฯลฯ 

10,000 10,000 10,000 1 ผูเขารวม
โครงการมี
ความรูความ
เ ข า ใ จ
เพิ่มขึ้นเป็น 
รอยละ ๘0 
2 รอยละ
ของจํานวน
ผู เ ข า ร ว ม
โครงการ 

๑ เยาวชนในทองถิ่นมี
จิตสํานึกในความ
ภาคภูมิใจในทรัพยากร
การทองเท่ียวของทองถิ่น
ตน 
๒ เยาวชนไดรับความรู
และทักษะในการ
ประชาสัมพันธ์รวมทั้งเกิด
ความเขาใจในการอนุรักษ์
ทรัพยากรการทองเท่ียว
อยางถูกตองและเกิด
ประโยชน์แกทองถิ่นของ
ตน 
๓ เกิดการประสานความ
รวมมือระหวาง
สถานศึกษา และชุมชน 
ในการสงเสริมและพัฒนา
เยาวชนทองถิ่น ดวยการ
ถายทอดความรูทางดาน
มัคคุเทศก์และการ
ทองเที่ยวจาก
มหาวิทยาลัยฯ ไปสูชุมชน
ทองถิ่นอยางมีสวนรวม 

สํานักปลัด 
งานประชาสัมพันธ ์
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2.1 แนวทางการ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและสร้างเครือข่ายพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิตโครงการ) 2560 2561 2562 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) 

7 โครงการฝึกอบรมการปูองกัน/กําจัด
ศัตรูพืชแบบผสมผสานภายในเขต
เทศบาล 

1 เพื่ออบรมราษฎรใหทราบถึง
วิธีการกําจัด และควบคุมการ
แพรพันธุ์หอยเชอรี่ 
2 เพื่อสงเสริมใหราษฎรมีความ
เขาใจการลดผลกระทบตอเนื่อง
ท า ง ด า น เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ
สุขอนามัย  
3 เพื่อทราบแนวทางปูองกันการ
สูญพันธุ์ของชนิดพันธุ์พื้นเมือง 
และโครงสรางของระบบนิเวศ  

สนับสนุนคาใชจายในโครงการปูองกัน
และกําจัดหอยเชอรี่ในนาขาวภายใน
เขตเทศบาล 

20,000 20,000 20,000 จํ า น ว น
เกษตรที่การ
รั บ ก า ร
ชวยเหลือ 

เกษตรเขาอบรมมีความรู
ใหทราบถึงวิธกีารกาํจัด 
และควบคุมการแพรพันธุ์
หอยเชอรี ่

สํานักปลัด 

8 โครงการฝึกอบรมการผลิตกลวยใหมี
คุณภาพตามแนวพระราชดําริฯ 

1.  เพื่อสงเสริมความรูและ
ทักษะดานอาชีพใหแกกลุมอาชีพ
ในเขตเทศบาลเมืองแมโจ 
2.  เพื่อสรางโอกาสและ
ทางเลือกในการประกอบอาชีพ
เป็นการเพิ่มรายไดและลด
รายจายในครัวเรือน 
3.  เพื่อสงเสริมและจัดตั้งกลุม
อาชีพในเขตเทศบาลเมืองแมโจ 

จัดกิจกรรมในรูปแบบตาง ๆเชน 
1. อบรม สัมมนา 
2. นิทรรศการ 
3. จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ 
หลายรูปแบบ เชน สปอต โฆษณา
วิทยุ ปูายประชาสัมพันธ์ แผนพับและ
สติ๊กเกอร์ ฯลฯ 

100,000 
 

100,000 100,000 1 ผูเขารวม
โครงการมี
ความรูความ
เ ข า ใ จ
เพิ่มขึ้นเป็น 
รอยละ ๘0 
2 รอยละ
ของจํานวน
ผู เ ข า ร ว ม
โครงการ 

1.  ประชาชนที่สนใจมี
ความรูและทักษะดาน
อาชีพปลูกกลวย 
2.  ประชาชนที่สนใจมี
โอกาสและทางเลือกใน
การประกอบอาชพีเป็น
การเพิ่มรายไดและลด
รายจายในครัวเรือน 
3.  ประชาชนพึ่งตนเอง 
และดําเนินชีวิตบนพื้นฐาน
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

สํานักปลัด 
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2.1 แนวทางการ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและสร้างเครือข่ายพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิตโครงการ) 2560 2561 2562 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) 

9 อุดหนุนกลุมสงเสริมอาชีพเทศบาล
เมืองแมโจ ตามโครงการปลูกผักสวน
ครัว ขางรั่วมีอาหารคนในบานมีสุข 
หมดทุกข์จากสารเคมี ชุมชนแพะปุา
หา 

1. สงเสริม สรางแรงจูงใจให
ประชาชนในชุมชนสวนพอเพยีง
ปลูกผักอินทรีย์ไวรับประทานเอง 
2.แลกเปลี่ยนความรูและ
นวัตกรรมในการปลูกผกัอินทรีย ์
ระหวางสมาชกิดวยกันเอง 
3.อนุรักษ์พืชผักถิ่น พันธุ์
พื้นเมือง และขยายพันธ์พืชที่
เป็นสารอาหารใหคงอยูไว 
 
 

ประชาชนทั่วไปมีการปลูกผักอินทรีย์ 
เพื่อการบริโภคทุกครัวเรือน 

40,000 40,000 40,000 จํ า น ว น
ค รั ว เ รื อ น
เ ข า ร ว ม
โครงการ 

1 . ค ร อ บ ค รั ว ไ ด รั บ
ประโยชน์จากการปลูกผัก
บริโภคเอง ประหยัด และ 
สงเสริมการเกษตรแบบ
พอเพียง 
 

สํานักปลัด 
รวมกับ 

ชุมชนแพะปุาหา 

10 อุดหนุนกลุมสงเสริมอาชีพเทศบาล
เมืองแมโจ ตามโครงการปลูกผักสวน
ครัว ขางรั่วมีอาหารคนในบานมีสุข 
หมดทุกข์จากสารเคมี ชุมชนแมเตาไห 
2 

1.  เพื่อสงเสริมความรูและ
ทักษะดานอาชีพใหแกกลุมอาชีพ
ในเขตเทศบาลเมืองแมโจ 
2.  เพื่อสรางโอกาสและ
ทางเลือกในการประกอบอาชีพ
เป็นการเพิ่มรายไดและลด
รายจายในครัวเรือน 
3.  เพื่อสงเสริมและจัดตั้งกลุม
อาชีพในเขตเทศบาลเมืองแมโจ 

ประชาชนทั่วไปมีการปลูกผักอินทรีย์ 
เพื่อการบริโภคทุกครัวเรือน 

40,000 40,000 40,000 จํ า น ว น
ค รั ว เ รื อ น
เ ข า ร ว ม
โครงการ 

1 . ค ร อ บ ค รั ว ไ ด รั บ
ประโยชน์จากการปลูกผัก
บริโภคเอง ประหยัด และ 
สงเสริมการเกษตรแบบ
พอเพียง 
 

สํานักปลัด 
รวมกับ 

ชุมชนแมเตาไห 2 
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2.1 แนวทางการ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและสร้างเครือข่ายพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิตโครงการ) 2560 2561 2562 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) 

11 อุดหนุนกลุมสงเสริมอาชีพเทศบาล
เมืองแมโจ  ตามโครงการสงเสริม
อาชีพโดยการจัดสรางศูนย์ เรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียง ประจําปี 2560 
ชุมชน 

1.  เพื่อสงเสริมความรูและ
ทักษะดานอาชีพใหแกกลุมอาชีพ
ในเขตเทศบาลเมืองแมโจ 
2.  เพื่อสรางโอกาสและ
ทางเลือกในการประกอบอาชีพ
เปน็การเพิ่มรายไดและลด
รายจายในครัวเรือน 
3.  เพื่อสงเสริมและจัดตั้งกลุม
อาชีพในเขตเทศบาลเมืองแมโจ 

จัดกิจกรรมในรูปแบบตาง ๆเชน 
1. อบรม สัมมนา 
2. นิทรรศการ 
3. จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ 
หลายรูปแบบ เชน สปอต โฆษณา
วิทยุ ปูายประชาสัมพันธ์ แผนพับและ
สติ๊กเกอร์ ฯลฯ 

120,000 120,000 120,000 จํ า น ว น
ค รั ว เ รื อ น
เ ข า ร ว ม
โครงการ 

1.  ประชาชนที่สนใจมี
ความรูและทักษะดาน
อาชีพปลูกกลวย 
2.  ประชาชนที่สนใจมี
โอกาสและทางเลือกใน
การประกอบอาชพีเป็น
การเพิ่มรายไดและลด
รายจายในครัวเรือน 
3.  ประชาชนพึ่งตนเอง 
และดําเนินชีวิตบนพื้นฐาน
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

สํานักปลัด 
รวมกับ 

ชุมชนแมโจ 
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2.2 แนวทางการ สร้างความตระหนักแก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภค 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิตโครงการ) 2560 2561 2562 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) 

1 โครงการอบรมใหความรูดาน
สุขาภิบาลแกผูประกอบการ
รานอาหาร 

1) เพื่อใหความรูดานสุขาภิบาล
อาหารแกผูประกอบรานอาหาร
และแผงลอยจําหนายอาหาร
ภ า ย ใ น เ ข ต เ ท ศ บ า ล 
2) เพื่อสรางจิตสํานึกและความ
ตระหนักใหแกผูประกอบการ ใน
ก า ร ส ร า ง ม า ต ร ฐ า น ค ว า ม
ป ล อ ด ภั ย ด า น อ า ห า ร ต า ม
ข อ กํ า ห น ด / ม า ต ร ฐ า น ด า น
สุ ข าภิ บ าลอาหา รที่ กํ า หน ด 
3) เพื่อใหเกิดการจัดตั้งชมรม
ผูประกอบการสถานที่จําหนาย
อ าห า รภ าย ใน เข ต เท ศบา ล 
4) เพื่อพัฒนาสถานที่จําหนาย
อาหารใหผานเกณฑ์ขอกําหนด/
มาตรฐานดานสุขาภิบาลอาหารที่
กําหนด 

จัดอบรมผูประกอบการรานอาหาร
และแผงลอยจาํหนายอาหาร ภายใน
เขตเทศบาลเมืองแมโจ 

50,000 50,000 50,000 จํานวน
ผูประกอบการ
เขารวม
กิจกรรมอบรม 

1)ผูประกอบรานอาหาร
และแผงลอยจําหนาย
อ า ห า ร ภ า ย ใ น เ ข ต
เทศบาล มีความรูดาน
สุขาภิบาลอาหารเพิ่ม
ม า ก ขึ้ น 
2) ผูประกอบการมี
จิ ต สํ า นึ ก แ ล ะ คว า ม
ตระหนัก ในการสราง
ม า ต ร ฐ า น ค ว า ม
ปลอดภัยดานอาหาร
ต า ม ข อ กํ า ห น ด /
ม า ต ร ฐ า น ด า น
สุ ข า ภิ บ า ลอ า ห า ร ที่
กํ า ห น ด 
3) เกิดการจัดตั้งชมรม
ผูประกอบการสถานที่
จําหนายอาหารภายใน
เ ข ต เ ท ศ บ า ล 
4) สถานที่จําหนาย
อาหารมีการพัฒนาให
ผานเกณฑ์ขอกําหนด/
ม า ต ร ฐ า น ด า น
สุ ข า ภิ บ า ลอ า ห า ร ที่
กําหนด 

กองสาธารณสุขฯ 
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2.2 แนวทางการ สร้างความตระหนักแก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภค 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิตโครงการ) 2560 2561 2562 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) 

2 โครงการมาตรฐานรานอาหาร
ปลอดภัย 

1.เพื่อใหผูประกอบการจําหนาย
อ า ห า ร มี ค ว า ม รู ด า น ก า ร
สุขาภิบาลอาหาร 
2.เพื่อใหรานอาหาร/แผงลอย
จํ าหน ายอาหาร  ผ าน เกณฑ์ 
clean food good taste 
3.เพื่อ ใหผูบริ โภคไดรับความ
ปลอดภัยอาหาร 

จัดอบรมผูประกอบการรานอาหาร
และแผงลอยจาํหนายอาหาร ภายใน
เขตเทศบาลเมืองแมโจ 

50,000 50,000 50,000 มีรานอาหาร/
แผงลอยใน
เขตเทศบาล
ผานเกณฑ์การ
รับรอง รอยละ 
80 % ขึ้นไป 

1.ผู ป ร ะ ก อ บ ก า ร
จําหนายอาหารมีความรู
ด า น ก า ร สุ ข า ภิ บ า ล
อาหารและอันตรายจาก
อาหารที่มสารพิษหรือ
เช้ือโรคปนเปื้อน 
2.รานอาหาร/แผงลอย
จําหนายอาหารมีการ
พัฒนาปรั บปรุ ง ตาม
มาตรฐาน clean food 
good taste 
3.ผูบริโภคไดรับความ
ปลอดภัยอาหาร 

กองสาธารณสุขฯ 
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(ยุทธศาสตร ์เทศบาลเมืองแม่โจ)้ 
ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
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(ผ.01) 
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลเมืองแม่โจ้ อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์จงัหวัดที ่2. การสร้างสังคมแห่งวฒันธรรม ความรู ้ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วน จังหวัดเชียงใหม่ ที ่5. การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที ่3. ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
       3.1 แนวทางการ   การบริหารและจัดการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิตโครงการ) 2560 2561 2562 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) 

1 โครงการสายใยสัมพันธ์ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กถึงครอบครัว 

1.เพื่อเด็กไดรับการเลี้ยงดูอยาง
ถูกตอง 
2.เพื่อเช่ือมความสัมพันธอ์ันดี 
ระหวางศูนย์ฯผูปกครอง 

อบรมใหความรู ผูปกครองเกี่ยวกับ
วิธีการ อบรมเลี้ยงดูเด็กอยางถูกตอง 

15,000 15,000 15,000 จํานวน
ผูปกครอง 
ที่เขารวม
อบรม 
รอยละ 80 
ขึ้นไป 

1. ผูปกครองนักเรียน 
มีความรู ความเขาใจ 
ที่ถูกตอง สามารถดูแล
เด็กไดอยางเหมาะสม 
2. ผูปกครองเขาใจใน
บทบาทและมีทัศนคติ
ใหมในการจัดการศึกษา
เพื่อชีวิตฯ 
3. โรงเรียนและ
ผูปกครองมีความ
รวมมือในการพัฒนา 
เด็กรวมกันอยาง
ตอเนื่อง 

สํานักปลัด, 
งานการศึกษา 
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3.1 แนวทางการ   การบริหารและจัดการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิตโครงการ) 2560 2561 2562 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) 

2 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครู 
และบุคลากรทางการศึกษา 
สู่มาตรฐานวิชาชีพและบริบท 
การศึกษาโลกใหม ่

1. เพื่อปรับกระบวนทัศน์และ 
เพิ่มพูนประสบการณ์ใหมในการ
พัฒนาองค์กรทางการศึกษา 
2. เพื่อฝึกอบรมและยกระดับ 
ความรู ความสามารถในการจัด
การศึกษาและการเรียนรูสูบริบท
ใหมในศตวรรษที่ 21 
3. เพื่อเสริมสรางขวัญกําลังใจ 
จรรยาบรรณครูและเชิดชูเกียรติ
ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 

1. สงเสริมการฝึกอบรมและ 
พัฒนาสมรรถนะและบทบาทการจัด
การศึกษาในบริบทโลกใหม 
ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา การ
สงเสริมชุมชนการเรียนรูสูวิชาชีพครู 
(PLC)การสรางเครือขายครูแกนนาํ
ดานตาง ๆ เป็นตน 
2. จัดสงเสริมประสิทธิภาพการ
บริหารงานบุคคลครใูนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

30,000 30,000 30,000 1. ครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษามี
ความสามารถ 
จัดการศึกษา
และการเรียนรู 
สูบริบทใหม 
ไดตามบทบาท 
หนาที่ไมนอย
กวารอยละ80 

1. ครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา มี
ความสามารถในการ
จัดการศึกษาในระดับ
มืออาชีพสอดคลอง 
ตามบริบทการ
เปลี่ยนแปลง 
2. นักเรียนไดรับการ 
ปรับเปลี่ยนกระบวน
ทัศน์ใหมในการ
เรียนรูดวยวธิีการที่
หลากหลาย 

สํานักปลัด, 
งานการศึกษา 

3 โครงการประเมินการศึกษาภายใน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

1. เพื่อติดตาม ประเมินผล 
การพัฒนาทักษะ 
ในศตวรรษที่ ๒๑ 
๒. เพื่อนําผลการประเมิน 
เป็นเครื่องมือในการพัฒนา 
คุณภาพกระบวนการเรียนรู 
ของผูเรียน 

นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองแมโจ 
 

10,000 10,000 10,000 ร้อยละของ 
นักเรียนที่มี 
ผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียน 
สูงขึ้น 

๑. ศูนย์พัฒนาฯ มี
ระบบนิเทศการศึกษา
และการเรียนรู ้
๒. ศูนย์พัฒนาฯจัด
การศึกษาได้อย่างม ี
คุณภาพ ตามาตรฐาน 

สํานักปลัด, 
งานการศึกษา 
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3.1 แนวทางการ   การบริหารและจัดการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิตโครงการ) 2560 2561 2562 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) 

4 ค่าใช้จ่ายในการผลิตสื่อการเรียนการ
สอน 

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริม 
การจัดการเรียนการสอน 
โดยใช้ส่ืออุปกรณ์ 
เทคโนโลยีทางการศึกษา 

จัดสนับสนุนงบประมาณ 
ในการบริหารจัดการ 
จัดสื่อวัสดุ อปุกรณ์ สื่อการเรียน
การสอนประเภทตา่งๆ 

50,000 50,000 50,000 กิจกรรมการ
จัดหาวัสดุสื่อ
การเรียนการ
สอน 

1.เด็กไดรับประสบการณ์
ตรงเกิดกระบวนการเรียน
ดวยตนเอง        
2.เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการ
ทั้ง4 ดาน 

สํานักปลัด, 
งานการศึกษา 

5 ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสุขภาพ
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

1. เพื่อใหความรูและทักษะ 
ในเรื่องการดูแลสุขภาพ 
ของเด็กเล็ก 
2. เพื่อสงเสริมใหมีการพัฒนา 
ศักยภาพความรู ทักษะ 
ที่จําเป็นแกผูเกีย่วของ 
3. เพื่อสงเสริมใหมีการเผยแพร 
ขาวสารดานสาธารณสุข 

อบรม แลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
การเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร 
ผ่านสื่อต่างๆ แก่ประชาชน 
กลุ่มสมาคม ชมรมที่เกี่ยวข้องกับ 
งานด้านสาธารณสุข ส่งเสริม 
สนับสนุนการดําเนินกิจกรรม 
ของอาสาสมัครสาธารณสุข 
การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ต่าง ๆ 

20,000 20,000 20,000 จํานวน 
กิจกรรมที ่
สงเสริมให 
ประชาชน 
มี สุ ขภาพที่ ดี
ขึ้น 

1. ประชาชนมีความรูและ
ทักษะในการดูแลรกัษา
สุขภาพ 
2. ประชาชนรับทราบ
ขอมูลขาวสารดาน
สาธารณสุข 
3. ปัญหาโรคติดตอและ 
ปัญหาดานสาธารณสุข
ลดลง 

สํานักปลัด, 
งานการศึกษา 

6 ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพ
ครูปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 

1. เพื่อปรับกระบวนทัศน์และ 
เพิ่มพูนประสบการณ์ใหมในการ
พัฒนาองค์กรทางการศึกษา 
2. เพื่อฝึกอบรมและยกระดับ 
ความรู ความสามารถในการจัด
การศึกษาและการเรียนรูสูบริบท
ใหมในศตวรรษที่ 21 
3. เพื่อเสริมสรางขวัญกําลังใจ 
จรรยาบรรณครูและเชิดชูเกียรติผู
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 

1. สงเสริมการฝึกอบรมและ 
พัฒนาสมรรถนะและบทบาทการ
จัดการศึกษาในบริบทโลกใหม 
ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา การ
สงเสริมชุมชนการเรียนรูสูวิชาชีพ
ครู (PLC)การสรางเครือขายครูแกน
นําดานตาง ๆ เป็นตน 
2. จัดสงเสริมประสิทธิภาพการ
บริหารงานบุคคลครูในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

20,000 20,000 20,000 1. ครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา
มี
ความสามารถ 
จัดการศึกษา
และการเรียนรู 
สูบริบทใหม 
ไดตามบทบาท 
หนาที่ไมนอย
กวารอยละ80 

1. ครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา มี
ความสามารถในการจัด
การศึกษาในระดับมอื
อาชีพสอดคลอง 
ตามบริบทการ
เปลี่ยนแปลง 
2. นักเรียนไดรับการ 
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์
ใหมในการเรียนรูดวย
วิธีการที่หลากหลาย 

สํานักปลัด, 
งานการศึกษา 
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3.1 แนวทางการ   การบริหารและจัดการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิตโครงการ) 2560 2561 2562 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) 

7 โครงการเยี่ยมบานเด็ก 1.  ใหผูปกครองมีสวนรวมในการ
สงเสริมการเรียนการสอนอยาง
จริงจัง 
2.   ใหผูปกครองมีสวนรวมในการ
แกไขปัญหาของนักเรียน 
3.   เพื่อสรางความสัมพันธอ์ันดี
ระหวางโรงเรียนกับผูปกครอง 

ผูปกครองนักเรียนเกิดความ
ตระหนักในการใหความรวมมือกับ
โรงเรียนเกี่ยวกับการแกไขปัญหา
นักเรียนในปกครองในดานการ
เรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

5,000 5,000 5,000 ผูปกครอง
นักเรียน 
จํานวน ได
รวมมือกับ
โรงเรียนใน
การสงเสริม
การเรียนของ
นักเรียน
100% 
 

1.  นักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กไดรับการเอาใจใส
จากผูปกครองเป็นอยางด ี
2.  นักเรียนมีผลการเรียน
ดีขึ้น และจบการศึกษาขั้น
พื้นฐานตามเปูาหมาย 
 

สํานักปลัด, 
งานการศึกษา 

8 ค่าใช่จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

1. เพื่อใหคณะกรรมการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ สามารถกําหนด
แนวทาง วิธกีาร การติดตามและ
ประเมินผลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อใหคณะกรรมการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯไดออกตรวจ
ติดตามประเมินผลแผนงาน/
โครงการในพื้นที่ปฏิบัติงานจริง
รับทราบปัญหา อุปสรรคขอคิดเห็น 
ขอเสนอแนะที่เป็นรูปธรรมตอการ
ดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 

- จัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ เพื่อกําหนด
แนวทางวธิีการในการติดตามและ
ประเมินผลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 
- ออกพื้นที่เพื่อตรวจติดตาม
ความกาวหนาของกิจกรรม
โครงการตางๆ ในพื้นที่ปฏิบัติงาน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 

10,000 10,000 10,000 จํานวนครั้ง 
ของการ 
ประชุมคณะ 
กรรมการฯ 

1. ผูเขารวมประชุมไดรวม
แลกเปลี่ยนความรูความ
คิ ด เ ห็ น ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ 
นํ า ไ ป สู ข อ ส รุ ป แ ล ะ
แนวทางที่เหมาะสมในการ
ติดตามและประเมินผลฯ 
2. เทศบาลเมืองแมโจ
ไดผลการประเมิน ศูนย์
พั ฒ น า เ ด็ ก เ ล็ ก ฯ ที่ มี
ประสิทธิภาพและนําผล
การประเมินเป็นเครื่องมือ
ในการปรับการดําเนินงาน
ขององค์กรในระยะตอไป 

สํานักปลัด, 
งานการศึกษา 
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3.1 แนวทางการ   การบริหารและจัดการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิตโครงการ) 2560 2561 2562 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) 

9 คาใชจายในการประชุมผูปกครอง
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

1. เพื่อเผยแพรความรูและแนวคิด
เกี่ยวกับการพัฒนาเด็กใหผูปกครอง
ไดตระหนักและเห็นคุณคาของการ
เตรียมความพรอมเด็กระดับกอนวัย
เรียนที่ถูกตอง 
2. เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
รวมกันและยังเป็นการเสริมสราง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหวางผูปกครอง
กับศูนย์ ฯ  ใหประสานรวมมือกัน
ในการพัฒนาเด็ก 
3. เพื่อใหการดําเนินงานของศูนย์ 
ฯ    บ ร ร ลุ เ ปู า ห ม า ย แ ล ะ
วัตถุประสงค์ 

- จัดการประชุมผูปกครองนักเรียน
ศูนย์เด็กเล็ก  
 

15,000 15,000 15,000 จํานวนครั้ง 
ของการ 
ประชุมคณะ 
กรรมการฯ 

1.การปฏิบั ติ ง านการ
สื่ อ สา ร  คว ามร ว มมื อ
ร ะ ห ว า ง ศู น ย์  แ ล ะ
ผู ป ก ค ร อ ง มี  ค ว า ม
คลองตัวขึ้น 
2.ผูปกครองนักเรียนมี
ทั ศ น ค ติ แ ล ะ มี
ความสัมพันธ์ที่ดีกับศูนย์
พั ฒ น า เ ด็ ก เ ล็ ก  แ ล ะ
บุคลากรของศูนย์ ฯ 
 

สํานักปลัด, 
งานการศึกษา 

10 คาใชจายโครงการวันเด็กแหงชาต ิ 1. เพื่อพัฒนาการเรียนรูและ
สงเสริมกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ 
2. เพื่อสงเสริมใหเด็กกอนวัยเรียน
ใหมีพัฒนาการที่ดีสมวัย 

จัดกิจกรรมในงานวันเด็ก เชน 
กิจกรรมตอบปัญหาชิงรางวัล เลน
เกมส์ลับสมอง 

100,000 100,000 100,000 จัดกิจกรรม
อยางนอย 1
ครั้ง/ตอปี 

เด็กมีพัฒนาการที่ดีสมวัย สํานักปลัด, 
งานการศึกษา 

11 โครงการสงเสริมคิลปดานดนตรีเพื่อ
ศักยภาพของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองแมโจ 

เพื่อเสริมสรางความรูความสามารถ
และเพิ่มทักษะดานการศึกษา 
อาชีพบุคลิกภาพใหแกเด็กเล็กศูนย์
ในเขตเทศบาลเมืองแมโจ 
 

อบรมใหความรูและจัดศึกษา 
ดูงานใหแกนักเรียน นักศึกษา
ประชนของทุกสถาบันการศึกษา ใน
พื้นที่เขตเทศบาลเมืองแมโจ  

30,000 30,000 30,000 จํานวนเด็กเล็ก 
ที่เขารวม
กิจกรรม 
รอยละ 80 
ขึ้นไป 

1. เด็กเล็กดแนวทางการ
พัฒนาตนเองดาน
การศึกษา อาชีพตลอดจน
เลือกประกอบอาชีพได
เต็มตามศักยภาพและตาม
ความสามารถของตนเอง 

สํานักปลัด, 
งานการศึกษา 
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3.1 แนวทางการ   การบริหารและจัดการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิตโครงการ) 2560 2561 2562 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) 

12 อุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาลเมือง
แม่โจ้ตามโครงการอาหารกลางวัน 

1. เพื่อพัฒนาสุขภาพพลานามัย
นักเรียนในโรงเรียนให้สมบูรณ์ 
แข็งแรงและเจริญเติบโตตามวัย 
2. เพื่อให้นักเรียนได้รับอาหาร
กลางวันที่มีคุณภาพมีสารอาหาร
ครบถ้วนตามหลักโภชนาก 

อุดหนุนงบประมาณให้กับโรงเรียน
ในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ 
- โรงเรียนบ้านแมโ่จ ้
- โรงเรียนบ้านหว้ยเกีย๋ง 
- โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย 
- โรงเรียนบ้านปาุบง 
 

7,070,000 7,070,000 7,070,000 จํานวน
นักเรียนที่
ได้รับ
ประโยชน ์
จากการ
ส่งเสริมภาวะ
โภชนาการ 
อ า ห า ร
กลางวัน 

๑. นักเรียน ได้รับการ
สนับสนุนอาหาร
กลางวันครบทุกคน 
๒. นักเรียน มีสุขภาพ 
พลามัยสมบูรณ์และ
แข็งแรง 
๓. นักเรียน ได้
รับประทานอาหาร 
ที่มีสารอาหารครบถว้น
หลักโภชนาการ 

สํานักปลัด, 
งานการศึกษา 

13 ค่าวัสดุอาหารเสริม (นม) 1. เพื่อพัฒนารางกายของนักเรียน
ใหมีสุขภาพพลานามยัที่สมบูรณ์
แข็งแรงและมีน้ําหนัก สวนสูง 
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ
กระทรวงสาธารณสุข 
2. เพื่อเป็นการปลกูฝังการด่ืมนมใน
เด็กและเยาวชนเป็นอาหารเสริม 
ในการพัฒนารางกายและสติปญัญา 
มีสารอาหารครบถวนตามหลกั 
โภชนาการ 

จัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) ให้แก่
เด็กนักเรียน  
- โรงเรียนบ้านแมโ่จ ้
- โรงเรียนบ้านหว้ยเกีย๋ง 
- โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย 
- โรงเรียนบ้านปาุบง 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง
แม่โจ ้

4,400,000 4,400,000 4,400,000 จํานวน 
ของนักเรียน 
ในระดับ
อนุบาล 
ถึง
ประถมศึกษา 
ปีที่ ๖ที่ได
บริโภคอาหาร
เสริม(นม)ที่มี
คุณภาพ 

1. นักเรียน มีสุขภาพ
พลานามัยที่สมบูรณ์
แข็งแรง และมีน้ําหนกั
สวนสูงเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
กระทรวงสาธารณสุข 
2. นักเรียนไดรับอาหาร
เสริมในการพัฒนา
รางกายและ 
สติปัญญา มีสารอาหาร
ครบถวนตามหลัก
โภชนาการ 

สํานักปลัด, 
งานการศึกษา 

 
 
 



~ 98 ~ 

3.1 แนวทางการ   การบริหารและจัดการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิตโครงการ) 2560 2561 2562 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) 

14 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ปฐมวัย
ผ่านประสบการณ์จริง 

เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง 

เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้เรียนรู้
จากการได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้จาก
สถานที่จริง 

15,000 15,000 15,000 จํ า น ว น ข อ ง
เ ด็ ก ที่ ผ่ า น
เกณฑ์ฯร้อยละ 
80 % ขึ้นไป 

เด็กได้รับประสบการณ์
ตรงเกิดกระบวนการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 

สํานักปลัด 
งานการศึกษา 

15 โครงการสงเสริมสุนทรีย์ภาพเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแมโจ 

 1 เพื่อจัดกิจกรรมประกวดหนูนอย
สุขภาพดี และเด็กปฐมวัยไดรับการ
ตรวจสุขภาพอนามัยทุกคน  
2 เพื่อใหครู เด็กปฐมวัย และผู
ประกอบอาหารกลางวันสําหรับเด็ก
ปฐมวั ย  ได รับความรู เ กี่ ย วกับ 
สุขภาพอนามั ยจาก เจ าหน าที่
สาธารณสุขชุมชน  
3 เพื่อใหเด็กปฐมวัยไดทราบถึง
ความสําคัญของสุขภาพและอนามัย
ของตน  
4 เพื่อใหเด็กปฐมวัยรูจักวิธีการ
ออกกําลังกายอยางงาย ๆ โดยการ
เตนแอโรบิคประกอบจังหวะตาม 
คว า ม เห ม า ะ ส ม แ ละ ส ง เ ส ริ ม
พัฒนาการแหงวัยของเด็ก 

เด็กปฐมวัยมีความมั่นใจในตนเอง 
กลาแสดงออกมีทักษะดานดาน
ดนตรี นาฏศิลป ศิลปะ 

20,000 20,000 20,000 1. เด็กปฐมวัย
รอยละ 95 มี
สุ นทรี ยภ าพ
และลักษณะ
นิ สั ย  ด า น
ศิลปะ 

๑ เด็กปฐมวัยในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก มีความรู 
ความเขาใจในการดูแล
รักษาสุขภาพอนามัย 
ของตนเองไดอยางถูก
วิธ ี 
๒ เด็กปฐมวัยในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก รูจักการ
ออกกาํลังกายเพื่อการ
พัฒนากลามเนื้อมัดใหญ 
ตามพัฒนาการแหงวยั 
และเห็นความสําคัญใน
การดูแลรักษาสขุภาพ
อนามัยตนเองไดอยาง
ถูกวธิ ี 
๓ เด็กปฐมวัยในศูนย์
พัฒนาเดก็เล็ก มี
สุนทรียภาพในกิจกรรม
นันทนาการสูการพัฒนา 
ดานอารมณ์ สังคมและ
สติปัญญาอยางรอบ
ดาน 

สํานักปลัด 
งานการศึกษา 
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3.1 แนวทางการ   การบริหารและจัดการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิตโครงการ) 2560 2561 2562 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) 

16 โครงการจัดซ้ือชุดโต๊ะเก้าอี้สาํหรับเด็ก
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จํานวน 
20 ชุด 

1.เพื่อใหมีวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ 
เครื่องใชที่จําเป็น ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ  การปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของหนวยงาน 
2. เพื่ออํานวยความสะดวกและ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาที่ 

ชุดโต๊ะเก้าอี้สําหรับเด็กนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จาํนวน 20 
ชุด ชุดละ 1,500 บาท 

30,000 30,000 30,000 จํานวน
ครุภัณฑ์ 
ที่ไดมาตรฐาน 
เพียงพอตอ 
การใชงานของ 
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

1.มีวัสดุ อุปกรณ์
เครื่องมือ เครื่องใช ที่
เ พี ย ง พ อ ต อ ก า ร
ปฏิบัติงาน  และมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
2. เจาหนาที่ปฏิบัติงาน 
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ 

สํานักปลัด 
งานการศึกษา 

17 โครงการจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ 1.เพื่อใหมีวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ 
เครื่องใชที่จําเป็น ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ  การปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของหนวยงาน 
2. เพื่ออํานวยความสะดวกและ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาที่ 

เครื่องปรับอากาศ จาํนวน 1 เครื่อง 60,000 60,000 60,000 จํานวน
ครุภัณฑ์ 
ที่ไดมาตรฐาน 
เพียงพอตอ 
การใชงานของ 
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

1.มีวัสดุ อุปกรณ์
เครื่องมือ เครื่องใช ที่
เ พี ย ง พ อ ต อ ก า ร
ปฏิบัติงาน  และมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
2. เจาหนาที่ปฏิบัติงาน 
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ 

สํานักปลัด 
งานการศึกษา 

18 โครงการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตไร
สาย และคาบริการรายเดือนของ 
ศพด. 

1.เพื่อใหมีวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ 
เครื่องใชที่จําเป็น ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ  การปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของหนวยงาน 
2. เพื่ออํานวยความสะดวกและ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาที่ 

ติดต้ังระบบอินเตอร์เน็ตไรสาย 10,000 10,000 10,000 จํานวน
ครุภัณฑ์ 
ที่ไดมาตรฐาน 
เพียงพอตอ 
การใชงานของ 
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

1.มีวัสดุ อุปกรณ์
เครื่องมือ เครื่องใช ที่
เ พี ย ง พ อ ต อ ก า ร
ปฏิบัติงาน  และมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
2. เจาหนาที่ปฏิบัติงาน 
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ 

สํานักปลัด 
งานการศึกษา 
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3.1 แนวทางการ   การบริหารและจัดการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิตโครงการ) 2560 2561 2562 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) 

19 โครงการกอสรางหองน้ําและหอง
อาบน้ํา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
เมืองแมโจ ตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองแมโจกําหนด จาํนวน 1 แหง 
(สถานที่กอสรางบริเวณภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแมโจ  
หมูที่ 1 ต.หนองหาร) 

1. เพื่อรองรับผูเขารวมประชุม 
2. เพื่อจัดกิจกรรมตาง ๆ เชนงาน
รัฐพิธีไดอยางเหมาะสม 

โครงการกอสรางหองน้ําและหอง
อาบน้ํา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
เมืองแมโจ ตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองแมโจกําหนด จาํนวน 1 แหง 
(สถานที่กอสรางบริเวณภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแมโจ  
หมูที่ 1 ต.หนองหาร) 

570,000 570,000 570,000 กอสรางแลว
เสร็จ100 % 

1. สามารถรองรับ 
ผูเขารวมประชุมได 
2. มีสถานที่สําหรับการ 
จัดกิจกรรมตาง ๆ 
ไดอยางเหมาะสม 

กองชาง 

20 โครงการสงเสริมเพิ่มทักษะทางดนตรี
สําหรับเด็ก ศพด.(วงดุริยงค์) 

1. เพื่อใหมีวัสด ุอุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องใช 
เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
ดานการจัดการศึกษา 
อยางมีประสิทธภิาพ 
และประสิทธิผล 
2. เพื่อเพิ่มศักยภาพของ 
โรงเรียน ใหมีครุภัณฑ์และ 
อุปกรณ์ทางการศึกษา 
ที่พรอมใหบริการ 
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

จัดกิจกรรมในรูปแบบตาง ๆเชน 
1. อบรม สัมมนา 
2. นิทรรศการ 
3. จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ 
หลายรูปแบบ เชน สปอตโฆษณา
วิทยุ ปูายประชาสัมพันธ์ แผนพับ
และสติ๊กเกอร์ ฯลฯ 
 

20,000 20,000 20,000 จํานวน
นักเรียนเข้า
ร่วมโครงการ 

๑. มีวัสด ุอุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ 
เครื่องมือ เครื่องใช้
เพียงพอ 
สําหรับการปฏิบัติงาน 
ด้านการจัดการศึกษา 
อย่างมีประสิทธภิาพ 
และประสิทธิผล 
๒. โรงเรียนมีศักยภาพ 
และความพร้อมทาง 
ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ 
ทางการศึกษาสาํหรับ 
บริการตามหลักสูตร 
สถานศึกษา 

สํานักปลัด 
งานการศึกษา 
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3.1 แนวทางการ   การบริหารและจัดการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิตโครงการ) 2560 2561 2562 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) 

21 โครงการจัดซ้ือเครื่องดนตรี
สําหรับเด็ก ศพด.(วงดุริยงค์) 

1. เพื่อใหมีวัสด ุอุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องใช 
เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
ดานการจัดการศึกษา 
อยางมีประสิทธภิาพ 
และประสิทธิผล 
2. เพื่อเพิ่มศักยภาพของ 
โรงเรียน ใหมีครุภัณฑ์และ 
อุปกรณ์ทางการศึกษา 
ที่พรอมใหบริการ 
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

จัดซื้อเครื่องดนตรี 30,000 30,000 30,000 จํานวนเครื่อง
ดนตรี 

๑. มีวัสด ุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
เครื่องมือ เครื่องใช้เพียงพอ 
สําหรับการปฏิบัติงาน 
ด้านการจัดการศึกษา 
อย่างมีประสิทธภิาพ 
และประสิทธิผล 
๒. โรงเรียนมีศักยภาพ 
และความพร้อมทาง 
ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ 
ทางการศึกษาสาํหรับ 
บริการตามหลักสูตร 
สถานศึกษา 

สํานักปลัด 
งานการศึกษา 

22 อุดหนุนโรงเรียนวัดแมเก็ดนอย
ตามโครงการพัฒนาศักยภาพ
เยาวชนใหเป็นคนดีของสังคมโดย
ใชวงดุริยางค์ (เมโลเดียน) เป็น
สื่อ 

1. เพื่อสนับสนุนทรัพยากรในการ
สงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึงและมีคุณภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 
2. เพื่อสงเสริมนวัตกรรม 
การบริหารโรงเรียนโดยใชโรงเรียน 
เป็นฐานในการพัฒนาทองถิ่น (SBMLD) 
3. เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริหาร
โรงเรียนใหเขมแข็งมีความรับผิดชอบ 
และอิสระคลองตัวสามารถเสริมนําการ
ปฏิรูปการศึกษาในพื้นที่เชียงใหม 
ดวยขีดความสามารถและองค์ความรู
ของโรงเรียนเอง 

สนับสนุนการจัดกิจกรรม
ตามโครงการพัฒนา
ศักยภาพเยาวชนใหเป็นคนดี
ของสังคมโดยใชวงดุริยางค์ 
(เมโลเดียน) เป็นสื่อ 

237,590 237,590 237,590 รอยละ 
ของจํานวน 
งบประมาณ 
และทรัพยากร 
ที่สนับสนุน 
ใหกับโรงเรียน 
มีการบริการ 
ใหเกิด 
ประโยชน ์

๑. มีวัสด ุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
เครื่องมือ เครื่องใชเพียงพอ 
สําหรับการปฏิบัติงานดานการ
จัดการศึกษาอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
๒. โรงเรียนมีศักยภาพและ
ความพรอมทางครุภัณฑ์ และ
อุปกรณ์ทางการศึกษาสําหรับ 
บริการตามหลักสูตร 
สถานศึกษา 

สํานักปลัด 
งานการศึกษา 
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3.1 แนวทางการ   การบริหารและจัดการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิตโครงการ) 2560 2561 2562 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) 

23 อุดหนุนโรงเรียนวัดแมเก็ดนอย
ตามโครงการพัฒนาศักยภาพทาง
ภาษาจีน 

1. เพื่อสนับสนุนทรัพยากรในการ
สงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึงและมีคุณภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 
2. เพื่อสงเสริมนวัตกรรม 
การบริหารโรงเรียนโดยใชโรงเรียน 
เป็นฐานในการพัฒนาทองถิ่น (SBMLD) 
3. เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริหาร
โรงเรียนใหเขมแข็งมีความรับผิดชอบ 
และอิสระคลองตัวสามารถเสริมนําการ
ปฏิรูปการศึกษาในพื้นที่เชียงใหม 
ดวยขีดความสามารถและองค์ความรู
ของโรงเรียนเอง 

สนับสนุนการจัดกิจกรรม
ตามโครงการพัฒนา
ศักยภาพทางภาษาจีน 

30,000 30,000 30,000 รอยละ 
ของจํานวน 
งบประมาณ 
และทรัพยากร 
ที่สนับสนุน 
ใหกับโรงเรียน 
มีการบริการ 
ใหเกิด 
ประโยชน ์

1. โรงเรียนสามารถจัดการ
เรียนการสอนตามเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษาไดอยาง 
มีคุณภาพ 
2. โรงเรียนมีการบริหาร
จัดการดวยธรรมาภิบาลมี
ความรับผิดชอบตอผลลัพธ์ทาง
การศึกษาเป็นทีย่อมรับและ
เช่ือมั่นของสังคม 
3. โรงเรียนมีศักยภาพและ
นวัตกรรมการบริหารจัดการ
สามารถเป็นองค์กรหลักในการ
เปลี่ยนแปลงการปฏิรูป
การศึกษาในพื้นที ่

สํานักปลัด 
งานการศึกษา 

24 โครงการแขงขันกีฬาตานภยัยา
เสพติดเพื่อพัฒนาศักยภาพดาน
กีฬา 

1. เพื่อสนับสนุนทรัพยากรในการ
สงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึงและมีคุณภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 
2. เพื่อสงเสริมนวัตกรรม 
การบริหารโรงเรียนโดยใชโรงเรียน 
เป็นฐานในการพัฒนาทองถิ่น (SBMLD) 
3. เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริหาร
โรงเรียนใหเขมแข็งมีความรับผิดชอบ 
และอิสระคลองตัวสามารถเสริมนําการ
ปฏิรูปการศึกษาในพื้นที่เชียงใหม 
ดวยขีดความสามารถและองค์ความรู
ของโรงเรียนเอง 

สนับสนุนการจัดกิจกรรม
ตามโครงการแขงขันกีฬา
ตานภัยยาเสพติดเพื่อพัฒนา
ศักยภาพดานกีฬา 

30,000 30,000 30,000 รอยละ 
ของจํานวน 
งบประมาณ 
และทรัพยากร 
ที่สนับสนุน 
ใหกับโรงเรียน 
มีการบริการ 
ใหเกิด 
ประโยชน ์

๑. มีวัสด ุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
เครื่องมือ เครื่องใชเพียงพอ 
สําหรับการปฏิบัติงานดานการ
จัดการศึกษาอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
๒. โรงเรียนมีศักยภาพและ
ความพรอมทางครุภัณฑ์ และ
อุปกรณ์ทางการศึกษาสําหรับ 
บริการตามหลักสูตร 
สถานศึกษา 

สํานักปลัด 
งานการศึกษา 
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3.1 แนวทางการ   การบริหารและจัดการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิตโครงการ) 2560 2561 2562 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) 

25 โครงการขยะทองคํา 1. เพื่อสนับสนุนทรัพยากรในการ
สงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึงและมีคุณภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 
2. เพื่อสงเสริมนวัตกรรม 
การบริหารโรงเรียนโดยใชโรงเรียน 
เป็นฐานในการพัฒนาทองถิ่น (SBMLD) 
3. เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริหาร
โรงเรียนใหเขมแข็งมีความรับผิดชอบ 
และอิสระคลองตัวสามารถเสริมนําการ
ปฏิรูปการศึกษาในพื้นที่เชียงใหม 
ดวยขีดความสามารถและองค์ความรู
ของโรงเรียนเอง 

สนับสนุนการจัดกิจกรรม
ตามโครงการขยะทองคํา 

10,000 10,000 10,000 รอยละ 
ของจํานวน 
งบประมาณ 
และทรัพยากร 
ที่สนับสนุน 
ใหกับโรงเรียน 
มีการบริการ 
ใหเกิด 
ประโยชน ์

1. โรงเรียนสามารถจัดการ
เรียนการสอนตามเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษาไดอยาง 
มีคุณภาพ 
2. โรงเรียนมีการบริหาร
จัดการดวยธรรมาภิบาลมี
ความรับผิดชอบตอผลลัพธ์ทาง
การศึกษาเป็นทีย่อมรับและ
เช่ือมั่นของสังคม 
3. โรงเรียนมีศักยภาพและ
นวัตกรรมการบริหารจัดการ
สามารถเป็นองค์กรหลักในการ
เปลี่ยนแปลงการปฏิรูป
การศึกษาในพื้นที ่

สํานักปลัด 
งานการศึกษา 

26 โครงการแขงขันกีฬา-กรีฑา
ประจําปกีารศึกษา 2559 

1. เพื่อสนับสนุนทรัพยากรในการ
สงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึงและมีคุณภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 
2. เพื่อสงเสริมนวัตกรรม 
การบริหารโรงเรียนโดยใชโรงเรียน 
เป็นฐานในการพัฒนาทองถิ่น (SBMLD) 
3. เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริหาร
โรงเรียนใหเขมแข็งมีความรับผิดชอบ 
และอิสระคลองตัวสามารถเสริมนําการ
ปฏิรูปการศึกษาในพื้นที่เชียงใหม 
ดวยขีดความสามารถและองค์ความรู
ของโรงเรียนเอง 

สนับสนุนการจัดกิจกรรม
ตามโครงการแขงขันกีฬา-
กรีฑาประจําปีการศึกษา 
2559 

20,000 20,000 20,000 รอยละ 
ของจํานวน 
งบประมาณ 
และทรัพยากร 
ที่สนับสนุน 
ใหกับโรงเรียน 
มีการบริการ 
ใหเกิด 
ประโยชน ์

๑. มีวัสด ุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
เครื่องมือ เครื่องใชเพียงพอ 
สําหรับการปฏิบัติงานดานการ
จัดการศึกษาอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
๒. โรงเรียนมีศักยภาพและ
ความพรอมทางครุภัณฑ์ และ
อุปกรณ์ทางการศึกษาสําหรับ 
บริการตามหลักสูตร 
สถานศึกษา 

สํานักปลัด 
งานการศึกษา 
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3.1 แนวทางการ   การบริหารและจัดการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิตโครงการ) 2560 2561 2562 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) 

27 โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ทองถิ่น (การฟอูนเล็บ-การเลน
ดนตรีพื้นเมือง) 

1. เพื่อสนับสนุนทรัพยากรในการ
สงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึงและมีคุณภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 
2. เพื่อสงเสริมนวัตกรรม 
การบริหารโรงเรียนโดยใชโรงเรียน 
เป็นฐานในการพัฒนาทองถิ่น (SBMLD) 
3. เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริหาร
โรงเรียนใหเขมแข็งมีความรับผิดชอบ 
และอิสระคลองตัวสามารถเสริมนําการ
ปฏิรูปการศึกษาในพื้นที่เชียงใหม 
ดวยขีดความสามารถและองค์ความรู
ของโรงเรียนเอง 

สนับสนุนการจัดกิจกรรม
โครงการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น (การ
ฟูอนเล็บ-การเลนดนตรี
พื้นเมือง) 

30,000 30,000 30,000 รอยละ 
ของจํานวน 
งบประมาณ 
และทรัพยากร 
ที่สนับสนุน 
ใหกับโรงเรียน 
มีการบรกิาร 
ใหเกิด 
ประโยชน ์

1. โรงเรียนสามารถจัดการ
เรียนการสอนตามเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษาไดอยาง 
มีคุณภาพ 
2. โรงเรียนมีการบริหาร
จัดการดวยธรรมาภิบาลมี
ความรับผิดชอบตอผลลัพธ์ทาง
การศึกษาเป็นทีย่อมรับและ
เช่ือมั่นของสังคม 
3. โรงเรียนมีศักยภาพและ
นวัตกรรมการบริหารจัดการ
สามารถเป็นองค์กรหลักในการ
เปลี่ยนแปลงการปฏิรูป
การศึกษาในพื้นที ่

สํานักปลัด 
งานการศึกษา 

28 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการ
บริหารการศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่โจ้ 

1. เพื่อพัฒนาสุขภาพพลานามัย
นักเรียนในโรงเรียนให้สมบูรณ์ แข็งแรง
และเจริญเติบโตตามวยั 
2. เพื่อให้นักเรียนได้รับอาหารกลาง
วันที่มีคุณภาพมีสารอาหารครบถ้วนตาม
หลักโภชนาก 

สนับสนุนการบริหาร
การศึกษา 
-อาหารกลางวันเด็ก 
-ค่าพัฒนาครู ผู้ดูแลเด็ก 
จํานวน 10 คน ละ 3,000 
บาท 

750,000 750,000 750,000 จํานวน
นักเรียนที่
ได้รับ
ประโยชน ์
จากการ
ส่งเสริมภาวะ
โภชนาการ 
อ า ห า ร
กลางวัน 

๑. นักเรียน ได้รับการ
สนับสนุนอาหารกลางวันครบ
ทุกคน 
๒. นักเรียน มีสุขภาพ พลามัย
สมบูรณ์และแข็งแรง 
๓. นักเรียน ได้รับประทาน
อาหาร 
ที่มีสารอาหารครบถว้นหลัก
โภชนาการ 

สํานักปลัด, 
งานการศึกษา 
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3.2 แนวทางการ   ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิตโครงการ) 2560 2561 2562 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) 

1 โครงการอบรมทางวิชาการใหกับ
นักเรียนในเขตเทศบาลเมืองแมโจ 

1. เพื่อเสริมสรางความรู
ความสามารถและเพิ่มทักษะดาน
การศึกษา อาชีพบุคลิกภาพใหแก
นักเรียนนักศึกษา ประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองแมโจ 
2. เพื่อสรางความรวมมือระหวาง
หนวยงานทกุภาคสวนในการแนะ
แนวทางดานการศึกษา อาชีพและ
ความสามารถในทุกระดับ 

อบรมใหความรูและจัดศึกษา 
ดูงานใหแกนักเรียน นักศึกษา
ประชนของทุกสถาบันการศึกษา ใน
พื้นที่เขตเทศบาลเมืองแมโจ 
จํานวน 500 คน 

50,000 50,000 50,000 จํานวน
นักเรียน 
นักศึกษา 
ประชาชน 
ที่เขารวม
กิจกรรม 
รอยละ 80 
ขึ้นไป 

1. นักเรียน นักศึกษา 
ประชาชนไดแนวทางการพัฒนา
ตนเองดานการศึกษา อาชีพ 
ตลอดจนเลือกประกอบอาชพีได
เต็มตามศักยภาพและตาม
ความสามารถของตนเอง 
2. เกิดความรวมมือระหวาง
นักเรียน นักศึกษาประชาชนและ
หนวยงานทกุภาคสวนในการแนะ
แนวทางการศึกษา อาชีพ และ
บุคลิกภาพในทกุระดับ 

สํานักปลัด, 
งานการศึกษา 

2 โครงการสงเสริมศิลปดานดนตรีเพื่อ
เพิ่มศักยภาพของเยาวชนและ
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแมโจ 

1. เพื่อเสริมสรางความรู
ความสามารถและเพิ่มทักษะดาน
การศึกษา อาชีพบุคลิกภาพใหแก
นักเรียนนักศึกษา ประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองแมโจ 
2. เพื่อสรางความรวมมือระหวาง
หนวยงานทกุภาคสวนในการแนะ
แนวทางดานการศึกษา อาชีพและ
ความสามารถในทุกระดับ 

อบรมใหความรูและจัดศึกษา 
ดูงานใหแกนักเรียน นักศึกษา
ประชนของทุกสถาบันการศึกษา ใน
พื้นที่เขตเทศบาลเมืองแมโจ  

10,000 10,000 10,000 จํานวน
นักเรียน 
นักศึกษา 
ประชาชน 
ที่เขารวม
กิจกรรม 
รอยละ 80 
ขึ้นไป 

1. นักเรียน นักศึกษาประชาชน
ไดแนวทางการพัฒนาตนเอง 
ดานการศึกษา อาชีพ 
ตลอดจนเลือกประกอบอาชพีได
เต็มตามศักยภาพและตาม
ความสามารถของตนเอง 
2. เกิดความรวมมือระหวาง
นักเรียน นักศึกษาประชาชนและ
หนวยงานทกุภาคสวนในการแนะ
แนวทางการศึกษา อาชีพ และ
บุคลิกภาพในทกุระดับ 

สํานักปลัด, 
งานการศึกษา 
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3.2 แนวทางการ   ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิตโครงการ) 2560 2561 2562 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) 

3 คาใชจายโครงการศึกษาดูงานดาน
เพิ่มทักษะวิชาการใหแกเยาวชนใน
เขตเทศเมืองแมโจ 

1. เพื่อเสริมสรางความรู
ความสามารถและเพิ่มทักษะดาน
การศึกษา อาชีพบุคลิกภาพใหแก
นักเรียนนักศึกษา  
2. เพื่อสรางความรวมมือ 
ระหวางหนวยงานทกุภาคสวนใน
การแนะแนวทางดานการศึกษา 
อาชีพและความสามารถในทุก
ระดับ 

อบรมให้ความรู้และจัดศึกษา 
ดูงานให้แก่นักเรียน นักศึกษา 
ประชนของทุกสถาบัน 
การศึกษาในพื้นที่เขตเทศบาลเมือง
แมโจ จํานวน 100 คน 

10,000 10,000 10,000 จํานวน
นักเรียน 
นักศึกษา 
ประชาชน 
ที่เขารวม
กิจกรรม 
รอยละ 80 

1. นักเรียน นักศึกษาประชาชน
ไดแนวทางการพัฒนาตนเอง 
ดานการศึกษา อาชีพตลอดจน
เลือกประกอบอาชีพไดเต็มตาม
ศักยภาพและตามความสามารถ 
ของตนเอง 
2. เกิดความรวมมือระหวาง 
นักเรียน นักศึกษาประชาชนและ
หนวยงานทกุภาคสวนในการแนะ
แนวทางการศึกษา อาชีพ และ 
บุคลิกภาพในทกุระดับ 

สํานักปลัด, 
งานการศึกษา 

4 คาใชจายในโครงการอบรมทกัษะ
ทางดานดนตรีและการเคลื่อนไหว
สําหรับเด็กนักเรียนและเยาวชนใน
เขตเทศบาลเมืองแมโจ 

 1 เพื่อจัดกิจกรรมประกวดหนูนอย
สุขภาพดี และเด็กปฐมวัยไดรับการ
ตรวจสุขภาพอนามัยทุกคน  
2 เพื่อใหเด็กปฐมวัยรูจักวิธีการ
ออกกําลังกายอยางงาย ๆ โดยการ
เตนแอโรบิคประกอบจังหวะตาม 
คว า ม เห ม า ะ ส ม แ ละ ส ง เ ส ริ ม
พัฒนาการแหงวัยของเด็ก 

เด็กปฐมวัยมีความมั่นใจในตนเอง 
กลาแสดงออกมีทักษะดานดาน
ดนตรี นาฏศิลป ศิลปะ 

40,000 40,000 40,000 1. เด็กเด็ก
นั ก เ รี ย น
และเยาวชน
ละ 95 มี
สุนทรียภาพ
และลักษณะ
นิ สั ย  ด า น
ศิลปะ 

๑ เด็กนักเรียนและเยาวชน มี
ความรู ความเขาใจในการดูแล
รักษาสุขภาพอนามัย ของตนเอง
ไดอยางถูกวธิ ี 
๒ เด็กนักเรียนและเยาวชน รูจัก
การออกกําลังกายเพื่อการพัฒนา
กลามเนื้อมัดใหญ ตามพัฒนาการ
แหงวัย และเห็นความสําคัญใน
การดูแลรักษาสขุภาพอนามยั
ตนเองไดอยางถูกวิธ ี 
๓ เด็กนักเรียนและเยาวชน มี
สุนทรียภาพในกิจกรรม
นันทนาการสูการพัฒนา ดาน
อารมณ์ สังคมและสติปัญญา
อยางรอบดาน 

สํานักปลัด 
งานการศึกษา 
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3.2 แนวทางการ   ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิตโครงการ) 2560 2561 2562 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) 

5 คาใชจายในโครงการฝึกอบรมเพื่อการ
พัฒนาเด็กนักเรียนสูประชาคม
อาเซียน 

1. เพื่อเสริมสรางความรู 
ความสามารถและเพิ่มทักษะ 
ดานการศึกษา อาชีพบุคลิกภาพ
ใหแกนักเรียนนกัศึกษา ประชาชน 
2. เพื่อสรางความรวมมือ 
ระหวางหนวยงานทกุภาคสวนใน
การแนะแนวทางดานการศึกษา 
อาชีพและความสามารถในทุก
ระดับ 

อบรมใหความรูและจัดศึกษา 
ใหแกนักเรียน นักศึกษาประชนของ
ทุกสถาบันการศึกษา ทุกสังกัดพื้นที่ 
และชุมชนทองถิ่นทุกแหง 
 

20,000 20,000 20,000 จํานวน
นักเรียน 
นักศึกษา 
ประชาชน 
ที่เขารวม
กิจกรรม 
รอยละ 80 

1. นักเรียน นักศึกษา 
ประชาชนไดแนวทาง 
การพัฒนาตนเอง 
ดานการศึกษา อาชีพ 
ตลอดจนเลือกประกอบ 
อาชีพไดเต็มตามศักยภาพ 
และตามความสามารถ 
ของตนเอง 
2. เกิดความรวมมือระหวาง 
นักเรียน นักศึกษา 
ประชาชนและหนวยงาน 
ทุกภาคสวนในการแนะแนว 
ทางการศึกษา อาชีพ และ 
บุคลิกภาพในทกุระดับ 

สํานักปลัด 
งานการศึกษา 
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3.4 แนวทางการ   ส่งเสริมสุขภาวะ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิตโครงการ) 2560 2561 2562 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) 

1 โครงการจัดงานแขงขันกีฬาประชาชน
ทองถิ่น 

1.เพื่อเช่ือมความสัมพันธ์ระหวาง
คณะผูบริหาร สมาชิกสภา 
ขาราชการ ลูกจางและพนกังาน
ขององค์การในเขตอําเภอสันทราย  
12 เทศบาล 
๒. เพื่อเสริมสรางความเป็นมิตร
ไมตรีระหวางองค์กรตลอดจนสราง
ความสามัคคีในหมูคณะและสราง 
เครือขายระหวางองค์กร 
๓. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนให
บุคลากรและประชาชนหันมาสนใจ 
การออกกําลังกายโดยการเลนกีฬา
เพื่อสุขภาพ 

ส่งนักกีฬา ได้แก่ คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา ข้าราชการ ลูกจา้ง
และพนักงานของเทศบาลเมือง
แม่โจ้และประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองแม่โจ้เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาประชาชนทองถิ่น 
 

100,000 100,000 100,000 ๑. ผู้ที่เข้าร่วม 
โครงการ 
มีความ 
พึงพอใจ 
มากกว่า 
ร้อยละ ๘๐ 
ขึ้นไป 
๒. สร้าง 
ความสามัคคี 
ความร่วมมือ 
ที่ด ีระหวา่ง 
ทุกภาคส่วน 

๑. บุคลากรขององศ์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน ์ห่างไกลจาก
ยาเสพติด อบายมขุ
ต่างๆ 
และสามารถปอูงกัน 
และแก้ไขปัญหา 
ครอบครัวได้ 
๒. บุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตอําเภอสันทราย12 
เทศบาล มีเจตคติที่ดีต่อ
กันมี 
ความร่วมมือกันในการ
สร้างเครือข่ายของ
องค์กร 
๓. ประชาชนในเขต
อําเภอสันทราย ได้หัน
มาสนใจในการออก
กําลังกายการดูและ
รักษาสุขภาพ 
และมีความร่วมมอืที่ดี
กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในการพัฒนา 
ต่อไป 

สํานักปลัด, 
งานการศึกษา 
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3.4 แนวทางการ   ส่งเสริมสุขภาวะ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิตโครงการ) 2560 2561 2562 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) 

2 โครงการแขงขันกีฬานักเรียน เยาวชน 
ประชาชนและการแขงขันกีฬา
พื้นบานตานยาเสพติด 

เพื่อสงเสริมใหประชาชนเลนกีฬา
และหางไกลจากยาเสพติดรวมถึง
การมีสุขภาพที่ดีจากการเลนกีฬา 
ประเภทตางๆ 

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพการกีฬา
และนันทนาการให้กับเด็ก เยาวชน 

10,000 10,000 10,000 ๑. จํานวน
เด็กเยาวชนที่
เข้าร่วม
กิจกรรมฯ 
๒. จํานวน
กิจกรรมที่
ส่งเสริมและ
สนับสนุนกีฬา
และ
นันทนาการ 

๑. เด็ก เยาวชน 
นักเรียน นักศึกษา  
มีสุขภาพพลานามยัที่ดี
และมีคุณภาพชวีิตที่ดี
ขึ้น 
๒. เด็ก เยาวชน  
นักเรียน ได้ตระหนัก
และเห็นคุณค่าสุขภาพ
ของตัวเอง 
โดยหันมาออกกําลังกาย
เพื่อสุขภาพมากยิ่งขึ้น 

สํานักปลัด, 
งานการศึกษา 

3 โครงการควบคุมปูองกันและแกปัญหา
ไขเลือดออกในชุมชน 

1. เพื่อปูองกันและควบคุมการแพร
ระบาดของโรคไขเลือดออก 
2.เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให
ประชาชนมีความรูและความเขาใจ 
ในการเฝูาระวังและการปูองกันจาก
โรคไขเลือดออก 
3. เพื่อกําจัดเชื้อโรคติดตอและ
แหลงเพาะพันธุ์เช้ือโรคไขเลือดออก 

จัดกิจกรรมในรูปแบบตาง ๆเชน 
1. อบรม สัมมนา 
2. นิทรรศการ 
3. จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ 
หลายรูปแบบ เชน สปอตโฆษณา
วิทยุ ปูายประชาสัมพันธ์ แผนพับ
และสติ๊กเกอร์ ฯลฯ 
4. จัดซื้อสารเคมี วัสดุอุปกรณ์ 
เครือ่งมือ เพื่อใชในการปูองกันและ
ควบคุมการแพรระบาดของ 
โรคไขเลือดออก 
5. พนสารเคมีเพื่อกําจัดโรค
ไขเลือดออก 

50,000 50,000 50,000 จํ า น ว น
กิ จ ก ร ร ม ที่
สนับสนุนการ
ปู อ ง กั น แ ล ะ
ค ว บ คุ ม ก า ร
แ พ ร ร ะ บ า ด
ข อ ง โ ร ค
ไข เ ลือดออก     
1 ครั้ง/ปี 

1. สามารถปูองกันและ
ควบคุมการแพรระบาด
ของโรคไขเลือดออกใน
พื้นที่ได 
2. ประชาชนมีความรู
และความเขาใจ ในการ
เฝูาระวังและปูองกันตัว
จากโรคไขเลือดออก 
3. สามารถกําจัดเชื้อ
โรคติ ดตอและแหล ง
เ พ า ะ พั น ธุ์ เ ชื้ อ โ ร ค
ไขเลือดออก 

กองสาธารณสุขฯ 
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3.4 แนวทางการ   ส่งเสริมสุขภาวะ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิตโครงการ) 2560 2561 2562 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) 

4 โครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบา 1. เพื่อปูองกันและควบคุมการแพร
ระบาดของโรคพิษสุนัขบา 
2.เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให
ประชาชนมีความรูและความเขาใจ 
ในการเฝูาระวังและการปูองกันจาก
โรคพิษสุนัขบา 

จัดกิจกรรมในรูปแบบตาง ๆเชน 
1. อบรม สัมมนา 
2. นิทรรศการ 
3. จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ 
หลายรูปแบบ เชน สปอต โฆษณา
วิทยุ ปูายประชาสัมพันธ์ แผนพับ
และสติ๊กเกอร์ ฯลฯ 
4. จัดซื้อสารเคมี วัสดุอุปกรณ์ 
เครื่องมือ เพื่อใชในการปูองกันและ
ควบคุมการแพรระบาดของ 
โรคพิษสุนัขบา 

50,000 50,000 50,000 การดําเนินการ
เพื่อปูองกัน
โรคติดต่อ
ระหว่างสัตว์
และคนจํานวน 
1 ครั้ง/ปี 

1. สามารถปูองกันและ
ควบคุมการแพรระบาดของ
โรคพิษสุนัขบาในพื้นที่ได 
2. ประชาชนมีความรูและ
ความเขาใจ ในการเฝูาระวัง
และปูองกันตัวจากโรคพิษ
สุนัขบา 

กองสาธารณสุข
ฯ 

5 โครงการรณรงค์เพื่อปูองกันการแพร
ระบาดของโรคไขเลือดออกในชุมชน 
 

1. เพื่อปูองกันและควบคุมการแพร
ระบาดของโรคไขเลือดออก 
2.เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให
ประชาชนมีความรูและความเขาใจ 
ในการเฝูาระวังและการปูองกันจาก
โรคไขเลือดออก 
3. เพื่อกําจัดเชื้อโรคติดตอและ
แหลงเพาะพันธุ์เช้ือโรคไขเลือดออก 

จัดกิจกรรมในรูปแบบตาง ๆเชน 
1. อบรม สัมมนา 
2. นิทรรศการ 
3. จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ 
หลายรูปแบบ เชน สปอตโฆษณา
วิทยุ ปูายประชาสัมพันธ์ แผนพับ
และสติ๊กเกอร์ ฯลฯ 
4. พนสารเคมีเพื่อกําจัดโรค
ไขเลือดออก 

20,000 20,000 20,000 การดําเนินการ
เพื่อปูองกัน
โรคติดต่อ
จํานวน 1 
ครั้ง/ปี 

1. สามารถปูองกันและ
ควบคุมการแพรระบาดของ
โรคโรคติดตอในพื้นที่ได 
2. ประชาชนมีความรูและ
ความเขาใจ ในการเฝูาระวัง
และปูองกันตัวจากโรคติดตอ 

กองสาธารณสุข
ฯ 

6 โครงการใหความรูในการปูองกัน
โรคติดตออุบัติใหม 

1.เพื่อใหประชาชนในเขตเทศบาลมี
ความรูเกี่ยวกับโรคติดตอและการ
ปูองกัน 
2.เพื่อเป็นการควบคุมการระบาด
ของโรคติดตอในพื้นที่ 
 

จัดกิจกรรมในรูปแบบตาง ๆเชน 
1. อบรม สัมมนา 
2. นิทรรศการ 
3. จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ 
หลายรูปแบบ เชน สปอต โฆษณา
วิทยุ ปูายประชาสัมพันธ์ แผนพับ
และสติ๊กเกอร์ ฯลฯ 

50,000 50,000 50,000 การดําเนินการ
เพื่อปูองกัน
โรคติดต่อ
จํานวน 1 
ครั้ง/ปี 

1. สามารถปูองกันและ
ควบคุมการแพรระบาดของ
โรคโรคติดตอในพื้นที่ได 
2. ประชาชนมีความรูและ
ความเขาใจ ในการเฝูาระวัง
และปูองกันตัวจากโรคติดตอ 

กองสาธารณสุข
ฯ 
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3.4 แนวทางการ   ส่งเสริมสุขภาวะ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิตโครงการ) 2560 2561 2562 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) 

7 โครงการปูองกันและแกไขปัญหา
เอดส์ในชุมชน 

ใหความรูแกเด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในการปอูงกันและแกไข
ปัญหาเอดส์ในชุมชน 

จัดกิจกรรมในรูปแบบตาง ๆเชน 
1. อบรม สัมมนา 
2. นิทรรศการ 
3. จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ 
หลายรูปแบบ เชน สปอต โฆษณา
วิทยุ ปูายประชาสัมพันธ์ แผนพับ
และสติ๊กเกอร ์ฯลฯ 

50,000 50,000 50,000 การดําเนินการ
เพื่อปูองกัน
โรคเอดส์
จํานวน 1 
ครั้ง/ปี 

1. สามารถปูองกันและ
ควบคุมการแพรระบาด
ของโรคเอดสใ์นพื้นที่ได 
2. ประชาชนมีความรู
และความเขาใจ ในการ
เฝูาระวังและปูองกันตัว
จากโรคเอดส ์

กองสาธารณสุขฯ 

8 โครงการน้ําประปาดื่มได เพื่อคุณภาพ
ที่ดีของประชาชน 

1.จัดบริการน้ําบริโภคที่สะอาด
ปลอดภัยใหครอบคลุมชุมชนอยาง
เพียงพอ 
2.พัฒนาคุณภาพน้ําบริโภคใหมี
คุณภาพอยูในเกณฑ์มาตรฐานอยาง
ตอเนื่อง 
3.เพื่อปูองกันการเจ็บปุวยของ
ประชาชนจากโรคที่เกิดจากน้ําเป็น
สื่อ 

1.ระบบประปามีคุณภาพน้ําอยูใน
เกณฑ์มาตรฐานตามขอกําหนดการ
รับรองน้ําประปาดื่มได 
2.ระบบการพัฒนาคุณภาพน้ํ า
บริโภคประเภทตางๆไดตามเกณฑ์
มาตรฐานน้ําบริโภคกรมอนามัย 

50,000 50,000 50,000 ระบบประปามี
คุณภาพน้ําอยู
ในเกณฑ์
มาตรฐานตาม
ขอกําหนดการ
รับรอง
น้ําประปาดื่ม
ได รอยละ 30 

1 . ร ะ บ บ ป ร ะ ป า มี
คุณภาพน้ําอยูในเกณฑ์
ม า ต ร ฐ า น ต า ม ข อ
กํ า ห น ด ก า ร รั บ ร อ ง
น้ําประปาดื่มได 
2.สั ดส ว นครั ว เ รื อน
เ ข า ถึ ง น้ํ า บ ริ โ ภ ค ที่
คุณภาพอยู ใน เกณฑ์
มาตรฐาน 

กองสาธารณสุขฯ 

9 โครงการตรวจหาสารเคมีตกคางใน
เลือด 

1.เพื่อใหเกษตรกรกลุมเส่ียงมี
ความรูและตระหนกัถึงอันตรายของ
สารเคมีที่มีตอสุขภาพ 
2.เพื่อใหเกษตรกรกลุมเสี่ยงมีรูถึง
เทคนิควิธีการใชสารเคมีอยาง
ปลอดภัย 
3.เพื่อใหเกษตรกรกลุมเส่ียงไดรับ
การตรวจสุขภาพและรับการบําบัด
ตามมาตรฐาน 

1.จัดอบรมใหความรู  และใหเกิด
การเรียนรูสูการปฏิบัติตนที่ถูกตอง 
2.ตรวจวัดระดับสารเคมีในเลือด
ใหกับผูเขาอบรม 
 
 

100,000 100,000 100,000  1.เพื่ อ ให เกษตรกรมี
พฤติกรรมสุขภาพใน
การประกอบอาชีพที่
ถูกตอง   
2เพื่อใหเกษตรกรไดรับ
การเฝูาระวังอันตราย
จ า ก ก า ร ใ ช ส า ร เ ค มี
กําจัดศัตรูพืช   
 

 

 



~ 112 ~ 

3.4 แนวทางการ   ส่งเสริมสุขภาวะ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิตโครงการ) 2560 2561 2562 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) 

10 คาใชจายในการตรวจสอบคุณภาพ
น้ําประปาชุมชนเทศบาลเมืองแมโจ 

๑. เพือ่ทราบสถานการณ์และ
แนวโนมของคุณภาพนําบริโภคใน
พื้นทีเทศบาลเมืองแมโจ 
 ๒. เพื่อการพัฒนาคุณภาพนํา
บริโภคใหสะอาดปลอดภยัตาม
เกณฑ์มาตรฐานอยางตอเนื่อง  
๓. เพือ่เสริมสรางใหผูเกี่ยวของมี
องค์ความรู ตระหนักตอปญัหาที่มี
ผลกระทบตอสุขภาพ และมีสวน
รวมในการเฝูาระวังคุณภาพนาํ 
บริโภค 

สุมเก็บตัวอยางคุณภาพนําบริโภค
ไดแก นําประปา นาํบาดาล นําฝน 
และนําบอตื้น นําตูหยอด เหรียญ 
นําถัง (ใหครอบคลุมประเภทของ
น้ําดืม่ทั้งหมด) ครอบคลุมครัวเรือน
ในพื้นที่เทศบาลเมืองแมโจ 

10,000 10,000 10,000 ระบบประปามี
คุณภาพน้ําอยู
ในเกณฑ์
มาตรฐานตาม
ขอกําหนดการ
รับรอง
น้ําประปาดื่ม
ได รอยละ 30 

๑. ทําใหทราบสถานการณ์
และแนวโนมของคุณภาพนํา 
บริโภคในพื้นที่เทศบาลเมือง
แมโจ  
๒. ทําใหผูเขารวมโครงการ
พัฒนาคุณภาพน้ําบริโภคให
สะอาดปลอดภัยตามเกณฑ์
มาตรฐาน อยางตอเนื่อง ๓. 
ทํ า ใ ห ผู เ กี่ ย ว ข อ ง มี อ ง ค์
ความรู ตระหนักตอปัญหาที่
มีผลกระทบตอสุขภาพและมี
สวนรวม ในการเฝูาระวัง
คุณภาพน้ําบริโภค 

กองสาธารณสุขฯ 

11 โครงการการจัดการน้ําเสียในชุมชน    1.เพื่อเป็นแหลงรองรบัและบําบัด
น้ําเสีย จากอาคารและสถาน
ประกอบการตางๆ กอนปลอยลงสู 
แหลงน้ําธรรมชาต ิ 
2.เพื่อสุขภาวะที่ดีของประชาชนใน
พื้นที่ 
3.เพื่อสรางภาพลักษณท์ี่ดีแก
ทองถิ่น 

โครงการจัดการน้ํา เสียชุมชนใน
ชุมชน เพื่อการจัดการน้ําเสียอยาง 
เปน็ ระบบ ชุมชนมีสวนรวมและน้ํา
เสียผานการบําบัดจนกลายเป็นตาม
ดีกอนปลอยลงสูแหลงธรรมชาติ 
รวมทั้ง ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี 

10,000 10,000 10,000 จํานวน
กิจกรรมที่
ดําเนินการ
อยางนอย 1 
ครั้ง/ปี 

1.มีการจัดการน้าํเสียและมี
การบําบัดน้าํเสียอยางเป็น
ระบบ  
2.มีภาพลักษณแ์ละ
สภาพแวดลอมที่ดีขึ้นรวมทั้ง
สมารถลดมลพิษที่เป็น
ปัญหาตอสุขภาพของ 
ประชาชนได  
3.ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี
ขึ้น  
4.ประชาชนมีความตระหนกั
และมีสวนรวมในการดูแล
รักษาสภาพแวดลอม 

กองสาธารณสุขฯ 
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3.4 แนวทางการ   ส่งเสริมสุขภาวะ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิตโครงการ) 2560 2561 2562 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) 

12 โครงการปั่นจักรยานเพื่อเสริมสราง
สุขภาพที่ดีและรักษาสิ่งแวดลอม 

๑. เพื่อสงเสริมใหประชาชนมี
สมรรถภาพรางกายแข็งแรง 
สมบูรณ์ มีสุขภาพด ีหางไกล
โรคเบาหวาน โรค ความดันโลหิต
สูง โรคหลอดเลือดหัวใจ และ
โรคมะเร็งบางชนิด  
๒. เพื่อปรับเปลี่ยนและสงเสริม
พฤติกรรมสุขภาพของประชาชน 
ดานการรับประทานอาหาร และ
การออก ก าลังกายที่เหมาะสม  
๓. เพื่อใหเกิดการรวมกลุมในการ
ปั่นจักรยานเพื่อออกก าลังกาย 
และสงเสริมใหประชาชนมีเจตคติที่
ดีใน การออกก าลังกาย 

จัดกิจกรรมในรูปแบบตาง ๆเชน 
1. อบรม สัมมนา 
2. นิทรรศการ 
3. จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ 
หลายรูปแบบ เชน สปอต โฆษณา
วิทยุ ปูายประชาสัมพันธ์ แผนพับ
และสติ๊กเกอร ์ฯลฯ 

20,000 20,000 20,000 1.จัดกิจกรรม
จํานวน 1 
ครั้ง/ปี 
2.จํานวน
ผูเขารวม 
โครงการฯ 

๑. ประชาชนมีสมรรถภาพ
รางกายแข็งแรง สมบูรณ์ มี
สุ ข ภ า พ ดี  ห า ง ไ ก ล
โรคเบาหวาน โรคความดัน
โลหิต สูง โรคหลอดเลือด
หัวใจ และโรคมะเร็งบาง
ชนิด  
๒.  ป ระชาชน ได รั บ กา ร
ส ง เ ส ริ ม  แ ล ะ เ กิ ด ก า ร
ป รั บ เ ป ลี่ ย น พ ฤ ติ ก ร ร ม
สุขภาพ ดานการรับประทาน
อาหาร และการออกก าลัง
กายที่เหมาะสม  
๓. ประชาชนมีเจตคติที่ดีตอ
การออกก าลังกาย  
๔. เกิดการรวมกลุมในการ
ปั่นจักรยานเพื่อออกก าลัง
กายมากขึ้น 

กองสาธารณสุขฯ 

13 โครงการคลินิกชุมชนเทศบาลเมืองแม
โจ 

1.เพื่อพัฒนาสรางแนวทางในการ
ดูแลผูปุวยของโรงพยาบาลสงเสริม
สุ ข ภ า พ ตํ า บ ล ใ ห มี คุ ณ ภ า พ
มาตรฐาน 
2.เพื่อสรางการมีสวนรวมของ
ผู ปุ ว ย แ ล ะ ญ า ติ ใ น ด า น ก า ร
รักษาพยาบาลและสงเสริมสุขภาพ 
 

ตรวจสุขภาพประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองแมโจ 

150,000 150,000 150,000 จํานวน
ผูเขารวม 
โครงการฯ 

 กองสาธารณสุขฯ 
โรงพยาบาลสัน

ทราย 
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3.4 แนวทางการ   ส่งเสริมสุขภาวะ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิตโครงการ) 2560 2561 2562 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) 

14 คาใชจายในการพัฒนาสงเสริมการ
กีฬานันทนาการและกจิกรรมทางกาย
เพื่อประชาชนและเยาวชน 

เพื่อสงเสริมใหประชาชนเลนกีฬา
และหางไกลจากยาเสพติดรวมถึง
การมีสุขภาพที่ดีจากการเลนกีฬา 
ประเภทตางๆ 

เป็นค่าใช้ในการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพการกีฬาและ
นันทนาการให้กบัเด็ก เยาวชน 

10,000 10,000 10,000 ๑. จํานวนเด็ก
เยาวชนที่เข้ารว่ม
กิจกรรมฯ 
๒. จํานวน
กิจกรรมที่
ส่งเสริมและ
สนับสนุนกีฬา
และนันทนาการ 

๑. เด็ก เยาวชน นักเรียน 
นักศึกษา มีสุขภาพ
พลานามัยที่ดแีละมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 
๒. เด็ก เยาวชน นักเรียน 
ได้ตระหนักและเห็นคุณค่า
สุขภาพของตัวเองโดยหันมา
ออกกาํลังกายเพื่อสุขภาพ
มากยิ่งขึ้น 

สํานักปลัด, 
งานการศึกษา 

15 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่โจ้ 
CUP 

เพื่ อส่ ง เสริม ให้ เด็ก เล็ก ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ มีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรงและเกิดพัฒนาการทางการ
กีฬ า เ รี ย นรู้ น อกสถานที่  แ ละ
ส า ม า ร ถ  นํ า ก ลั บ ม า ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจําวันได้ 

การแข่งขันกีฬาเด็กเล็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กอยา่งน้อย 1 ครั้ง
ต่อปี 

10,000 10,000 10,000 จั ด กิ จ ก ร ร ม
แ ข่ ง ขั น กี ฬ า
จํานวน 1 ครั้ง/
ปี 

นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็ก
เ ล็ ก เ ท ศ บ า ล มี สุ ข ภ า พ
ร า ง ก า ย ที่ แ ข็ ง แ ร ง เ กิ ด
พัฒนาการทางกา รกีฬ า
สามารถนําความรูที่ ไดรับ
นํ ามาประยุ กต์ ใช ให เ กิ ด
ประโยชน์ 

สํานักปลัด, 
งานการศึกษา 

16 โครงการแขงขันกีฬา กรีฑาเยาวนใน
เทศบาลเมืองแมโจ 

เพื่อสงเสริมใหเยาวชน เลนกีฬา
และหางไกลจากยาเสพติดรวมถึง
การมีสุขภาพที่ดีจากการเลนกีฬา 
ประเภทตางๆ 

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพการกีฬา
และนันทนาการให้กับเด็ก 
เยาวชน 

50,000 50,000 50,000 ๑. จํานวนเด็ก
เยาวชนที่เข้ารว่ม
กิจกรรมฯ 
๒. จํานวน
กิจกรรมที่
ส่งเสริมและ
สนับสนุนกีฬา
และนันทนาการ 

๑. เด็ก เยาวชน นักเรียน 
นักศึกษา  
มีสุขภาพพลานามยัที่ดีและมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
๒. เด็ก เยาวชน  
นักเรียน ได้ตระหนักและ
เห็นคุณค่าสุขภาพของตัวเอง 
โดยหันมาออกกําลังกายเพื่อ
สุขภาพมากยิ่งขึ้น 

สํานักปลัด, 
งานการศึกษา 
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3.5 แนวทางการ การส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิตโครงการ) 2560 2561 2562 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) 

1 ออกหนวยเคลื่อนที่ของเทศบาลเมือง
แมโจบริการประชาชน 

1. เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร 
ขาวสารและเพิ่มความรูความ
เขาใจในบทบาทภารกิจ ผลการ
ดํ า เ นิ น ง า น ข อ ง ปี ที่ ผ า น ม า
ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นของ 
ประชาชนในพื้นที่ที่มีตอเทศบาล
เมืองแมโจ 
2. เพื่อเสริมสรางความสามัคคีใน
ชุมชน รูจักเอื้อเฟื้อเผื่อแผและ
รวมแรงรวมใจของคนในพื้นที่ 
3. เพื่อพบปะเยี่ยมเยือนและ
ใหบริการดานตาง ๆ แก
ประชาชนในพื้นที่ 

1. คณะผูบริหารและเจาหนาที่
เทศบาลเมืองแม โจ ไดรวมพบปะ
ประชาชน ทั้ง 19 ชุมชนในเขต
เทศบาลเมืองแมโจ 
2. จัดกิจกรรมดานการสงเสริมการ
พัฒนาอาชีพ 
3. จัดกิจกรรมนิทรรศการเผยแพร
ประชาสัมพันธ์ขาวสาร สรางความรู
ความเขาใจในบทบาทภารกิจของ
เทศบาลเมืองแมโจ 

100,000 100,000 100,000 1.จํ า น ว น
ป ระ ช า ช น ที่
ไ ด รั บ ท ร า บ
ขอมูลขาวสาร 
2. ความพึง
พ อ ใ จ ข อ ง
ประชาชนใน
ภาพรวมของ
ก า ร จั ด
กิจกรรม 

1. เทศบาลเมืองแมโจได
เผยแพรประชาสัมพันธ์
ขาวสารสรางความรูความ
เขาใจในบทบาทภารกิจผล
การดําเนินงานปีที่ผานมา 
ตลอดจนรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนในพื้นที ่
2. ประชาชนในพื้นที ่
มีความสามัคคี รูจัก 
เอื้อเฟื้อเผื่อแผและรวมแรง
รวมใจกัน 
3. เทศบาลเมืองแมโจ 
ไดพบปะเยี่ยมเยอืนและ
ใหบริการดานตาง ๆ แก
ประชาชน 

สํานักปลัด 

2 โครงการสนับสนุนดนตรีไทย 1. เพื่อใหมีวัสด ุอุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องใช 
เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
ดานการจัดการศึกษา 
อยางมีประสิทธภิาพ 
และประสิทธิผล 
2. เพื่อเพิ่มศักยภาพของ 
โรงเรียน ใหมีครุภัณฑ์และ 
อุปกรณ์ทางการศึกษา 
ที่พรอมใหบริการ 
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

สนับสนุนกิจกรรมหรือจัดซื้อเครื่อง
ดนตรีไทย 

40,000 40,000 40,000 จํานวน
ครุภัณฑ์ 
ที่ได้มาตรฐาน 
เพียงพอต่อ 
การใช้งาน 
ของโรงเรียน 

๑. มีวัสด ุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
เครื่องมือ เครื่องใช้เพียงพอ 
สําหรับการปฏิบัติงาน 
ด้านการจัดการศึกษา 
อย่างมีประสิทธภิาพ 
และประสิทธิผล 
๒. โรงเรียนมีศักยภาพ 
และความพร้อมทาง 
ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ 
ทางการศึกษาสาํหรับ 
บริการตามหลักสูตร 
สถานศึกษา 

สํานักปลัด 
งานการศึกษา 
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3.5 แนวทางการ การส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิตโครงการ) 2560 2561 2562 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) 

3 โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับ
กฎหมายทองถิ่น “มองกฎหมายแบบ
ชาวบาน คืนความสุขใหประชาชน” 

1. เพื่อเป็นการประสานงาน 
การมีสวนรวมเพือ่ชวยเหลือ 
กันในทุกภาคสวน 
2. เพื่อเป็นการพัฒนาความรู 
ความเขาใจระหวางภาครัฐ 
และประชาชน 
3. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ ์
ใหความรูแนวทางปฏิบัต ิ
ในดานการเมือง การปกครอง 
และดานกฎหมายสําหรับ 
ประชาชน 

จัดกิจกรรมในรูปแบบตาง ๆเชน 
1. อบรม สัมมนา 
2. นิทรรศการ 
3. จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ 
หลายรูปแบบ เชน สปอต โฆษณา
วิทยุ ปูายประชาสัมพันธ์ แผนพับและ
สติ๊กเกอร์ ฯลฯ 

50,000 50,000 50,000 จํานวนของ 
ประชาชน 
ที่มีความรู้ 
ด้านการเมือง 
การปกครอง 
แ ล ะ ด้ า น
กฎหมาย 

1. ทุกภาคสวนมีสวนรวม 
ในการชวยเหลอืปูองกัน 
และแกไขปัญหาดานตางๆ 
อยางมีประสิทธภิาพ 
2. สามารถสรางเสริมความรู
ความเขาใจระหวางภาครัฐ
และประชาชน 
3. ประชาชนมีความรูและ 
แนวทางปฏบิัติที่ถูกตอง 
ในดานการเมือง การ
ปกครองและดานกฎหมาย 

สํานักปลัด 
นิติกร 

4 โครงการฝึกอบรมบทบาทผูนาํชุมชน
ในการประนอมและระงับขอพิพาทใน
ระดับทองถิ่นที่มีตอชุมชน เพื่อชุมชน 

1. เพื่อเป็นการประสานงาน 
การมีสวนรวมเพือ่ชวยเหลือ 
กันในทุกภาคสวน 
2. เพื่อเป็นการพัฒนาความรู 
ความเขาใจระหวางภาครัฐ 
และประชาชน 
3. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ ์
ใหความรูแนวทางปฏิบัต ิ
ในดานการเมือง การปกครอง 
และดานกฎหมายสําหรับ 
ประชาชน 

จัดกิจกรรมในรูปแบบตาง ๆเชน 
1. อบรม สัมมนา 
2. นิทรรศการ 
3. จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ 
หลายรูปแบบ เชน สปอต โฆษณา
วิทยุ ปูายประชาสัมพันธ์ แผนพับและ
สติ๊กเกอร์ ฯลฯ 

30,000 30,000 30,000 จํานวนของ 
ประชาชน 
ที่มีความรู้ 
ด้านการเมือง 
การปกครอง 
แ ล ะ ด้ า น
กฎหมาย 

1. ทุกภาคสวนมีสวนรวม 
ในการชวยเหลอืปูองกัน 
และแกไขปัญหาดานตางๆ 
อยางมีประสิทธภิาพ 
2. สามารถสรางเสริมความรู
ความเขาใจระหวางภาครัฐ
และประชาชน 
3. ประชาชนมีความรูและ 
แนวทางปฏบิัติที่ถูกตอง 
ในดานการเมือง การ
ปกครองและดานกฎหมาย 

สํานักปลัด 
นิติกร 
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3.6 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิตโครงการ) 2560 2561 2562 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) 

1 โครงการวันแมแหงชาติ 1 เพื่อแสดงความจงรักภักดี และ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนาง
เจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  
2 เพื่อยกยองเชิดชูแม เทิดทูน
พระคุณของแม ที่ทุมเทอบรม 
ดูแล สงเสริมลูก และมีบทบาท
ตอ ครอบครัวและสังคม  
3 เพื่อใหลูกไดปฏบิัติในสิ่งที่ควร
ปฏิบัติ ในการแสดงความกตัญญู
กตเวทีระลึกถึงพระคุณตอแม 
และ ประกอบกจิกรรมเพื่อแม 

หนวยงานราชการ / เอกชน และ
ประชาชนทั่วไป เขารวมโครงการฯ 
จํานวน 500 คน 

10,000 10,000 10,000 จํานวนคน 
ที่เขารวม
กิจกรรม 80 
ขึ้นไป 

1. ประชาชนไดทราบ
และตระหนักถึงพระคุณ
ของแม และเป็นการ
เทิดทูนเคารพ ถวาย
ความจงรักภกัดี ใน
สมเด็จพระนางเจา
สิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ  
2. ประชาชนได
รับทราบถึงเกียรติคุณที่
แมดีเดนไดรับจากการ
กระทําตน จนไดการยก
ยองเชิดชูให เป็นแม
ดีเดน และนําแนวทาง
ดังกลาวไปเป็น
แบบอยางในการดําเนิน
ชีวิต 

สํานักปลัด 
งานการศึกษา 

2 โครงการสายใยรักแหงครอบครัว 1.เพื่อเด็กไดรับการเลี้ยงดูอยาง
ถูกตอง 
2.เพื่อเช่ือมความสัมพันธอ์ันดี 
ระหวางและเด็ก 

อบรมใหความรู ผูปกครองเกี่ยวกับ
วิธีการ อบรมเล้ียงดูเด็กอยางถูกตอง 

20,000 20,000 20,000 จํานวน
ผูปกครอง 
ที่เขารวม
อบรมรอยละ 
80 ขึ้นไป 

1. ผูปกครองเด็กมี
ความรู ความเขาใจ 
ที่ถูกตอง สามารถดูแล
เด็กไดอยางเหมาะสม 

กองสาธารณสุขฯ 
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3.6 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิตโครงการ) 2560 2561 2562 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) 

3 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพของ
กลุมผูสูงอาย ุ

1  เพื่อใหผูสูงอายุมีความรูความ
เขาใจ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใน
การดูแลสุขภาพอนามัยของ
ตนเอง  ทั้งดาน โภชนาการ การ
ฟื้นฟูสมรรถภาพรางกายและ
จิตใจ 
2  เพื่อเป็นการสรางขวัญ และ
กําลังใจใหผูสูงอายุมีทัศนคติที่ดี
ตอการดูแลสุขภาพใหแข็งแรง
เพื่อดํารงอยูในสังคมอยางมี
คุณคา  
3  เพื่อสรางจิตสํานกึและปลกูฝัง
ใหคนรุนหลังไดมีทัศนคติที่ดีและ
เห็นคุณคาของผูสูงอายุและ
ชวยกันดแูล 
 

 

จัดกิจกรรมในรูปแบบตาง ๆเชน 
1. อบรม สัมมนา 
2. นิทรรศการ 
3. จัดทําสื่อประชาสัมพันธ ์
หลายรูปแบบ เชน สปอต โฆษณา
วิทยุ ปูายประชาสัมพันธ์ แผนพับและ
สติ๊กเกอร์ ฯลฯ 

10,000 10,000 10,000 จํานวน
ผูสูงอายุเขา
รวมโครงการ 

1 ผูสูงอายุมีความรู
ความเขาใจ ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการดูแล
สุขภาพอนามัยของ
ตนเอง  ทั้งดาน 
โภชนาการ การฟื้นฟู
สมรรถภาพรางกายและ
จิตใจ 
2 สรางขวัญ และ
กําลังใจใหผูสูงอายุมี
ทัศนคติที่ดีตอการดูแล
สุขภาพใหแข็งแรงเพื่อ
ดํารงอยูในสังคมอยางมี
คุณคา  
3  สรางจิตสํานึกและ
ปลูกฝังใหคนรุนหลังได
มีทัศนคติที่ดีและเห็น
คุณคาของผูสูงอายุและ
ชวยกันดแูล 

สํานักปลัด 

 
 
 



~ 119 ~ 

3.6 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิตโครงการ) 2560 2561 2562 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) 

4 โครงการสงเสริมสุขภาพผูสูงอาย ุ 1.เพื่อใหผูสูงอายุเขาถึงบริการ
สุขภาพ โดยได รับการตรวจ
ประ เมิ นภา วะสุ ขภาพ  และ
สามารถดูแลตนเองไดทั้ งทาง
รางกายและจิตใจ 
2.เพื่ อ ส ง เ ส ริ ม ให ผู สู ง อ า ยุ มี
ความรูก ารเกี่ ยวกับการดูแล
สุ ข ภ า พ แ ละ แ ก ปั ญ ห า ด า น
สุขภาพดวยตนเอง 
 
 

จัดกิจกรรมในรูปแบบตาง ๆเชน 
1. อบรม สัมมนา 
2. สุขภาพผูสูงอายุ 

 

50,000 50,000 50,000 จํานวน
ผูสูงอายุเขา
รวมกิจกรรม 

1.ผูสูงอายุมีความรู เจต
คติ  ทั ก ษ ะ แ ล ะ ก า ร
ปฏิบัติตนเกี่ยวกับการ
ดูแลตนเองไดถูกตอง 
2.ผูสูงอายุมีสุขรางกาย
แข็งแรงไมปุวยดวยโรค
หรือไดรับอุบัติเหตุที่เกิด
จากการปฏิบัติตนที่ไม
ถูกตอง 

กองสาธารณสุขฯ 

5 โครงการสงเคราะห์ประชาชนผู
ประสบปัญหาความเดือดรอนหรือ
ดอยโอกาสในเขตเทศบาลเมืองแมโจ 

1.เพื่ออบรมใหความรูแกผูสูงอายุ
และผูที่เกี่ยวของใหมีความรูเรื่อง 
“การสงเสริมและ สนับสนุนการ
พัฒนาดานสุขอนามัย ของผูสูงวัย 
/ ผูดอยโอกาส / คนไรที่พึ่ง”  
๒ เพื่อประชุมหารือในการให
ชวยเหลือผูสูงอายุ/คนพิการ/
ผูดอยโอกาส และคนไรที่พึ่งที่มี 
ฐานะยากจน และเป็นผูปุวยติด
เตียง 

จัดกิจกรรมในรูปแบบตาง ๆเชน 
1. อบรม สัมมนา 
2. เยี่ยมบาน 
 

50,000 50,000 50,000 จํานวน
ผูดอยโอกาส
ไดรับการ
ชวยเหลือ 

1.ผูสูงอายุ/คนพิการ/
ผูดอยโอกาส ผูปุวยติด
เตียง และคนไรที่พึ่ง มี
กําลังใจและ สามารถที่
จะดํ า เนิ นชี วิ ตต อ ไป
อยางมีความสุข 
2.ผู สู ง อ า ยุ แ ล ะ ผู ที่
เกี่ยวของไดรับความรู
เกี่ยวกับ“การสงเสริม
แ ล ะ ส นั บ ส นุ น ก า ร
พัฒนาดาน สุขอนามัย 
ข อ ง ผู สู ง วั ย  / 
ผูดอยโอกาส / คนไรที่
พึ่ง” 

สํานักปลัด 
งานพัฒนาชุมชน 
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3.6 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิตโครงการ) 2560 2561 2562 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) 

6 คาใชจายในการชวยเหลอืผูรับ
ผลกระทบที่บิดา – มารดา เสียชีวิต
จากโรคเอดส ์

1.เพื่ออบรมใหความรูและผูที่
เกี่ยวของใหมีความรูเรื่อง “การ
สงเสริมและ สนับสนุนการพัฒนา
ดานสุขอนามัย  
๒ เพื่อประชุมหารือในการให
ชวยเหลือ 

จัดกิจกรรมในรูปแบบตาง ๆเชน 
1. อบรม สัมมนา 
2. เยี่ยมบาน 

 

20,000 20,000 20,000 จํานวน
ครอบครัว
ไดรับการ
ชวยเหลือ 

1.ผูที่ไดรับผลกระทบ มี
กําลังใจและ สามารถที่
จะดํ า เนิ นชี วิ ตต อ ไป
อยางมีความสุข 
2.ผูที่ เกี่ ย วขอ งได รั บ
ความรู เกี่ยวกับ“การ
สงเสริมและสนับสนุน
ก า ร พั ฒ น า ด า น 
สุขอนามัย  

สํานักปลัด 
งานพัฒนาชุมชน 

 

7 คาใชจายในการสนับสนุนเครื่องยังให
แกผูยากจน ยากไรและดอยโอกาส 

1.เพื่อประชุมหารือในการให
ชวยเหลือผูสูงอายุ/คนพิการ/
ผูดอยโอกาส และคนไรที่พึ่งที่มี 
ฐานะยากจน  

สนับสนุนเครื่องยังชีพใหแกผูยากจน 
ยากไรและดอยโอกาส 

50,000 50,000 50,000 จํานวนไดรับ
การชวยเหลือ 

1.ผูสูงอายุ/คนพิการ/
ผูดอยโอกาส ผูปุวยติด
เตียง และคนไรที่พึ่ง มี
กําลังใจและ สามารถที่
จะดํ า เนิ นชี วิ ตต อ ไป
อยางมีความสุข 
2.ผู สู ง อ า ยุ แ ล ะ ผู ที่
เกี่ยวของไดรับความรู
เกี่ยวกับ“การสงเสริม
แ ล ะ ส นั บ ส นุ น ก า ร
พัฒนาดาน สุขอนามัย 
ข อ ง ผู สู ง วั ย  / 
ผูดอยโอกาส / คนไรที่
พึ่ง” 

สํานักปลัด 
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3.6 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิตโครงการ) 2560 2561 2562 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) 

8 คาใชจายในการจางนักเรียน 
นักศึกษาทํางานในชวงปิดภาค
เรียนหรือวันหยุดราชการ 

1. เพื่อสงเสริมนักเรียนนักศึกษาใหใช
เวลาวางใหเกิดประโยชน์  หางไกลจาก
ยาเสพติดและพฤติกรรมไมพึงประสงค์ 
2.  เพื่อสงเสริมพัฒนาคุณภาพและ
ศักยภาพในการปฏิบัติงานของนักเรียน
นัก ศึกษา ซ่ึงจะเข ทํางานในโอกาส
ขางหนา 
3. เพื่อสงเสริมนักเรียนนักศึกษาไดมี
งานทํามีรายไดลดภาระคาใชจายของ
ผูปกครอง 

เป็นคาใชจางจางนักเรียนนักศึกษาใน
เขตรับผิดชอบของเทศบาลเมืองแมโจ 
ที่มีความประสงค์จะปฏบิัติงานในชวง
ปิดภาคเรียนและวันหยุดราชการ 

20,000 20,000 20,000 จํานวนเด็ก
นักเรียน 
นักศึกษา 
เขารวม
โครงการ 

1.  นักเรียนนักศึกษาใช
เวลาวางใหเกิดประโยชน์  
หางไกลจากยาเสพติดและ
พฤติกรรมไมพึงประสงค์ 
2.  นักเรียนนักศึกษามี
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ใ น ก า ร
ปฏิบัติงาน  เป็นบุคลากร
ที่มีคุณภาพพรอมที่จะเขา
ปฏิ บั ติ ง า น เ มื่ อ สํ า เ ร็ จ
การศึกษาในอนาคต 
3.  นักเรียนนักศึกษามี
รายได  ลดรายจายของ
ครอบครัว 

สํานักปลัด 
 
 

9 คาใชจายในการพัฒนา
ศักยภาพเด็กและเยาวชน 

1  เพื่อใหเด็กและเยาวชนความรูความ
เขาใจ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแล
สุขภาพอนามัยของตนเอง  ทั้งดาน 
โภชนาการ การฟื้นฟูสมรรถภาพ
รางกายและจิตใจ 
3  เพื่อสรางจิตสํานกึและปลกูฝังใหเด็ก
และเยาวชนไดมีทัศนคติที่ดีและเห็น
คุณคาของการใชชีวิตประจําวัน 
 

 

จัดกิจกรรมในรูปแบบตาง ๆเชน 
1. อบรม สัมมนา 
2. นิทรรศการ 
3. จัดทําสื่อประชาสัมพันธ ์
หลายรูปแบบ เชน สปอต โฆษณา
วิทยุ ปูายประชาสัมพันธ์ แผนพับและ
สติ๊กเกอร์ ฯลฯ 

50,000 50,000 50,000 จํานวนเด็ก
นักเรียน 
นักศึกษา 
เขารวม
โครงการ 

1.  นักเรียนนักศึกษาใช
เวลาวางใหเกิดประโยชน์  
หางไกลจากยาเสพติดและ
พฤติกรรมไมพึงประสงค์ 
2.  นักเรียนนักศึกษามี
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ใ น ก า ร
ปฏิบัติงาน  เป็นบุคลากร
ที่มีคุณภาพพรอมที่จะเขา
ปฏิ บั ติ ง า น เ มื่ อ สํ า เ ร็ จ
การศึกษาในอนาคต 

สํานักปลัด 
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3.6 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิตโครงการ) 2560 2561 2562 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) 

10 คาใชจายในการพัฒนาสงเสริมสุขภาพ
ผูสูงอาย ุ

1.เพื่อใหผูสูงอายุเขาถึงบริการ
สุขภาพ โดยไดรับการตรวจ
ประเมินภาวะสุขภาพ และ
สามารถดูแลตนเองไดทั้งทาง
รางกายและจิตใจ 
2.เพื่อส ง เสริมใหผูสู งอายุมี
ความรูการเกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพและแกปัญหาด าน
สุขภาพดวยตนเอง 
 
 

จัดกิจกรรมในรูปแบบตาง ๆเชน 
1. อบรม สัมมนา 
2. สุขภาพผูสูงอายุ 
3.ศึกษาดูงาน 

 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวน
ผูสูงอายุเขา
รวม
กิจกรรม 

1.ผูสูงอายุมีความรู 
เจตคติ  ทักษะและ
ก า ร ป ฏิ บั ติ ต น
เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ดู แ ล
ตนเองไดถูกตอง 
2.ผู สู ง อ า ยุ มี สุ ข
รางกายแข็งแรงไม
ปุ ว ย ด ว ย โ ร ค ห รื อ
ไดรับอุบัติเหตุที่ เกิด
จากการปฏิบัติตนที่
ไมถูกตอง 

สํานักปลัด 

11 โครงการอบรมใหความรูผูสูงวัยใสใจ
สุขภาพและสงเสริมอาชีพ 
ปีงบประมาณ 2560 

1.เพื่อใหผูสูงอายุเขาถึงบริการ
สุขภาพ โดยไดรับการตรวจ
ประเมินภาวะสุขภาพ และ
สามารถดูแลตนเองไดทั้งทาง
รางกายและจิตใจ 
2.เพื่อส ง เสริมใหผูสู งอายุมี
ความรูการเกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพและแกปัญหาด าน
สุขภาพดวยตนเอง 

จัดกิจกรรมในรูปแบบตาง ๆเชน 
1. อบรม สัมมนา 
2. นิทรรศการ 
3. จัดทําสื่อประชาสัมพันธ ์
หลายรูปแบบ เชน สปอต โฆษณา
วิทยุ ปูายประชาสัมพันธ์ แผนพับและ
สติ๊กเกอร์ ฯลฯ 

30,000 30,000 30,000 จํานวน
ผูสูงอายุเขา
รวม
กิจกรรม 

1.ผูสูงอายุมีความรู 
เจตคติ  ทักษะและ
ก า ร ป ฏิ บั ติ ต น
เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ดู แ ล
ตนเองไดถูกตอง 
2.ผู สู ง อ า ยุ มี สุ ข
รางกายแข็งแรงไม
ปุ ว ย ด ว ย โ ร ค ห รื อ
ไดรับอุบัติเหตุที่ เกิด
จากการปฏิบัติตนที่
ไมถูกตอง 

สํานักปลัด 
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3.6 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิตโครงการ) 2560 2561 2562 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) 

15 อุดหนุนที่กลุมสตรีแมบานเทศบาล
เมืองแมโจตามโครงการพัฒนา
ศักยภาพกลุมสตรีแมบานเน่ืองในวันที่
สตรีสากลเทศบาลเมืองแมโจ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
 

เพื่ออุดหนุนการเป็นคาดําเนิน
กิจกรรมตางๆของกลุมสตรี
แมบานเทศบาลเมืองแมโจ 

เพื่ อ อุ ดห นุ น ก า ร เ ป็ น ค า ดํ า เนิ น
กิจกรรมตาง ๆ ของกลุมสตรีแมบาน 
-โครงการพัฒนาศักยภาพกลุมสตรี
แ ม บ า น เ นื่ อ ง ในวั นที่ ส ต รี ส า ก ล
เทศบาลเมืองแมโจ 

200,000 200,000 200,000 สนับสนุนกิจ
กิจกรรม
โครงการ
ของกลุม
สตรีแมบาน 
1 กิจกรรม/
ตอปี 

เทศบาลมีสวนรวมใน
การจัดกิจกรรมตาง ๆ 
ของกลุมสตรีแมบาน 

สํานักปลัดฯ 
รวมกับ 

กลุมสตรีแมบาน 

16 อุดหนุนที่กลุมสตรีแมบานเทศบาล
เมืองแมโจตามโครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพกลุมสตรีแมบานเทศบาล
เมืองแมโจ ประจาํปี พ.ศ. 2560 
 

เพื่ออุดหนุนการเป็นคาดําเนิน
กิจกรรมตางๆของกลุมสตรี
แมบานเทศบาลเมืองแมโจ 

เพื่ อ อุ ดห นุ น ก า ร เ ป็ น ค า ดํ า เนิ น
กิจกรรมตาง ๆ ของกลุมสตรีแมบาน 
-โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพกลุม
สตรีแมบานเทศบาลเมืองแมโจ 

200,000 200,000 200,000 สนับสนุนกิจ
กิจกรรม
โครงการ
ของกลุม
สตรีแมบาน 
1 กิจกรรม/
ตอปี 

เทศบาลมีสวนรวมใน
การจัดกิจกรรมตาง ๆ 
ของกลุมสตรีแมบาน 

สํานักปลัดฯ 
รวมกับ 

กลุมสตรีแมบาน 

17 อุดหนุนที่กลุมสตรีแมบานเทศบาล
เมืองแมโจตามโครงการกีฬาชุมชน 
เด็ก เยาวชน ผูสูงอายแุละสตรีแมบาน
สานสัมพันธ์เทศบาลเมืองแมโจ 
ประจําป ี2560 
 

เพื่ออุดหนุนการเป็นคาดําเนิน
กิจกรรมตางๆของกลุมสตรี
แมบานเทศบาลเมืองแมโจ 

เพื่ อ อุ ดห นุ น ก า ร เ ป็ น ค า ดํ า เนิ น
กิจกรรมตาง ๆ ของกลุมสตรีแมบาน 
-โครงการกีฬาชุมชน เด็ก เยาวชน 
ผูสูงอายุและสตรีแมบานสานสัมพันธ์
เทศบาลเมืองแมโจ 

300,000 300,000 300,000 สนับสนุนกิจ
กิจกรรม
โครงการ
ของกลุม
สตรีแมบาน 
1 กิจกรรม/
ตอปี 

เทศบาลมีสวนรวมใน
การจัดกิจกรรมตาง ๆ 
ของกลุมสตรีแมบาน 

สํานักปลัดฯ 
รวมกับ 

กลุมสตรีแมบาน 
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3.6 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิตโครงการ) 2560 2561 2562 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) 

18 อุดหนุนที่กลุมผูสูงอายุเทศบาลเมือง
แมโจตามโครงการผูสูงอายุสัญจร 
ประจําป ี2560 

เพื่ออุดหนุนการเป็นคาดําเนิน
กิจกรรมตางๆของกลุมผูสูงอายุ
เทศบาลเมืองแมโจ 

เพื่ อ อุ ดห นุ น ก า ร เ ป็ น ค า ดํ า เนิ น
กิจกรรมตาง ๆ ของกลุมผูสูงอายุ 
-โครงการผูสูงอายุสัญจร 
ประจําปี 2560 

240,000 240,000 240,00
0 

สนับสนุนกิจ
กิจกรรมโครงการ
ของกลุมผูสูงอาย ุ
6 กิจกรรม/ตอป ี

เทศบาลมีสวนรวมใน
การจัดกิจกรรมตาง ๆ 
ของกลุมผูสูงอายุ 

สํานักปลัดฯ 
รวมกับ 

กลุมผูสูงอาย ุ

19 อุดหนุนที่กลุมผูสูงอายุเทศบาลเมือง
แมโจตามโครงการอบรมและทัศน
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ผูสูงอายุประจาํปีงบประมาณ 2560 
 

เพื่ออุดหนุนการเป็นคาดําเนิน
กิจกรรมตางๆของกลุมผูสูงอายุ
เทศบาลเมืองแมโจ 

เพื่ อ อุ ดห นุ น ก า ร เ ป็ น ค า ดํ า เนิ น
กิจกรรมตาง ๆ ของกลุมผูสูงอายุ 
-โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผูสูงอายุ
ประจําปีงบประมาณ 2560 

200,000 200,000 200,00
0 

สนับสนุนกิจ
กิจกรรมโครงการ
ของกลุมผูสูงอาย ุ
6 กิจกรรม/ตอป ี

เทศบาลมีสวนรวมใน
การจัดกิจกรรมตาง ๆ 
ของกลุมผูสูงอายุ 

สํานักปลัดฯ 
รวมกับ 

กลุมผูสูงอาย ุ

20 อุดหนุนที่กลุมผูสูงอายุเทศบาลเมือง
แมโจตามโครงการสืบสานภูมิปัญญา
ทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ 2560 
 

เพื่ออุดหนุนการเป็นคาดําเนิน
กิจกรรมตางๆของกลุมผูสูงอายุ
เทศบาลเมืองแมโจ 

เพื่ อ อุ ดห นุ น ก า ร เ ป็ น ค า ดํ า เนิ น
กิจกรรมตาง ๆ ของกลุมผูสูงอายุ 
-โครงการสืบสานภูมิปัญญาทองถิ่น 
ประจําปีงบประมาณ 2560 

50,000 50,000 50,000 สนับสนุนกิจ
กิจกรรมโครงการ
ของกลุมผูสูงอาย ุ
1 กิจกรรม/ตอป ี

เทศบาลมีสวนรวมใน
การจัดกิจกรรมตาง ๆ 
ของกลุมผูสูงอายุ 

สํานักปลัดฯ 
รวมกับ 

กลุมผูสูงอาย ุ

21 โครงการปันน้ําใจใหด ี เพื่อประชุมหารือในการให
ชวยเหลือผูสูงอายุ/คนพิการ/
ผูดอยโอกาส และคนไรที่พึ่งที่มี 
ฐานะยากจน  

สนับสนุนเครื่องยังชีพใหแกผูยากจน 
ยากไรและดอยโอกาส 

50,000 50,000 50,000 จํานวนไดรับการ
ชวยเหลือ 

1.ผูสูงอายุ/คนพิการ/
ผูดอยโอกาส ผูปุวยติด
เตียง และคนไรที่พึ่ง มี
กําลังใจและ สามารถที่
จะดํ า เนิ นชี วิ ตต อ ไป
อยางมีความสุข 
2.ผู สู ง อ า ยุ แ ล ะ ผู ที่
เกี่ยวของไดรับความรู
เกี่ยวกับ“การสงเสริม
แ ล ะ ส นั บ ส นุ น ก า ร
พัฒนาดาน สุขอนามัย 
ข อ ง ผู สู ง วั ย  / 
ผูดอยโอกาส / คนไรที่
พึ่ง” 

สํานักปลัด 
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(ยุทธศาสตร ์เทศบาลเมืองแม่โจ)้ 
ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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(ผ.01) 
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลเมืองแม่โจ้ อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์จงัหวัดที ่3. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติพลังงานและสิ่งแวดล้อมเพ่ือพัฒนาอย่างยืน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วน จังหวัดเชียงใหม่ ที ่3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที ่4.   ด้านการศาสนา ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4.2 แนวทางการ การเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิตโครงการ) 2560 2561 2562 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) 

1 โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
และสิบสานภูมปิัญญา 

เพื่อสงเสริมและสนับสนุน 
กิจกรรมสงเสริม อนุรักษ ์สืบสาน 
ฟื้นฟ ูวัฒนธรรม ประเพณ ี

อนุรักษ์ สืบสาน ประเพณีวัฒนธรรม
ทองถิ่น  
1.ลอยกระทง 
2.ปีใหมเมือง (สงกานต์) 
3.แหเทียน 

10,000 10,000 10,000 การจัด
กิจกรรมงาน 
ปี ละ 1 ครั้ง 

1. กิจกรรมวัฒนธรรม
ประเพณีภูมิปัญญา
ทองถิ่นที่สําคัญของ
ทองถิ่นไดรับการ
อนุรักษ ์ฟื้นฟูเผยแพร
และสืบสานใหคงอยู
ตอไป 
2. กิจกรรมประเพณ ีที่
เป็นเอกลักษณ์ของ
ลานนาไดรับการปฏบิัติ
สืบทอดตอไป 

สํานักปลัด 
งานการศึกษา 
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4.2 แนวทางการ การเชื่อมโยงวิถีชีวติชุมชนกับศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิตโครงการ) 2560 2561 2562 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) 

2 โครงการอบรมฟื้นฟูเสริมทักษะการ
แสดงนาฏศิลปลานนา 

1. เพื่อเรียนรูสืบสานการเลน
ดนตรีไทยและนาฏศิลปไทย 
2. เพื่อเผยแพรวัฒนธรรมไทย
ดานดนตรีและนาฏศิลป 
 

จัดกิจกรรมในรูปแบบตาง ๆเชน 
1. อบรม สัมมนา 
2. นิทรรศการ 
3. จัดทําสื่อประชาสัมพันธ ์
หลายรูปแบบ เชน สปอต โฆษณา
วิทยุ ปูายประชาสัมพันธ์ แผนพับและ
สติ๊กเกอร์ ฯลฯ 

30,000 30,000 30,000 จํานวน
ผูเขารวมเขา
โครงการ 

1.ผูเขารวมโครงการ 
สามารถนําความรู และ
ความเขาใจไปปรับใช 
และถายทอดสูเยาวชน
คนอื่น ๆ ได 
2.ผูเขารวมโครงการ 
สามารถปฏบิัติงาน
นาฏศิลปได 
3.ผูเขารวมโครงการ
ตระหนักถึงคุณคาของ
นาฏศิลปได 

สํานักปลัด 
งานการศึกษา 

3 โครงการอบรมชีวิตมีสุขด้วยธรรมะ 1.  เพื่อสงเสริมใหเด็กและ
เยาวชน มีคุณธรรมจรยิธรรมและ
สามารถดําเนินชีวิตไดอยางมี
ความสุข 
2.  เพื่อสงเสริมและพัฒนาให
ขาราชการ  พนักงานราชการ
และเจาหนาที่ของรัฐ มีทัศนคติที่
ดีตอการทํางาน  เกิดทักษะ 
ในการทํางานอยางมีความสุข 
พัฒนาศักยภาพในการทํางานให
เกิดประโยชน์สูงสุด 
3.   เพื่อสงเสริมและพัฒนาให
ประชาชนทั่วไป
ผูสูงอาย ุ สตรี  ใชชีวิตในสังคม
อยางมีความสุข 
 

จัดกิจกรรมในรูปแบบตาง ๆเชน 
1. อบรม สัมมนา 
2. นิทรรศการ 
3. จัดทําสื่อประชาสัมพันธ ์
หลายรูปแบบ เชน สปอต โฆษณา
วิทยุ ปูายประชาสัมพันธ์ แผนพับและ
สติ๊กเกอร์ ฯลฯ 

30,000 30,000 30,000 จํานวน
ผูเขารวมเขา
โครงการ 

ทําใหเด็กและเยาวชน
ของชาติตระหนักใน
คานิยมดานคุณธรรม
จริยธรรม  สามารถ
นําไปประพฤติปฏิบัติใน
ชีวิต ประจาํวัน 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ซ่ึงจะเป็นการสราง
ทรัพยากรบุคคลของ
ชาติใหมีคุณธรรม
จริยธรรมและมี
ประสิทธิภาพอันเป็น
ปัจจัย 
ในการพัฒนาประเทศ
ใหเกิดประสิทธิผลตอไป 

สํานักปลัด 
งานการศึกษา 
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4.2 แนวทางการ การเชื่อมโยงวิถีชีวติชุมชนกับศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิตโครงการ) 2560 2561 2562 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) 

4 คาใชจายในกจิกรรมสงเสริม
วัฒนธรรมประเพณีและพธิีทางศาสนา 

เพื่อสงเสริมและสนับสนุน 
กิจกรรมสงเสริม อนุรักษ ์สืบสาน 
ฟื้นฟ ูวัฒนธรรม ประเพณ ี

อนุรักษ์ สืบสาน ประเพณี
วัฒนธรรมทองถิ่น  
1.ลอยกระทง 
2.ปีใหมเมือง (สงกานต์) 
3.แหเทียน 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 การจัด
กิจกรรมงาน 
ปี ละ 3 ครั้ง 

1. กิจกรรมวัฒนธรรม
ประเพณีภูมิปัญญา
ทองถิ่นที่สําคัญของ
ทองถิ่นไดรับการ
อนุรักษ ์ฟื้นฟูเผยแพร
และสืบสานใหคงอยู
ตอไป 
2. กิจกรรมประเพณ ีที่
เป็นเอกลักษณ์ของ
ลานนาไดรับการปฏบิัติ
สืบทอดตอไป 

สํานักปลัด 
งานการศึกษา 

5 โครงการกิจกรรมบรรพชาสามเณร
และอุปสมบทภาคฤดูร้อน 

1.เพื่อสงเสริมใหเด็กและเยาวชน 
มีคุณธรรมจริยธรรมและสามารถ
ดําเนินชีวิตไดอยางมีความสุข 
 

กิจกรรมบรรพชาสามเณรและ
อุปสมบทภาคฤดูร้อน 

10,000 10,000 10,000 จํานวน
ผูเขารวมเขา
โครงการ 

ทําใหเด็กและเยาวชน
ของชาติตระหนักใน
คานิยมดานคุณธรรม
จริยธรรม  สามารถ
นําไปประพฤติปฏิบัติใน
ชีวิต ประจาํวัน 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ซ่ึงจะเป็นการสราง
ทรัพยากรบุคคลของ
ชาติใหมีคุณธรรม
จริยธรรมและมี
ประสิทธิภาพอันเป็น
ปัจจัย 
ในการพัฒนาประเทศ
ใหเกิดประสิทธิผลตอไป 

สํานักปลัด 
งานการศึกษา 
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4.2 แนวทางการ การเชื่อมโยงวิถีชีวติชุมชนกับศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิตโครงการ) 2560 2561 2562 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) 

6 โครงการธรรมเพื่อชีวิต 1.  เพื่อสงเสริมใหเด็กและ
เยาวชน มีคุณธรรมจรยิธรรมและ
สามารถดําเนินชีวิตไดอยางมี
ความสุข 
2.  เพื่อสงเสริมและพัฒนาให
ขาราชการ  พนักงานราชการ
และเจาหนาที่ของรัฐ มีทัศนคติที่
ดีตอการทํางาน  เกิดทักษะ 
ในการทํางานอยางมีความสุข 
พัฒนาศักยภาพในการทํางานให
เกิดประโยชน์สูงสุด 
3.   เพื่อสงเสริมและพัฒนาให
ประชาชนทั่วไป
ผูสูงอาย ุ สตรี  ใชชีวิตในสังคม
อยางมีความสุข 
 

จัดกิจกรรมในรูปแบบตาง ๆ
เชน 
1. อบรม สัมมนา 
2. นิทรรศการ 
3. จัดทําสื่อประชาสัมพันธ ์
หลายรูปแบบ เชน สปอต 
โฆษณาวิทยุ ปาูย
ประชาสัมพันธ ์แผนพับและ
สติ๊กเกอร์ ฯลฯ 

10,000 10,000 10,000 จํานวน
ผูเขารวมเขา
โครงการ 

ทําใหเด็กและเยาวชน
ของชาติตระหนักใน
คานิยมดานคุณธรรม
จริยธรรม  สามารถ
นําไปประพฤติปฏิบัติใน
ชีวิต ประจาํวัน 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ซ่ึงจะเป็นการสราง
ทรัพยากรบุคคลของ
ชาติใหมีคุณธรรม
จริยธรรมและมี
ประสิทธิภาพอันเป็น
ปัจจัย 
ในการพัฒนาประเทศ
ใหเกิดประสิทธิผลตอไป 

สํานักปลัด 
งานการศึกษา 

 
 

 
 



~ 130 ~ 

 
 

(ยุทธศาสตร ์เทศบาลเมืองแม่โจ)้ 
ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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(ผ.01) 
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลเมืองแม่โจ้ อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์จงัหวัดที ่3. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติพลังงานและสิ่งแวดล้อมเพ่ือพัฒนาอย่างยืน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วน จังหวัดเชียงใหม่ ที ่3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที ่5.   ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
       5.1 แนวทางการ การสร้างจิตส านึก ป้องกนั และความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิตโครงการ) 2560 2561 2562 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) 

1 โครงการสรางเครือขายเพื่อแกไข
ปัญหาหมอกควัน 

1 จัดการเศษวัสดุเหลือใชจาก
ภาคการเกษตรทดแทนการเผาใน
พื้นที่ 
2.ลดการเผาขยะมูลฝอยในที่โลง
โดยจัดใหมีการกําจัดขยะมูลฝอย
อยางถูกหลักวธิีและปลอดภยั 

จัดกิจกรรมในรูปแบบตาง ๆเชน 
1. อบรม สัมมนา 
2. นิทรรศการ 
3. จัดทําสื่อประชาสัมพันธ ์
หลายรูปแบบ เชน สปอต โฆษณา
วิทยุ ปูายประชาสัมพันธ์ แผนพับและ
สติ๊กเกอร์ ฯลฯ 

30,000 30,000 30,000 มีการใช
ประโยชน์มูล
ฝอยไมต่ํากวา
รอยละ 30 
ของปริมาณ
มูลฝอยที่
เกิดขึ้นในแต
ละพื้นที่ 

1.มีระบบการบริหาร
จัดการแกไขปัญหาไฟปุา 
การเผาในที่โลง และ
มลพิษหมอกควันใหมี
ประสิทธิภาพ 
2.คลากรทุกภาคสวนใน
สังคมใหเกิดความรู 
ตระหนักถึงผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอมและ
รวมกันรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติใหมี
ความยั่งยืน 

กองสาธารณสุขฯ 
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5.1 แนวทางการ การสร้างจิตส านึก ป้องกัน และความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิตโครงการ) 2560 2561 2562 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) 

2 โครงการจัดทําปุยหมักจากเศษวัสดุ
ธรรมชาติเพื่อลดปัญหาหมอกควัน 

1 จัดการเศษวัสดุเหลือใชจาก
ภาคการเกษตรทดแทนการเผาใน
พื้นที่ 
2.ลดการเผาขยะมูลฝอยในที่โลง
โดยจัดใหมีการกําจัดขยะมูลฝอย
อยางถูกหลักวธิีและปลอดภยั 

จัดกิจกรรมในรูปแบบตาง ๆเชน 
1. อบรม สัมมนา 
2. นิทรรศการ 
3. จัดทําสื่อประชาสัมพันธ ์
หลายรูปแบบ เชน สปอต โฆษณา
วิทยุ ปูายประชาสัมพันธ์ แผนพับและ
สติ๊กเกอร์ ฯลฯ 

10,000 10,000 10,000 มีการใช
ประโยชน์
มูลฝอยไม
ต่ํากวารอย
ละ 30 ของ
ปริมาณมูล
ฝอยที่
เกิดขึ้นในแต
ละพื้นที่ 

1.มีระบบการบริหารจัดการ
แกไขปัญหาไฟปุา การเผาในที่
โลง และมลพิษหมอกควันใหมี
ประสิทธิภาพ 
2.คลากรทุกภาคสวนในสังคม
ใหเกิดความรู ตระหนกัถึง
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและ
รวมกันรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติใหมีความ
ยั่งยืน 

กองสาธารณสุขฯ 

3 คาใชจายโครงการสรางจิตสํานกึ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดลอม 

1.เพื่อสนองพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ใน
เรื่องการอนุรักษ์ปุาไมและการ
ปลูกปุาไมทดแทน 
2.เพื่อปลูกฝังใหนิสิตมีจิตสํานึก
ในการชวยกันรักษาทรัพยากรปุา
ไม รูจักการใชทรัพยากรปุาไมให
เกิดประโยชน์มากที่สุด และ
ตระหนักถึงผลเสียของการที่ปุา
ไมถู กทํ าลายลงอยา งมากใน
ปัจจุบัน 
3.เพื่อ ใหนิสิตมีความรูความ
เขาใจในหลักการและวิธีการ
อนุรักษ์ทรัพยากรปุาไมและนํามา
ปฏิบัติไดอยางถูกตอง 
 

จัดกิจกรรมในรูปแบบตาง ๆเชน 
1. อบรม สัมมนา 
2. นิทรรศการ 
3. จัดทําสื่อประชาสัมพันธ ์
หลายรูปแบบ เชน สปอต โฆษณา
วิทยุ ปูายประชาสัมพันธ์ แผนพับและ
สติ๊กเกอร์ ฯลฯ 

20,000 20,000 20,000 จํานวนผูเขา
เขารวม
กิจกรรม 

1.ประชาชนไดรวมกันปลูกปุา
ทดแทนเพื่อสนองพระราชดําริ
ในเรื่องการอนุรักษ์ปุาไมของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
2.ประชาชนมีจิตสํานึกในการ
ชวยกันรักษาทรัพยากรปุาไม 
รูจักการใชทรัพยากรปุาไมให
เกิดประโยชน์มากที่สุด และ
ตระหนักถึงผลเสียของการที่ปุา
ไมถูกทําลายลงอยางมากใน
ปัจจุบัน 
3.ประชาชนมีความรูความ
เขาใจในหลักการและวิธีการ
อนุรักษ์ทรัพยากรปุาไมและ
นํามาปฏิบัติไดอยางถูกตอง 
 

กองสาธารณสุขฯ 
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5.1 แนวทางการ การสร้างจิตส านึก ป้องกัน และความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิตโครงการ) 2560 2561 2562 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) 

4 คาใชจายในการจัดงานวันสิ่งแวดลอม
โลก 

1.เพื่อสนองพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ใน
เรื่องการอนุรักษ์ปุาไมและการ
ปลูกปุาไมทดแทน 
2.เพื่อปลูกฝังใหนิสิตมีจิตสํานึก
ในการชวยกันรักษาทรัพยากรปุา
ไม รูจักการใชทรัพยากรปุาไมให
เกิดประโยชน์มากที่สุด และ
ตระหนักถึงผลเสียของการที่ปุา
ไมถู กทํ าลายลงอยา งมากใน
ปัจจุบัน 
3.เพื่อ ใหนิสิตมีความรูความ
เขาใจในหลักการและวิธีการ
อนุรักษ์ทรัพยากรปุาไมและนํามา
ปฏิบัติไดอยางถูกตอง 
 

จัดกิจกรรมในรูปแบบตาง ๆเชน 
1. อบรม สัมมนา 
2. นิทรรศการ 
3. จัดทําสื่อประชาสัมพันธ ์
หลายรูปแบบ เชน สปอต โฆษณา
วิทยุ ปูายประชาสัมพันธ์ แผนพับและ
สติ๊กเกอร์ ฯลฯ 

30,000 30,000 30,000 จํานวนผูเขา
เขารวม
กิจกรรม 

1.ประชาชนไดรวมกัน
ปลู กปุ าทดแทนเพื่ อ
สนองพระราชดําริใน
เรื่องการอนุรักษ์ปุาไม
ของพระบาทสมเด็ จ
พระเจาอยูหัว 
2.ประชาชนมีจิตสํานึก
ในการช วยกันรักษา
ทรัพยากรปุาไม รูจัก
การใชทรัพยากรปุาไม
ให เกิดประโยชน์มาก
ที่สุด และตระหนักถึง
ผลเสียของการที่ปุาไม
ถูกทําลายลงอยางมาก
ในปัจจุบัน 
3.ประชาชนมีความรู
ความเขาใจในหลักการ
แ ล ะ วิ ธี ก า ร อ นุ รั ก ษ์
ทรัพยากรปุ า ไมและ
นํ ามาปฏิบัติ ไดอย า ง
ถูกตอง 
 

กองสาธารณสุขฯ 
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5.2 แนวทางการ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิตโครงการ) 2560 2561 2562 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) 

1 โครงการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมใน
ชุมชนอยางยั่งยืน    

1.เพื่อเสริมสรางศักยภาพชุมชน
ทองถิ่นขับเคลื่อนการดําเนินการ
โครงการ/กิจกรรมตางๆ สงเสริม
การดําเนินชีวิตประจําวันแบบ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอม และ
พฤติกรรมการบริโภค รวมทั้งการ
รวมมือกับบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมของทองถิ่นอยาง
สมดุลและยั่งยืน 
2.เพื่อพัฒนารูปแบบและกลไก
การพัฒนาทองถิ่นสูเมือง ชุมชน 
สังคมสีเขียวโดนใชกระบวนการมี
สวนรวม 
3.เสริมสรางเครือขายการพัฒนา
ทองถิ่นใหเกิดพลังการขับเคลื่อน
สูสังคมสีเขียว  
4.เพื่อเผยแพรรูปแบบ แนวคิด
และองค์ความรูการพัฒนาที่
ยั่งยืนสูสาธารณะ ทั้งในระดับ
ภาค และประเทศ 

เพื่อพัฒนาชุมชนใหมีศักยภาพในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางมีสวนรวม และมี
ความพรอมในการยกระดับการ
ทํางานให เป็นแหลงเรียนรูชุมชน
ตนแบบหรือเป็นแบบอยางการปฏิบัติ
ที่ดีแกชุมชนอื่นตอไป 

30,000 30,000 30,000 ชุ ม ช น ที่ เ ข า
รวมโครงการมี
ศั ก ย ภ า พ ใ น
ก า ร บ ริ ห า ร
จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรร
ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่ ง แ ว ด ล อ ม
อ ย า ง มี ส ว น
รวม สามารถ
เป็นแบบอยาง
การปฏิบัติที่ดี
ต า ม เกณฑ์ที่
กําหนด 

ชุมชน ทองถิ่นที่เขารวม
กิจกรรมเกิดการ
ปรับเปลี่ยนวิถกีาร
ดําเนินชีวิตประจําวัน
และการบริโภคแบบ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอม 
และมีสวนรวมในการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมของทองถิ่น
อยางสมดุลและยั่งยืน  

กองสาธารณสุขฯ 
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5.2 แนวทางการ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิตโครงการ) 2560 2561 2562 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) 

2 โครงการจัดซ้ือเลื่อยยนต์  1.เพื่อใหมีวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ 
เครื่องใชที่จําเป็น ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ  การปฏิบัติงาน
ตามภารกิจของหนวยงาน 
2. เพื่ออํานวยความสะดวกและ
เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที ่

เล่ือยยนต์ จาํนวน 1 เครื่อง 5,800 5,800 5,800 จํานวน
ครุภัณฑ์ 
ที่ไดมาตรฐาน 
เพียงพอตอ 
การใชงานของ 
กอง
สาธารณสุข 

1. มีวัสดุ อุปกรณ์
เครื่องมือ เครื่องใช ที่
เพียงพอตอการปฏิบัติงาน 
และมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 
2. เจาหนาที่ปฏิบัติงาน 
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ 

กองสาธารณสุขฯ 

3 โครงการจัดซ้ือเครื่องตัดแตงกิ่ง  1.เพื่อใหมีวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ 
เครื่องใชที่จําเป็น ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ  การปฏิบัติงาน
ตามภารกิจของหนวยงาน 
2. เพื่ออํานวยความสะดวกและ
เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที ่

เครื่องตัดแตงกิ่ง จํานวน 1 เครื่อง 4,800 4,800 4,800 จํานวน
ครุภัณฑ์ 
ที่ไดมาตรฐาน 
เพียงพอตอ 
การใชงานของ 
กอง
สาธารณสุข 

1. มีวัสดุ อุปกรณ์
เครื่องมือ เครื่องใช ที่
เพียงพอตอการปฏิบัติงาน 
และมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 
2. เจาหนาที่ปฏิบัติงาน 
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ 

กองสาธารณสุขฯ 

4 คาใชจายในโครงการปลูกปุาตามพระ
ราชเสาวนีย ์

1. เพื่อใหประชาชนในพื้นที่มกีาร
ประกอบอาชีพโดยอาศัย
ฐานความรูจากโครงการหลวงที่ม ี
การปรับใชอยางเหมาะสมกบั
สภาพภูมิสังคมและภูมิปัญญา
เดิมของทองถิ่น 
 
 
 
 

1. โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ/พระราชเสาวนีย์ เชน 
การพัฒนาโครงการหลวง การพัฒนา 
แหลงตนน้ําลําธารฯการดําเนินชีวิต
ต ามแนวทา งป รั ชญา เศรษฐกิ จ
พอเพียง ฯลฯ 
 

20,000 20,000 20,000 กิจกรรมที่
สนับสนุนการ
ดําเนินงาน
ตามโครงการ 
อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ 

1. ประชาชนในพื้นที่
สามารถประกอบอาชีพ
โดยอาศัยฐานความรูจาก
โครงการหลวงมาปรับใช
อยางเหมาะสมกับสภาพ
ภูมิสังคมและภูมิปัญญา
เดิมของทองถิ่น 
2. ชุมชนในพื้นที่ของ
โครงการหลวงมีความ
เขมแข็ง สามารถพึ่งพา
ตนเองได 

สํานักปลัด 
ร่วมกับ 

มูลนิธิโครงการ 
อันเนื่องมาจาก 

พระราชดํา 
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5.2 แนวทางการ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิตโครงการ) 2560 2561 2562 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) 

5 คาใชจายในโครงการพันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ  

1. เพื่อใหประชาชนในพื้นที่มกีาร
ประกอบอาชีพโดยอาศัย
ฐานความรูจากโครงการหลวงที่ม ี
การปรับใชอยางเหมาะสมกบั
สภาพภูมิสังคมและภูมิปัญญา
เดิมของทองถิ่น 
2. เพื่อใหชุมชนในพื้นที่โครงการ
หลวงมีความเขมแข็ง สามารถ
พึ่งพาตนเองได 
3. เพื่อใหการบกุรุกพื้นทีปุ่า 
ในพื้นที่โครงการลดลงอยางเป็น
รูปธรรม โดยการกาํหนดเขตปุา
ไมและพื้นที่ทํากิน รวมทั้งการ
ฟื้นฟูและอนุรกัษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

1. โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ/พระราชเสาวนีย์ เชน 
การพัฒนาโครงการหลวง การพัฒนา 
แหลงตนน้ําลําธารฯการดําเนินชีวิต
ต ามแนวทา งป รั ชญา เศรษฐกิ จ
พอเพียง ฯลฯ 
2. พื้นที่จั งหวัดเชียงใหมหรือ
ประชาชนที่ไดรับความเดือดรอนจาก
ภัยแลง น้ําทวมขาดแหลงน้ําสําหรับ
การเพาะปลูก ฯลฯ 
3. การรักษาตนน้ําลําธารและมีปุาไม
ที่อุดมสมบูรณ ์
4. สรางและรักษาคุณภาพ 
สิ่งแวดลอม 

20,000 20,000 20,000 กิจกรรมที่
สนับสนุนการ
ดําเนินงาน
ตามโครงการ 
อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ 

1. ประชาชนในพื้นที่
สามารถประกอบอาชีพ
โดยอาศัยฐานความรูจาก
โครงการหลวงมาปรับใช
อยางเหมาะสมกับสภาพ
ภูมิสังคมและภูมิปัญญา
เดิมของทองถิ่น 
2. ชุมชนในพื้นที่ของ
โครงการหลวงมีความ
เขมแข็ง สามารถพึ่งพา
ตนเองได 
3. การบุกรุกพื้นที่ปุาใน
พื้นที่โครงการหลวงลดลง 
อยางเป็นรูปธรรมสามารถ
กําหนดเขตปุาไมและพื้นที่
ทํากินอยางเป็นสัดสวน
รวมทั้งการฟื้นฟูและอนุ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติ 

สํานักปลัด 
ร่วมกับ 

มูลนิธิโครงการ 
อันเนื่องมาจาก 

พระราชดํา 
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5.3 แนวทางการ พัฒนาชุมชนตัวอย่างความแห่งส าเร็จที่เป็นรูปธรรม 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิตโครงการ) 2560 2561 2562 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) 

1 โครงการสรางพลังชุมชน เพื่อลด
ปัญหาขยะมูลฝอย 

1.เพื่อใหประชาชนมีความรูความ
เขาใจในการจัดการขยะอยาง
ครบวงจร 
2.เพื่อใหประชาชนสามารถคัด
แยกขยะไดอยางถูกตอง 
 

จัดกิจกรรมในรูปแบบตาง ๆเชน 
1. อบรม สัมมนา 
2. นิทรรศการ 
3. จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ 
หลายรูปแบบ เชน สปอต โฆษณา
วิทยุ ปูายประชาสัมพันธ์ แผนพับและ
สติ๊กเกอร์ ฯลฯ 

100,000 100,000 100,000 1.รอยละรอยละ  3300  
ของคนในของคนใน
ชุมชนมีสวนชุมชนมีสวน
รวมในการรวมในการ
ดําเนินงานดําเนินงาน
จัดการขยะจัดการขยะ 
2.รอยละ รอยละ 2200    
ของคนในของคนใน
ชุมชนที่สังกัดชุมชนที่สังกัด
สมาชิกกลุมสมาชิกกลุม
การจัดการการจัดการ
ขยะที่จัดตั้งในขยะที่จัดตั้งใน
ชุมชนชุมชน  
 

1.ประชาชนมีความ
ตระหนักและตื่นตัวใน
การจัดการขยะของ
ชุมชนตนเองดวยการ
รวมมือกันคัดแยกขยะ
สดออกจากขยะแหง  
2. ประชาชนรวมใจกัน
คัดแยกขยะไวขาย ไว
เป็นอาหารสัตว ์ไวทํา
ปุยตามธรรมชาตแิละ
ทําน้ําหมักชวีภาพ 
3.เกิดกลุมแกนนํา
เยาวชนในการดูแล
สิ่งแวดลอม ชื่อกลุม
เยาวชนพิทกัษ์
สิ่งแวดลอม 004   มี
หนาที่คอยสอดสองดูแล
ความสะอาดเรียบรอย
ในหมูบาน 

กองสาธารณสุขฯ 
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5.3 แนวทางการ พัฒนาชุมชนตัวอย่างความแห่งส าเร็จที่เป็นรูปธรรม 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิตโครงการ) 2560 2561 2562 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) 

2 คาใชจายโครงการสงเสริมพหุพาคีใน
การพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืนภายใต
แผนปฏิบัติการ 21 ระดับทองถิ่น 
(Local Agenda 21) 

1.เพื่อเสริมสรางศักยภาพชุมชน
ทองถิ่นขับเคลื่อนการดําเนินการ
โครงการ/กิจกรรมตางๆ สงเสริม
การดําเนินชีวิตประจําวันแบบ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอม และ
พฤติกรรมการบริโภค รวมทั้งการ
รวมมือกับบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมของทองถิ่นอยาง
สมดุลและยั่งยืน 
2.เพื่อพัฒนารูปแบบและกลไก
การพัฒนาทองถิ่นสูเมือง ชุมชน 
สังคมสีเขียวโดนใชกระบวนการมี
สวนรวม 
3.เสริมสรางเครือขายการพัฒนา
ทองถิ่นใหเกิดพลังการขับเคลื่อน
สูสังคมสีเขียว  
4.เพื่อเผยแพรรูปแบบ แนวคิด
และองค์ความรูการพัฒนาที่
ยั่งยืนสูสาธารณะ ทั้งในระดับ
ภาค และประเทศ 

จัดกิจกรรมในรูปแบบตาง ๆเชน 
1. อบรม สัมมนา 
2. นิทรรศการ 
3. จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ 
หลายรูปแบบ เชน สปอต โฆษณา
วิทยุ ปูายประชาสัมพันธ์ แผนพับและ
สติ๊กเกอร์ ฯลฯ 

10,000 10,000 10,000 จํานวน
กิจกรรมที่
ดําเนินการ
อยางนอย 1 
ครั้ง/ปี 

1. ชุมชน ทองถิ่นที่เขา
รวมกิจกรรมเกิดการ
ปรับเปลี่ยนวิถกีาร
ดําเนินชีวิตประจําวัน
และการบริโภคแบบ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอม 
และมีสวนรวมในการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมของทองถิ่น
อยางสมดุลและยั่งยืน  
2. มีเครือขายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน สามารถ
ขับเคลื่อนทองถิ่นสู
สังคมสีเขียว 
3. ไดรูปแบบ แนวคิด 
และองค์ความรูการ
พัฒนาสังคมสีเขียวที่
ยั่งยืน เผยแพร และ
ถายทอดสูสมาชกิ
เครือขาย LA 21 และ
สาธารณะในทุกระดับ 

กองสาธารณสุขฯ 
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(ยุทธศาสตร ์เทศบาลเมืองแม่โจ)้ 
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี
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(ผ.01) 
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลเมืองแม่โจ้ อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์จงัหวัดที ่5. การพัฒนาระบบบริหารการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีปะสิทธิภาพโปร่งใสและเป็นธรรม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วน จังหวัดเชียงใหม่ ที ่7. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

ยุทธศาสตร์ที ่6. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
       6.1 แนวทางการ   การพัฒนาสร้างจิตส านึก และพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ และภาคประชาชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิตโครงการ) 2560 2561 2562 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) 

1 โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
องค์กรที่ดีแก่พนักงานเทศบาลเมือง
แม่โจ้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 

1.เพื่อใหบุคลากรของเทศบาลเมือง
แมโจเกิดการพัฒนาความรูและ
ความสามารถในการทํางาน 
2. เพื่อใหบุคลากรของเทศบาล
เมืองแมโจไดรับโลกทัศน์ แนวคิด
ใหม ๆเกิดการแลกเปลี่ยน 
ทัศนคติรวมกัน 
3. เพื่อใหเกิดการสรางทีมงานสู
ความสําเร็จตามวิสยัทัศน์ของ
องค์กร 
4. เพื่อใหเกิดการสรางความเขาใจ
อันดีความสามัคคีและเกิดความรัก
ความผูกพันในองค์กร 

คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองแมโจ ขาราชการและพนักงาน
จางเทศบาลเมืองแมโจ เขารับการ
อบรม สัมมนาหรือการเขารับ
การศึกษาหลักสูตรตาง ๆ 

100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ 
ความพึงพอใจ 
ของผู้เข้าร่วม 
โครงการฯ 
ที่มีต่อการ 
จัดโครงการ 
ฝึกอบรม 
สัมมนาและ 
ทัศนศึกษาฯ 

1.ผูเขาฝึกอบรมนําความรูที่
ไดรับมาพัฒนาการทํางานใน
หนาที่ที่รับผิดชอบใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
2. ผูเขาฝึกอบรมไดรับ 
โลกทัศน์ ประสบการณ์
แนวคิดใหมๆ เกิดการ
แลกเปลี่ยนทัศนคติรวมกัน
และนํามาใชบูรณาการใน
การปฏิบัติงานของตนเอง 
3. ผูเขาฝึกอบรมเกิด 
ความเขาใจ ความสามัคคี 
ความผูกพันและรักองค์กร 

สํานักปลัด 
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6.1 แนวทางการ   การพัฒนาสร้างจิตส านึก และพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ และภาคประชาชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิตโครงการ) 2560 2561 2562 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) 

2 โครงการอบรมการนํามาตรฐานทาง
คุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ จ ริ ย ธ ร ร ม เ พิ่ ม
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ กา ร ป ฏิ บั ติ ง า น
เทศบาลเมืองแม่โจ้ ประจําปี2560 

ฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาล
เมืองแมโจ ประจําปี2560 

ผูบริหาร ขาราชการลูกจางประจาํ 
และพนักงานจางของเทศบาลเมืองแม
โจจํานวน 200 คน 

10,000 10,000 10,000 1. ผูเขาอบรม 
มี ค ว า ม พึ ง
พ อ ใ จ ใ น ทุ ก
ดาน 70% 
2. มีผู เขา
อ บ ร ม ต า ม
โ ค ร งก า ร ไ ม
นอยกวา70% 
3. ผูเขาอบรม 
มี คุ ณ ธ ร ร ม
จริยธรรมเพิ่ม
มากขึ้น 

1. ผูเขาฝึกอบรมนํา
หลักธรรมไปปฏิบัติใน
ชี วิ ต ป ร ะ จํ า วั น แ ล ะ
สามารถประยุกต์ใช 
ในการปฏิบัติงานได 
2. ผูเขาฝึกอบรมมี
คุณธรรมจริยธรรมและ
ธรรมาภิ บาลในกา ร
ปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น 
3. ผูเขาฝึกอบรมมี
จิตสํานึกร วมตอตาน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ 

สํานักปลัด 
งานการเจ้าหนา้ที ่

3 โคร งก ารฝึ ก อบรม เพื่ อพัฒนา
บุคลากรของเทศบาลเมืองแมโจ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

1. เพื่อใหผูเขารับการอบรม กอง
การเจาหนาที่ไดรับการเพิ่มพูน
ความรูพัฒนาทักษะความสามารถ 
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลใน
การปฏิบัติงาน ภายใตระเบียบ ขอ
กฎหมายที่กาํหนด ในตําแหนง 
สายงานของตนเอง 
2. เพื่อใหผูเขาอบรมไดรับการ
พัฒนาการทํางานแบบบูรณาการ
เพื่อการแกไขปัญหาการพัฒนางาน
และการทํางานเป็นทีม 
3. เพื่อใหผูเขาอบรมไดพัฒนา
ทัศนคติปลูกฝังจิตสํานึกที่ดีทั้งตอ
องค์กร ตอผูอื่นและตอตนเอง 

ผูบริหาร ขาราชการ ลูกจางประจํา 
และพนักงานจางของเทศบาลเมืองแม
โจจํานวน 200 คน 

500,000 500,000 500,000 1. ผูเขาอบรม 
มี ค ว า ม พึ ง
พ อ ใ จ ใ น ทุ ก
ดาน 70% 
2. มีผู เขา
อ บ ร ม ต า ม
โ ค ร งก า ร ไ ม
นอยกวา70% 
3. ผูเขาอบรม 
มี
ประสิทธิภาพ
และผลสําเร็จ 
ในการทํางาน 
เพิ่มขึ้น 

1. ผูเขารับการอบรม
สามารถปฏบิัติงานใน
ตําแหนงสายงานของ
ตนไดอยางมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
2. ผูเขาอบรมมีการ
พัฒนาการทํางานแบบ
บูรณาการสามารถแกไข
ปัญหาพัฒนางานและ
ทํางานเป็นทีมไดอยางม ี
ประสิทธิภาพ 
3. ผูเขาอบรมมีทัศนคติ 
และจิตสํานึกที่ดีตอองค์ 

สํานักปลัด 
งานการเจ้าหนา้ที ่
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6.1 แนวทางการ   การพัฒนาสร้างจิตส านึก และพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ และภาคประชาชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิตโครงการ) 2560 2561 2562 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) 

4 โครงการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ 

๑.เพื่อใหขาราชการ มีความรูความ
เขาใจเกี่ ยวกับกฎหมายวาดวย
ขอมูลขาวสารของทางราชการ 
 ๒. เพื่อ ใหข าราชการสามารถ
ปฏิ บั ติ ง า น ใน หน า ที่ ต า มหลั ก
กฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของ
ราชการไดอยางถูกตอง 
๓. เพื่อสรางบรรทัดฐานในการ
ปฏิบั ติ ร าชการตามระบบกา ร
บริหารจัดการภาครัฐที่ดี 

จัดกิจกรรมในรูปแบบตาง ๆเชน 
1. อบรม สัมมนา 
2. นิทรรศการ 
3. จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ 
หลายรูปแบบ เชน สปอต โฆษณา
วิทยุ ปูายประชาสัมพันธ์ แผนพับและ
สติ๊กเกอร์ ฯลฯ 

50,000 50,000 50,000 จํานวนของ 
-ข้าราชการ 
ที่มีความรู้ 
ด้านการเมือง 
การปกครอง 
แ ล ะ ด้ า น
กฎหมาย 

๑. ผูเขารับการฝึกอบรม 
มีความรู ความเขาใจ 
เกี่ยวกบักฎหมายวาดวย
ขอมูลขาวสารของราชการ 
๒. ผูเขารับการฝึกอบรม
ปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย
วาดวยขอมูลขาวสารของ
ราชการไดอยางถกูตอง 
 ๓. ผูเขารับการฝึกอบรม
จัดตั้งศูนย์ขอมูลขาวสาร
ของหนวยงานของตน
อยางถูกตอง 

สํานักปลัด 
งานการเจ้าหนา้ที ่

5 โครงการศูนย์ไกลเกลี่ยขอพิพาทใน
ชุมชนเทศบาลเมืองแมโจ 

เพื่อใหบริการไกลเกลี่ยประนอมขอ
พิพาทใหแกประชาชนโดยทัว่ไป 

1. เครือขายและอาสาสมัครคุมครอง
สิทธิและเสรีภาพ และประชาชน เขา
รวมกิจกรรมอยางนอยศูนย์ละ 20-
30 คน  
2. ศูนย์ไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท
ชุมชน 

20,000 20,000 20,000 รอยละของ
เร่ืองที่ไกล
เกลี่ยความ
ขัดแยงได
สําเร็จ รอยละ 
90 

ชุ มชนสามารถจั ดกา ร
ความขัดแยงดวยระบบ
และกลไกของชุมชน ผาน
เครือขายและอาสาสมัคร 
คุมครองสิทธิและเสรีภาพ 
ศูนย์ ไกล เกลี่ยระ งับขอ
พิ พ า ท ชุ ม ช น  แ ล ะ ผ้ํ า
หนาที่ไกลเกลี่ยระงับขอ
พิพาท อันจะนําไปสูการ
ลดปริมาณคดีที่ขึ้นสูศาล 
และเกิดความรักความ
สามัคคีของคนในชุมชน 

สํานักปลัด 
นิติกร 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิตโครงการ) 2560 2561 2562 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) 

1 ปรับปรุงแผนที่ภาษีในเขตเทศบาล 1. เพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบ 
แผนที่ภาษ ีและมีฐานขอมูล 
ครบถวน ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

ปรับปรุงฐานขอมูลการยื่นชาํระภาษ ี
สําหรับผูประกอบการโรงแรม สถาน
บริการน้ํามันผูประกอบการคายาสูบ 
จัดทําฐานขอมูลอื่น ๆ การ
ประมวลผลการจัดเกบ็รายได  

200,000 200,000 200,000 รอยละของผู
เขาใชระบบที่
เพิ่มขึ้น 

1. เทศบาลเมืองแมโจ 
สามารถจัดเก็บรายได
การพาณิชย์และภาษีได
อยางครบถวนถูกตอง 
และมีประสิทธิภาพ 

กองคลัง 

2 เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ 
และพัฒนารายได 

1. เพื่อใหผูประกอบการมีความรู 
ความเขาใจในขอบญัญัติเทศบาล
เมืองแมโจตลอดถึงเขาใจขั้นตอน
ตาง ๆในการชําระภาษ ีและ
คาธรรมเนียม คาบริการตาง ๆ 
2. เพื่อประชาสัมพันธ์อาํนาจ 
หนาที่การนาํภาษีไปใชดานการ
บริการสาธารณะและสราง
แรงจูงใจใหผูประกอบการ 
ใหความรวมมือกับ 
ทางราชการในการชาํระภาษี 

1. จัดพิมพ์เอกสารแผนพับใบปลวิ 
คูมือการปฏิบัติเอกสารประชาสัมพันธ์
ใหผูประกอบการเกี่ยวกับขอบัญญัต ิ
ขอกฎหมาย 
หรือการปฏิบัติวธิียื่นชาํระภาษี 
2. โฆษณาประชาสัมพันธ ์
ตามสื่อตาง ๆ ฯลฯ 

50,000 50,000 50,000 1.จํานวนของ 
ผูชําระภาษีที่มี
ความรูความ
เขาใจดานการ
ชํ า ร ะ ภ า ษี ฯ 
เพิ่มขึ้น 
2. สถิติการ
จัดเก็บรายได
ของเทศบาล
เมืองแมโจ 

1. ผูประกอบการมี
ค ว า ม รู ค ว า ม เ ข า ใ จ
ขั้ นตอนในการชํ า ระ
ภาษี และคาธรรมเนียม 
รายไดตาง ๆมากขึ้น 
และใหความรวมมือ 
ในการชําระภาษีใหแก 
ทางราชการ 
2. เทศบาลเมืองแมโจ 
สามารถจัดเก็บรายได
การพาณิชย์และภาษีได
อยางครบถวนถูกตอง 
และมีประสิทธิภาพ 

กองคลัง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิตโครงการ) 2560 2561 2562 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) 

3 โครงการปรับปรุงและพัฒนาเว็ปไซด์
เทศบาลเมืองแมโจ 

1. เพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบ
สารสนเทศฐานขอมูลและ
เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองแมโจ 
ใหทันสมัย มีการใหบริการ 
ที่นาสนใจ 
2. เพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบ
สารสนเทศฐานขอมูลและ
เว็บไซต์ใหรองรับอุปกรณ์สื่อสาร 
รูปแบบอื่นๆ (สมาร์ทโฟน, 
แท็บเล็ต) 
3. เพื่อพัฒนาใหเวบ็ไซต์
สนับสนุนการเขาถึงของผูพิการ
ตามมาตรฐาน 

มีระบบสารสนเทศ 
ฐานขอมูล และเว็บไซต์ 
ที่ทันสมัย รองรับอุปกรณ์ 
สื่อสารรูปแบบอื่นๆ 
(สมาร์ทโฟน, แท็บเล็ต) 
และสนับสนุนการเขาถึง 
ของผูพิการตามมาตรฐาน 

70,00 70,00 70,00 จํานวนครั้ง 
การพัฒนา 
ระบบฯ 

1. เทศบาลเมืองแมโจ 
มีชองทางสื่อสาร 
ประชาสัมพันธ์ไปยัง 
ประชาชนผูสนใจ 
อยางมีประสิทธภิาพ 
2. ประชาชนผูสนใจ
สามารถรับทราบขอมูล
ขาวสารกิจกรรมของ
เทศบาลเมืองแมโจได
อยางทั่วถึงทุกรูปแบบ
ของอุปกรณ์เครื่องมือ
สื่อสาร 
3. ผูพิการ/ผูมีความ
บกพรองทางดานตางๆ 
สามารถเขาถึงขอมูลใน
เว็บไซต์ของเทศบาล
เมืองแมโจได 

สํานักปลัด 
งานประชาสัมพันธ ์

4 โครงการเสริมสรางภาพลักษณ์
ประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ ์

๒.๑ เพื่ อประชาสัมพันธ์ งาน
เทศบาลเมืองแมโจ ผานชองทาง
สื่อสารมวลชนๆในแขนงตางๆ   
๒.๒ เพื่อใหกิจกรรมงานเทศบาล
เมืองแมโจที่ดําเนินงานในปี ๒๕๕
60 เผยแพรไปสูสาธารณชน ให
ได รั บ รู ข า ว สา รต า งๆ  อย า ง
ถูกตองและชัดเจน 
 

ชองทางประชาสัมพันธ ์ประกอบดวย  
- รายการวิทยุ ออกอากาศทุกสัปดาห ์
- หนังสือพิมพ์ทองถิ่น  
- ทีวีทองถิ่น 
- บนเว็บไซต์สํานักงาน 
- การจัดบอร์ด/นิทรรศการ
ประชาสัมพันธ ์ 
 

171,000 171,000 171,000 จํานวนครั้ง
การออกสื่อ 

เพื่อใหการ
ประชาสัมพันธ ์สามารถ
เผยแพรไปไดในหลายๆ 
ชองทาง และเจาหนาที่ 
ดําเนินการ
ประชาสัมพันธ์งานได
อยางมีประสิทธภิาพ 
และทั่วถึงทุกพื้นที ่และ
สื่อมวลชนในทุกแขนง 

สํานักปลัด 
งานประชาสัมพันธ ์
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6.2 แนวทางการ  เสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ        

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิตโครงการ) 2560 2561 2562 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) 

5 โครงการรณรงค์ประหยัดพลังงานใน
สํานักงานเทศบาลเมืองแมโจ   

1.เพื่อลดงบประมาณรายจาย
ดานการใชพลังงาน ไฟฟูา 
น้ําประปา และน้าํมันเชื้อเพลิง 
2.เพื่อลดปริมาณการใชไฟฟูา 
น้ําประปา และน้าํมันเชื้อเพลิง 
3.เพื่อชวยลดภาวะโลกรอน 

เพือ่ลดปริมาณการใชพลังงานไฟฟูา 
น้ําประปา และน้าํมันเชื้อเพลิง ของ
เทศบาลเมืองแมโจ ใหนอยลงจากการ
ใชในปีงบประมาณ ๒๕๕9 

30,000 30,000 30,000 ปริมาณการใช
พลังงานไฟฟูา 
น้ําประปา 
และน้ํามัน
เช้ือเพลิงลดลง
รอยละ 30 % 
ขึ้นไป 

๑. ทําใหเกิดการ
ประหยัดพลังงานไฟฟูา 
น้ําประปา และน้าํมัน
เช้ือเพลิง ทั้งดาน
ปริมาณและ มูลคาของ
การใชในทุกหนวยงาน
มากขึ้นกวาเดิมที่เป็นอยู 
๒. เป็นการกระตุนให
ทุกหนวยงานใหมีความ
ตระหนักและจริงจังใน
การประหยัดพลังงาน 
ไฟฟูา น้ําประปา และ
น้ํามันเชื้อเพลิงมากขึ้น 
๓. ทําใหทุกฝุายได
ทราบถึงปัญหาและ
อุปสรรค ที่อาจจะเกิด
จากการดําเนินการ
ประหยัด การใช
พลังงานไฟฟูา 
น้ําประปา และน้าํมัน
เช้ือเพลิง พรอมทั้งวิธีที่
จะนํามาแกไขรวมกัน 
๔. การบริหารจัดการที่
ดีสามารถเป็นแบบอยาง
ขององค์กรและ
ประชาชนทั่วไปได 

กองสาธารณสุขฯ 
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6.2 แนวทางการ  เสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ        

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิตโครงการ) 2560 2561 2562 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) 

6 โครงการสํารวจและจัดเก็บขอมูล
พื้นฐานพื้นฐานและบันทกึขอมูลเขา
โปรแกรม 

เพื่อเสริมสรางและพัฒนาความรู
ใหกับอาสาสมัคร 

ดําเนินการจัดเก็บขอมูลเขาสู
โปรแกรมทั้ง 19 ชุมชน 

30,000 30,000 30,000 ความสมบูรณ์ของ
ขอมูลครบถวน 
100% 

อาสาสมัครไดเกิดทักษะและ
มีความรูในการจัดเก็บขอมูล 

ส านักปลัด 
งานพัฒนาชุมน 

7 โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ปี 
2560 

ฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาล
เมืองแมโจประจําปี 

ผูบริหาร ขาราชการ
ลูกจางประจาํ และพนักงานจาง
ของเทศบาลเมืองแมโจจํานวน 
200 คน 

150,000 150,000 150,000 1. ผูเขาอบรม 
มีความพึงพอใจใน
ทุกดาน 70% 
2. มีผูเขาอบรม
ตามโครงการ ไม
นอยกวา70% 

1.ผูเขาฝึกอบรมมีคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาล
ในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น 
3. ผูเขาฝึกอบรมมีจิตสํานึก
รวมตอตานการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

สํานักปลัด 
งานการ
เจ้าหน้าที ่

8 โครงการขับเคลื่อนตามนโยบายจัด
ระเบียบเยาวชนในพื้นที่เขตเทศบาล
เมืองแม่โจ้เพื่อปูองกันปัญหายาเสพ
ติด 

1. เพื่อสงเสริมการจัดกิจกรรม
รวมกับภาครัฐเอกชน ประชาชน 
ในการสรางความสามัคคีในหมู
คณะ 
2. เพื่อสงเสริมและสนับสนุน 
กิจกรรมตามนโยบายของรัฐบาล
และ คสช. 

1. จัดกิจกรรมรวมกับภาครัฐ 
เอกชนและประชาชนในการสราง
ความรักความสามัคคี 
ในหมูคณะและในองค์กร 
2. ประสานงานและสนับสนุน
การดําเนินการตามแผนงาน/
โครงการที่ศูนย์ปรองดอง
สมานฉันท์เพื่อการปฏิรูประดับ
ทองถิ่น อําเภอและจังหวัด
กําหนด 

20,000 20,000 20,000 จํานวน 
กิจกรรม/ 
อบรม/ 
ประชาสัมพันธ ์
ที่สรางความ 
มีสวนรวม 

1. การสงเสริมกิจกรรม 
รวมกับภาครัฐ เอกชน 
ประชาชนในการสราง 
ความสามัคคีในหมูคณะ 
2. จัดทํากจิกรรมตาม
นโยบายที่สําคัญของรัฐบาล
และ คสช.  ไดบรรลุผล
สําเร็จ 

สํานักปลัดฯ 

9 คาใชจายในโครงการอบรมสงเสริม
ความรูความเขาใจในการชําระภาษี 

1. เพื่อใหผูประกอบการมีความรู 
ความเขาใจในขอบญัญัติเทศบาล
เมืองแมโจตลอดถึงเขาใจขั้นตอน
ตาง ๆในการชําระภาษ ีและ
คาธรรมเนียม คาบริการตาง ๆ 
 

1. จัดพิมพ์เอกสารแผนพับ
ใบปลิว 
คูมือการปฏิบัติเอกสาร
ประชาสัมพันธ์ใหผูประกอบการ
เกี่ยวกบัขอบัญญัติ ขอกฎหมาย 
หรือการปฏิบัติวธิียื่นชาํระภาษี 
 

30,000 30,000 30,000 1.จํานวนของ 
ผู ชํ า ร ะ ภ า ษี ที่ มี
ความรูความเขาใจ
ดานการชําระภาษี
ฯ เพิ่มขึ้น 
2. สถิติการจัดเก็บ
รายไดของเทศบาล
เมืองแมโจ 

ผูประกอบการมีความรูความ
เขาใจขั้นตอนในการชําระ
ภาษี และคาธรรมเนียม 
รายไดตาง ๆมากขึ้น และให
ความรวมมือ 
ในการชําระภาษีใหแก 
ทางราชการ 
 

กองคลัง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิตโครงการ) 2560 2561 2562 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) 

1 โครงการวันเทศบาล 1.เพื่อใหประชาชนไดรับทราบ
ข อมู ลข า ว ส า ร  ผล งานและ
กิจกรรมตาง ๆ ของเทศบาลใน 
รอบปีที่ผานมา 
2.เพื่อใหคณะผูบริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล 
ลูกจ า งประจํ า  พนักงานจ า ง 
ตลอดจนประชาชนไดตระหนักถึง
ความสําคัญของเทศบาลในการ
อํานวยประโยชนแกทองถิ่นและ
สาธารณชน 
3.เ พื่ อ เ ป็ น ก า ร ก ร ะ ชั บ
ความสัมพันธ์ระหวางเทศบาลกับ
ประชาชนใหดียิ่งขึ้น 

คณะผูบริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล 
ลูกจางประจาํ พนกังานจาง 
และ ประชาชน ไดรวมทําบุญ
เล้ียงพระ และทํากิจกรรม
ตางๆ ที่กําหนดจัดขึ้นรวมกัน 
โดยมีเปูาหมายผูเขารวม
กิจกรรม จาํนวน ๒๐๐ คน 

100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ 
จํานวน 
ผู้เข้าร่วม 

1.คณะผูบริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล ลูกจางประจํา 
พนักงานจาง ได ตระหนัก
ถึ ง ค ว า ม สํ า คั ญ ข อ ง
เทศบาล กอใหเกิดความ
ร วมมือ  ร วม ใจ  และมี
ความผูกพันมากยิ่งขึ้น 
2. กอใหเกิดความสมัคร
สมานสามัคคี และความ
ส ม า น ฉั น ท์ ข อ ง ค ณ ะ
ผู บ ริ ห า ร  สมา ชิ ก สภา
เ ท ศ บ า ล  พ นั ก ง า น
เทศบาล ลูกจางประจํา 
พ นั ก ง า น จ า ง แ ล ะ
ประชาชนในทองถิ่น 

สํานักปลัดฯ 

2 โครงการจัดกิจกรรมพิเศษหรือ
โครงการพิเศษตามนโยบายของ
จังหวัดและเทศบาล 

1. เพื่อสงเสริมการจัดกิจกรรม
รวมกับภาครัฐเอกชน ประชาชน 
ในการสรางความสามัคคีในหมู
คณะ 
2. เพื่อสงเสริมและสนับสนุน 
กิจกรรมตามนโยบายของรัฐบาล
และ คสช. 

1. จัดกิจกรรมรวมกับภาครัฐ 
เอกชนและประชาชนในการ
สรางความรักความสามัคคี 
ในหมูคณะและในองค์กร 
2. ประสานงานและสนับสนุน
การดําเนินการตามแผนงาน/
โครงการที่ศูนย์ปรองดอง
สมานฉันท์เพื่อการปฏิรูประดับ
ทองถิ่น อําเภอและจังหวัด
กําหนด 

100,000 100,000 100,000 จํานวน 
กิจกรรม/ 
อบรม/ 
ประชาสัมพันธ ์
ที่สรางความ 
มีสวนรวม 

1. การสงเสริมกิจกรรม 
รวมกับภาครัฐ เอกชน 
ประชาชนในการสราง 
ความสามัคคีในหมูคณะ 
2. จัดทํากจิกรรมตาม
นโยบายที่สําคัญของ
รัฐบาลและ คสช.  ได
บรรลุผลสําเร็จ 

สํานักปลัดฯ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิตโครงการ) 2560 2561 2562 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) 

3 โครงการกิจกรรมเทศบาลเมืองแมโจ
ชวนชุมชนเขาวัด ทําบุญ ตักบาตร
และปฏิบัตธิรรมวันพระประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 

เพื่อใหคณะผูบริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล  พนั ก ง าน เทศบาล 
ลูกจ า งประจํ า  พนักงานจ า ง 
ตลอดจนประชาชนไดมีโอกาส
ทําบุญในวันธรรมสวนะไดแสดง
ตนเป็นพุทธมามกะ ใกลชิดพระ
รัตนตรัยเขาใจเกี่ยวกับหลักธรรม
คําสอนทางศาสนา สามารถนําไป
ปรับใชในชีวิตประจําวันไดอยาง
ถูกตอง และเหมาะสม 

คณะผูบริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล 
ลูกจางประจาํ พนกังานจาง 
และ ประชาชน ไดรวมทําบุญ
เล้ียงพระ และทํากิจกรรม
ตางๆ ที่กําหนดจัดขึ้นรวมกัน 
โดยมีเปูาหมายผูเขารวม
กิจกรรม จาํนวน ๒๐๐ คน 

10,000 10,000 10,000 รอยละของ 
จํานวน 
ผูเขารวม 

1.เพื่อสงเสริมใหชุมชน สังคม มี
ความสงบและสันติสุขเพิ่มมาก
ขึ้น 
2.เพื่อสงเสริมใหคณะผูบริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล ลูกจางประจํา พนักงาน
จางและ ประชาชน สามารถ
ดํารงชีวิตประจําวันในสังคมได
อยางมีความสุขเพิ่มมากขึ้น 

สํานักปลัดฯ 

4 โครงการจัดทําแผนพัฒนาแบบมีสวน
รวม 

1. เพื่อแสดงถึงแผนพัฒนา 
ของเทศบาลเมืองแมโจ 
ที่กําหนดยุทธศาสตร์และแนว
ทางการพัฒนาที่สอดคลองกับ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม 
2. เพื่อแสดงความสัมพันธ ์
เช่ือมโยงและสอดคลองระหวาง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
การจัดทํางบประมาณประจําปี 
3. เพื่อแสดงแนวทางการพัฒนา
ในชวงสามปีที่มีความสอดคลอง
และสามารถสนองตอบตอ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอยางมี
ประสิทธิภาพ 

1. จัดเวทีประชาคมในเขต 
เทศบาลเมืองแมโจ 
เพื่อสรางการมีสวนรวม 
ในการดําเนินงาน 
2. จัดประชุมเพื่อกาํหนด 
ทิศทางการพัฒนา 
3. จัดทํา/ปรับปรุง 
แผนยุทธศาสตร์ 
4. จัดทําแผนพัฒนาสามป ี
/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 
5. จัดทําแผนการดําเนินงาน 
ประจําป/ีเพิ่มเติม 
6. จัดทําเอกสาร/ 
ประสานงานกับ 
หนวยงานที่เกีย่วของ 

40,000 40,000 40,000 1. การ
จัดทําแผนฯ 
ถูกตอง
ครบถวน
ตามระเบียบ
และหนังสือ
สั่งการ 
2. จํานวน
ชองทางใน
การเปิดเผย 
ขอมูลใหแก 
ประชาชน
และ
หนวยงาน
ตางๆ 

1. เทศบาลเมืองแมโจมีแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ไดรับการ
พัฒนาปรับปรุงใหมีประสิทธภิาพ
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม 
รวมถึงมีการปรับปรุงใหเป็นไป
ตามสภาพการณ์ปัจจบุันตาม
ภารกิจที่ไดรับมอบหมายดวย 
2. เทศบาลเมืองแมโจแผนพัฒนา
สามปี เพื่อนําไปปฏิบัติให
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาที่ไดจัดทําไว 
3. เทศบาลเมืองแมโจมีแผน 
พัฒนาสามป ีเพื่อใชเป็นแนวทาง
สําหรับผูปฏิบัติในการดําเนินการ
พัฒนาในชวงสามปีไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

สํานักปลัด, 
งานวิเคราะห์
นโยบายและ

แผน 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิตโครงการ) 2560 2561 2562 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) 

5 โครงการศูนย์ไกลเกลี่ยขอพิพาทใน
ชุมชนเทศบาลเมืองแมโจ 

เพื่อใหบริการไกลเกลี่ยประนอม
ขอพิพาทใหแกประชาชน
โดยทั่วไป 

1. เครือขายและอาสาสมัครคุมครอง
สิทธิและเสรีภาพ และประชาชน เขา
รวมกิจกรรมอยางนอยศูนย์ละ 20-
30 คน  
2. ศูนย์ไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท
ชุมชน 

20,000 20,000 20,000 รอยละของ
เร่ืองที่ไกล
เกลี่ยความ
ขัดแยงได
สําเร็จ รอยละ 
90 

ชุ มชนสามารถจั ดกา ร
ความขัดแยงดวยระบบ
และกลไกของชุมชน ผาน
เครือขายและอาสาสมัคร 
คุมครองสิทธิและเสรีภาพ 
ศูนย์ ไกล เกลี่ยระ งับขอ
พิ พ า ท ชุ ม ช น  แ ล ะ ผ้ํ า
หนาที่ไกลเกลี่ยระงับขอ
พิพาท อันจะนําไปสูการ
ลดปริมาณคดีที่ขึ้นสูศาล 
และเกิดความรักความ
สามัคคีของคนในชุมชน 

สํานักปลัด 
นิติกร 

6 โครงการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อ
เผยแพร่ข่าวสารเทศบาลเมืองแม่โจ ้

1. เพื่อเผยแพรและ
ประชาสัมพันธภ์ารกจิของ
เทศบาลเมืองแมโจใหแก
หนวยงานรัฐเอกชนและ
ประชาชนทั่วไปไดทราบ 
2. เพื่อเป็นสื่อในการสราง 
ความรู ความเขาใจในการ
ใหบริการสาธารณะใหแก
ประชาชนตลอดจนหนวยงาน
องค์กรอื่น ๆ 

สื่อประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ 
ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการศึกษา 
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่น 
การส่งเสริมสุขภาพ 
การกีฬาและนันทนาการ 
กิจกรรมเด็กและเยาวชน 

400,000 400,000 400,000 ร้อยละของ 
ความพึงพอใจ 
ของผู้ทีได้รับ 
สื่อทุกประเภท 

1. องค์กรภาครัฐ เอกชน
และประชาชนทัว่ไปไดรับ
ทราบผลการดําเนินงาน 
ของเทศบาลเมืองแมโจ 
2. ประชาชนทั่วไปไดรูจัก 
ศาสนาและวัฒนธรรม 
ประเพณีอันดีงาม 
ของเทศบาลเมืองแมโจ 

สํานักปลัด, 
งานประชาสัมพันธ ์
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิตโครงการ) 2560 2561 2562 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) 

7 โครงการรณรงค์เพื่อการมีสวนรวม
ของประชาชนในการพัฒนาองค์กร
และชุมชน 

1 เพื่อสรางความตระหนักและ
เห็นความสําคัญของการมีสวน
รวม ของประชาชนในการบริหาร
กิจการของเทศบาลเมืองแมโจ 
2 เพื่อสรางความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับหลักการมีสวนรวมของ 
ประชาชน รวมทั้ งกฎหมายที่
เกี่ยวของ 
3 เพื่อเป็นคูมือในการบริหาร
จัดการกระบวนการมีสวนรวม
ของ ประชาชน รวมทั้งขั้นตอน 
เครื่องมือและเทคนิคการมีสวน
รวม ของประชาชน 

จัดกิจกรรมในรูปแบบตาง ๆเชน 
1. อบรม สัมมนา 
2. นิทรรศการ 
3. จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ 
หลายรูปแบบ เชน สปอต โฆษณา
วิทยุ ปูายประชาสัมพันธ์ แผนพับและ
สติ๊กเกอร์ ฯลฯ 

100,000 100,000 100,000 จํานวน
กิจกรรมอยาง
นอย1คร้ังตอ
ปี 

1. เทศบาลเมืองแมโจ 
มีชองทางสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ไปยัง 
ประชาชนผูสนใจ 
อยางมีประสิทธภิาพ 
2. ประชาชนผูสนใจ
สามารถรับทราบขอมูล
ขาวสารกิจกรรมของ
เทศบาลเมืองแมโจได
อยางทั่วถึงทุกรูปแบบของ
อุปกรณ์เครื่องมือสื่อสาร 
3. ผูพิการ/ผูมีความ
บกพรองทางดานตางๆ 
สามารถเขาถึงขอมูลใน
เว็บไซต์ของเทศบาลเมือง
แมโจได 

สํานักปลัด 

8 โครงการประชุมประจําเดือนคณะ
ผูบริหาร สมาชิกฯ ผูนําชุมชน 

1 เพื่อสรางความตระหนักและ
เห็นความสําคัญของการมีสวน
รวม ของประชาชนในการบริหาร
กิจการของเทศบาลเมืองแมโจ 
2 เพื่อสรางความรูความเขาใจ
เกี่ยวกบัหลักการมีสวนรวมของ 
ประชาชน รวมทั้งกฎหมายที่
เกี่ยวของรูปธรรมตอการ
ดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯ 

- จัดการประชุมประจาํเดือน 
 

50,000 50,000 50,000 จํานวนครั้ง 
ของการ 
ประชุมอยาง
นอย 6 ครั้ง
ตอปี 
 

ผู เขารวมประชุมไดรวม
แลกเปลี่ยนความรูความ
คิ ด เ ห็ น ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ 
นํ า ไ ป สู ข อ ส รุ ป แ ล ะ
แนวทางที่เหมาะสมในการ
ติดตามและประเมินผลฯ 
ในการปรับการดําเนินงาน
ขององค์กรในระยะตอไป 

สํานักปลัด 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิตโครงการ) 2560 2561 2562 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) 

9 การงานติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองแม่โจ ้

1. เพื่อใหคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาฯ 
สามารถกําหนดแนวทาง วิธีการ 
การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองแมโจ 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อใหคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาฯ ได
ออกตรวจติดตามประเมินผล 
แผนงาน/โครงการในพื้นที่
ปฏิบัติงานจริงรับทราบปัญหา 
อุปสรรคขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ 
ที่เป็นรูปธรรมตอการดําเนินงาน
ของเทศบาลเมืองแมโจ 

- จัดการประชุมคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาฯ 
เพื่อกําหนดแนวทางวิธีการในการ
ติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองแมโจ 
- ออกพื้นที่เพื่อตรวจติดตาม
ความกาวหนาของกิจกรรม
โครงการ 
ตางๆ ในพื้นที่ปฏิบัติงานของ
เทศบาลเมืองแมโจ 

20,000 20,000 20,000 จํานวนครั้ง 
ของการ 
ประชุมคณะ 
กรรมการฯ 

1. ผูเขารวมประชุมได
รวมแลกเปลี่ยนความรู
ค ว า ม คิ ด เ ห็ น
ประสบการณ์ นําไปสู
ขอสรุปและแนวทางที่
เหมาะสมในการติดตาม
และประเมินผลฯ 
2. เทศบาลเมืองแมโจ
ไ ด ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น
แ ผ น พั ฒ น า ฯ ที่ มี
ประสิทธิภาพและนําผล
ก า ร ป ร ะ เ มิ น เ ป็ น
เครื่องมือในการปรับ
ก า รดํ า เนิ น ง านขอ ง
องค์กรในระยะตอไป 

สํานักปลัด, 
งานวิเคราะห์

นโยบายและแผน 

10 คาใชจายในการเลือกตั้ง 
นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล
หรือเลือกตั้งซอมนายกเทศมนตรี 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแมโจและ
เลือกตั้งทั่วไป 

1. เพื่อเป็นการสงเสริมการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
2. เพื่อสงเสริมใหประชาชน 
ใหเขามามีสวนรวมในการเลือก
ผูบริหาร/ตัวแทนเขามาบริหาร 
ทองถิ่นของตนเอง 
3. เพื่อใหไดผูบริหาร/สมาชิก
สภาเทศบาลเมืองแมโจเขามา
บริหารเทศบาลเมืองแมโจ 
 

ดําเนินกิจกรรมเพื่อสงเสริม 
สนับสนุนการเลือกตั้ง 
1. นายกเทศมนตรีเมืองแมโจ 
2. สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม
โจ 
ตามที่กฎหมายกําหนด (กรณี
ครบวาระยุบสภา และกรณีแทน 
ตําแหนงวาง) ตามที่
คณะกรรมการเลือกตั้งกําหนด 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 รอยละของ 
ประชาชน 
ที่มีสวนรวม 
ในการเลือกตั้ง 
ผูบริหาร/สท. 
เขามา
บริหารงาน
ของเทศบาล
เมืองแมโจ 

1. สงเสริมการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตย 
2. ประชาชนเขามามี
สวนรวมในการเลือก
ผูบริหาร/ตัวแทนเขามา
บริหารทองถิ่นของ
ตนเอง 
3. ไดผูบริหาร สมาชิก
สภาเทศบาลเมืองแมโจ 
เขามาบริหารงานของ 
เทศบาลเมืองแมโจ 

สํานักปลัด, 
งานวิเคราะห์

นโยบายและแผน 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิตโครงการ) 2560 2561 2562 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) 

11 สนับสนุนการดําเนินงาน 
ตามโครงการอันเนื่องมาจาก 
พระราชดําร/ิพระราชเสาวนีย ์

1. เพื่อใหประชาชนในพื้นที่มกีาร
ประกอบอาชีพโดยอาศัย
ฐานความรูจากโครงการหลวงที่ม ี
การปรับใชอยางเหมาะสมกบั
สภาพภูมิสังคมและภูมิปัญญา
เดิมของทองถิ่น 
2. เพื่อใหชุมชนในพื้นที่โครงการ
หลวงมีความเขมแข็ง สามารถ
พึ่งพาตนเองได 
3. เพื่อใหการบกุรุกพื้นทีปุ่า 
ในพื้นที่โครงการลดลงอยางเป็น
รูปธรรม โดยการกาํหนดเขตปุา
ไมและพื้นที่ทํากิน รวมทั้งการ
ฟื้นฟูและอนุรกัษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

1. โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ/พระราชเสาวนีย์ เชน 
การพัฒนาโครงการหลวง การพัฒนา 
แหลงตนน้ําลําธารฯการดําเนินชีวิต
ต ามแนวทา งป รั ชญา เศรษฐกิ จ
พอเพียง ฯลฯ 
2. พื้นที่จั งหวัดเชียงใหมหรือ
ประชาชนที่ไดรับความเดือดรอนจาก
ภัยแลง น้ําทวมขาดแหลงน้ําสําหรับ
การเพาะปลูก ฯลฯ 
3. การรักษาตนน้ําลําธารและมีปุาไม
ที่อุดมสมบูรณ ์
4. สรางและรักษาคุณภาพ 
สิ่งแวดลอม 

100,000 100,000 100,000 กิจกรรมที่
สนับสนุนการ
ดําเนินงาน
ตามโครงการ 
อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ 

1. ประชาชนในพื้นที่
สามารถประกอบอาชีพ
โดยอาศัยฐานความรูจาก
โครงการหลวงมาปรับใช
อยางเหมาะสมกับสภาพ
ภูมิสังคมและภูมิปัญญา
เดิมของทองถิ่น 
2. ชุมชนในพื้นที่ของ
โครงการหลวงมีความ
เขมแข็ง สามารถพึ่งพา
ตนเองได 
3. การบุกรุกพื้นที่ปุาใน
พื้นที่โครงการหลวงลดลง 
อยางเป็นรูปธรรมสามารถ
กําหนดเขตปุาไมและพื้นที่
ทํากินอยางเป็นสัดสวน
รวมทั้งการฟื้นฟูและอนุ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติ 

สํานักปลัด 
ร่วมกับ 

มูลนิธิโครงการ 
อันเนื่องมาจาก 

พระราชดํา 

12 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอสัน
ทราย จังหวัดเชียงใหม 
-โครงการจัดงาน รัฐพิธ ีงานประเพณี
และงานประเพณีของดีอําเภอสัน
ทรายประจาํปี 2560 
- โครงการจัดงานมหกรรมไมดอกไม
ประดับจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 42 

เพื่อเป็นการอุดหนุนการเป็นคา
ดําเนินกิจกรรมตางๆของที่ทํา
การปกครองอําเภอสันทราย 

เพื่ อ อุ ดห นุ น ก า ร เ ป็ น ค า ดํ า เนิ น
กิจกรรมตาง ๆ ของที่ทําการปกครอง
อําเภอสันทราย 
-โครงการจัดงาน รัฐพิธี งานประเพณี
และงานกิจกรรมอื่น ๆ 

25,000 25,000 25,000 สนับสนุนกิจ
กิจกรรม
โครงการของที่
ทําการ
ปกครอง
อําเภอสัน
ทราย  
1 กิจกรรม/
ตอปี 

เทศบาลมีสวนรวมในการ
จัดงานรัฐพิธีและวันสําคัญ
ต า ง ๆ  แ ล ะ ป ร ะ เ พ ณี
ทองถิ่น 

สํานักปลัดฯ 
รวมกับ 

ที่ทําการปกครอง
อําเภอสันทราย 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิตโครงการ) 2560 2561 2562 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) 

13 อุดหนุนที่ทําการปกครองจังหวัด
เชียงใหม 
- โครงการจัดงานมหกรรมไมดอกไม
ประดับจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 42 

เพื่ออุดหนุนการเป็นคาดําเนิน
กิจกรรมตางๆของจังหวัด
เชียงใหม 

เพื่ออุดหนุนการเป็นคาดําเนิน
กิจกรรมตาง ๆ ของที่ทําการ
ปกครองจังหวัดเชียงใหม 
-โครงการจัดงาน รัฐพิธี  งาน
ประเพณีและงานกิจกรรมอื่น ๆ 

90,000 90,000 90,000 สนับสนุนกิจ
กิจกรรม
โครงการ
ของที่ทํา
การปกครอง
จังหวัด
เชียงใหม  
1 กิจกรรม/
ตอปี 

เทศบาลมีสวนรวมในการจัด
งานรัฐพิธีและวันสําคัญตางๆ 
และประเพณีทองถิ่น 

สํานักปลัดฯ 
รวมกับ 

ที่ทําการจังหวัด
เชียงใหม 

 

14 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกยีรติฯ/ 
การปกปอูงสถาบันสําคัญ 
ของชาติ 

1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 
สมเด็จพระนางเจา
พระบรมราชินีนาถและพระบรม
วงศานุวงศ์ 
2. เพื่อแสดงออกซ่ึงความ
จงรักภักดีตอสถาบัน
พระมหากษัตริย ์
3. เพื่อสงเสริมการจัดกิจกรรม
รวมกับภาครัฐเอกชน ประชาชน 
ในการสรางความสามัคคีในหมู
คณะ 
4. เพื่อใหประชาชนตระหนัก
และมีจิตสํานึกเทิดทูนตอ 
สถาบันฯ 
5. เพื่อสงเสริมและสนับสนุน 
กิจกรรมตามนโยบาย 
ของรัฐบาลและคสช. 

1. จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 
รวมกับภาครัฐ เอกชน ประชาชน 
เนื่องในวโรกาสวันสําคัญตาง ๆ 
2. จัดกิจกรรม อบรม 
ประชาสัมพันธ ์ฯลฯ สรางความมี
สวนรวม 
ในการปกปูอง เทิดทูนสถาบันฯ 
3. จัดกิจกรรมรวมกับภาครัฐ 
เอกชนและประชาชนในการสราง 
ความรักความสามัคคีในหมูคณะ
และในองค์กร 
4. ประสานงานและสนับสนุน
การดําเนินการตามแผนงาน/
โครงการ 
ที่ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อ
การปฏิรูประดับทองถิ่น อําเภอ
และจังหวัดกาํหนด 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวน 
กิจกรรม/ 
อบรม/ 
ประชาสัมพั
นธ์ที่สร้าง
ความมีส่วน
ร่วมในการ
ปกปูอง
เทิดทูน
สถาบันฯ 

1. เป็นการเฉลิมพระเกยีรติ
พระบาทสมเด็จ 
พระเจาอยูหัวฯสมเด็จพระ
นางเจาพระบรมราชินีนาถ
และพระบรมวงศานวุงศ์
เนื่องในวโรกาสสําคัญตาง ๆ 
2. ประชาชนไดแสดงออกซ่ึง
ความจงรัก ภักดีตอสถาบัน
พระมหากษัตริย ์
3. การสงเสริมกิจกรรม 
รวมกับภาครัฐ เอกชน 
ประชาชนในการสราง 
ความสามัคคีในหมูคณะ 
4. ประชาชนตระหนกัและมี
จิตสํานึกเทิดทูนตอสถาบันฯ 
5. จัดทํากจิกรรมตาม
นโยบายที่สําคัญของรัฐบาล
และคสช. ไดบรรลุผลสําเร็จ 

สํานักปลัดฯ 
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6.3 แนวทางการ  การพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการ และการตรวจสอบควบคมุ     

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิตโครงการ) 2560 2561 2562 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) 

15 อุดหนุนที่ทําการปกครองจังหวัด
เชียงใหม 
- โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการปอูงกันและแกไข
ปัญหายาเสพติดของศูนย์อาํนวยการ
ปูองกันและปราบปรามยาเสพติด 

เพื่ออุดหนุนการเป็นคาดําเนิน
กิจกรรมตางๆของจังหวัด
เชียงใหม 

เพื่ออุดหนุนการเป็นคาดําเนิน
กิจกรรมตาง ๆ ของที่ทําการ
ปกครองจังหวัดเชียงใหม 
-โครงการจัดงาน รัฐพิธี  งาน
ประเพณีและงานกิจกรรมอื่น ๆ 

60,000 60,000 60,000 สนับสนุนกิจ
กิจกรรม
โครงการ
ของที่ทํา
การปกครอง
จังหวัด
เชียงใหม  
1 กิจกรรม/
ตอปี 

เทศบาลมีสวนรวมในการจัด
งานรัฐพิธีและวันสําคัญตางๆ 
และประเพณีทองถิ่น 

สํานักปลัดฯ 
รวมกับ 

ที่ทําการจังหวัด
เชียงใหม 

 

16 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอสัน
ทราย 
- โครงการขอรับสนับสนุน
งบประมาณการจัดงานพระราชพิธ ีรัฐ
พิธี ประเพณีทองถิ่น ปี 2560 

เพื่ออุดหนุนการเป็นคาดําเนิน
กิจกรรมตางๆของอําเภอสัน
ทราย 

เพื่ออุดหนุนการเป็นคาดําเนิน
กิจกรรมตาง ๆ ของที่ทําการ
ปกครองอําเภอสันทราย 
-โครงการจัดงาน รัฐพิธี  งาน
ประเพณีและงานกิจกรรมอื่น ๆ 

90,000 90,000 90,000 สนับสนุนกิจ
กิจกรรม
โครงการ
ของที่ทํา
การปกครอง
จังหวัด
เชียงใหม  
1 กิจกรรม/
ตอปี 

เทศบาลมีสวนรวมในการจัด
งานรัฐพิธีและวันสําคัญตางๆ 
และประเพณีทองถิ่น 

สํานักปลัดฯ 
รวมกับ 

ที่ทําการจังหวัด
เชียงใหม 
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6.3 แนวทางการ  การพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการ และการตรวจสอบควบคมุ     

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิตโครงการ) 2560 2561 2562 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) 

17 อุดหนุนเทศบาลตําบลสันนาเม็ง เพื่ออุดหนุนการเป็นคาดําเนิน
กิจกรรมตางๆของเทศบาลตําบล
สันนาเม็ง 

เพื่ออุดหนุนการเป็นคาดําเนิน
กิจกรรมตาง ๆ ของ เทศบาล
ตําบลสันนาเม็ง 
-โครงการจัดงาน รัฐพิธี  งาน
ประเพณีและงานกิจกรรมอื่น ๆ 

25,000 25,000 25,000 สนับสนุนกิจ
กิจกรรม
โครงการ
ของเทศบาล
ตําบลสันนา
เม็ง  1 
กิจกรรม/ตอ
ปี 

เทศบาลมีสวนรวมในการจัด
งานรัฐพิธีและวันสําคัญตางๆ 
และประเพณีทองถิ่น 

สํานักปลัดฯ 
รวมกับ 

เทศบาลตําบล
สันนาเม็ง 

18 คาจางหนวยงาน หรือสถาบันทาํการ
สํารวจประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการ
ปฏิบัติราชการและความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ จาก เทศบาลเมืองแมโจ 

เพื่อเป็นการสํารวจประสิทธภิาพ
ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ 

การสํารวจและประเมินความพึง
พอใจจํานวน 1 ครั้ง/ปี 

35,000 35,000 35,000 คาความพึง
พอใจของ
ประชาชนผู
มาใชบริการ
ไมนอยกวา
รอยละ 80 

มีการสํารวจตนเองเพื่อนํา
ผลมาประเมินการใหบริการ
ม า ป รั บ ป รุ ง ก า ร ป ฏิ บั ติ
ราชการ 

สํานักปลัดฯ 
 

19 โครงการอบรมอาสาสมัครจัดเก็บ
ขอมูลพื้นฐาน 

เพื่อเสริมสรางและพัฒนาความรู
ใหกับอาสาสมัคร 
 

ดําเนินการจัดเก็บขอมูลพื้นฐาน 
ทั้ง 19 ชุมชน 

30,000 30,000 30,000 คาความพึง
พอใจของ
ประชาชนผู
มาใชบริการ
ไมนอยกวา
รอยละ 80 

อาสาสมัครไดเกิดทักษะและ
มีความรูในการจัดเก็บขอมูล 

สํานักปลัด 
งานพัฒนาชุมชน 

 

20 คาใชจายในการคัดเลือกกรรมการ
ชุมชน 

1. เพื่อเป็นการสงเสริมการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
2. เพื่อสงเสริมใหประชาชน 
ใหเขามามีสวนรวมในการเลือก
ตัวแทนชุมชน 
 
 

ดําเนินกิจกรรมเพื่อสงเสริม 
สนับสนุนการเลือกตั้ง 
 

20,000 20,000 20,000 รอยละของ 
ประชาชน 
ที่มีสวนรวม 
ในการ
เลือกตั้ง 
 

1. สงเสริมการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตย 
2. ประชาชนเขามามีสวน
รวมในการเลือกผูบริหาร/
ตัวแทนชุมชน 
 

สํานักปลัด, 
งานวิเคราะห์
นโยบายและ

แผน 
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6.4 แนวทางการ  จัดหาปัจจัย และสร้างปจัจัยสนบัสนุนในการบริหารงานขององค์กร         

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิตโครงการ) 2560 2561 2562 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) 

1 โครงการจัดซ้ือโครงเตนท์พิธีทรงโคง 1.เพื่อใหมีวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ 
เครื่องใชที่จําเป็น ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ  การปฏิบัติงาน
ตามภารกิจของหนวยงาน 
2. เพื่ออํานวยความสะดวกและ
เ พิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใ น ก า ร
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ 

โครงเตนท์พิธีทรงโคงขนาดกวาง 6 
เมตร ยาว 12 เมตร เหล็กแปฺปประ
ปาเคลือบกัลวาไนซ์  จํานวน 5 โครง 

105,000 105,000 105,000 จํานวน
ครุภัณฑ์ 
ที่ไดมาตรฐาน 
เพียงพอตอ 
การใชงานของ 
กอง
สาธารณสุข 

1. มีวัสดุ อุปกรณ์
เครื่องมือ เครื่องใช ที่
เ พี ย ง พ อ ต อ ก า ร
ปฏิบัติงาน  และมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
2. เจาหนาที่ปฏิบัติงาน 
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ 

กองสาธารณสุขฯ 

2 โครงการจัดซ้ือผาใบเตนท์พิธีทรงโคง 1.เพื่อใหมีวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ 
เครื่องใชที่จําเป็น ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ  การปฏิบัติงาน
ตามภารกิจของหนวยงาน 
2. เพื่ออํานวยความสะดวกและ
เ พิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใ น ก า ร
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ 

ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 6 เมตร 
ผาใบคูนิลอนเกรด A   เบอร์ 6000
พรอมสกรีนโลโก สํานักงานเทศบาล
เมืองแมโจ จาํนวน 5 โครง 

148,500 148,500 148,500 จํานวน
ครุภัณฑ์ 
ที่ไดมาตรฐาน 
เพียงพอตอ 
การใชงานของ 
กอง
สาธารณสุข 

1. มีวัสดุ อุปกรณ์
เครื่องมือ เครื่องใช ที่
เ พี ย ง พ อ ต อ ก า ร
ปฏิบัติงาน  และมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
2. เจาหนาที่ปฏิบัติงาน 
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ 

กองสาธารณสุขฯ 

3 โครงการจัดซ้ือโครงเตนท์พิธีทรงโครง 1.เพื่อใหมีวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ 
เครื่องใชที่จําเป็น ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ  การปฏิบัติงาน
ตามภารกิจของหนวยงาน 
2. เพื่ออํานวยความสะดวกและ
เ พิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใ น ก า ร
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ 

ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 6 เมตร 
พรอมผาใบคูนิลอนเกรด A เบอร์ 
6000พรอมสกรีนโลโก สํานกังาน
เทศบาลเมืองแมโจ จํานวน 20 ชุด 

352,000 352,000 352,000 จํานวน
ครุภัณฑ์ 
ที่ไดมาตรฐาน 
เพียงพอตอ 
การใชงานของ 
กอง
สาธารณสุข 

1. มีวัสดุ อุปกรณ์
เครื่องมือ เครื่องใช ที่
เ พี ย ง พ อ ต อ ก า ร
ปฏิบัติงาน  และมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
2. เจาหนาที่ปฏิบัติงาน 
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ 

กองสาธารณสุขฯ 
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6.4 แนวทางการ  จัดหาปัจจัย และสร้างปจัจัยสนบัสนุนในการบริหารงานขององค์กร         

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิตโครงการ) 2560 2561 2562 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) 

4 เสาอากาศวิทยุสื่อสาร 1.เพื่อใหมีวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ 
เครื่องใชที่จําเป็น ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ  การปฏิบัติงาน
ตามภารกิจของหนวยงาน 
2. เพื่ออํานวยความสะดวกและ
เ พิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใ น ก า ร
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ 

ชนิดโครงสรางเหล็กสามเหลี่ยม 
ขนาด 15 นิว้ ความสูง 30 เมตร
ทาสีขาว - แดง พรอมอปุกรณ์
ติดต้ัง 

99,850 99,850 99,850 จํานวน
ครุภัณฑ์ 
ที่ไดมาตรฐาน 
เพียงพอตอ 
การใชงานของ 
กอง
สาธารณสุข 

1. มีวัสดุ อุปกรณ์
เครื่องมือ เครื่องใช ที่
เ พี ย ง พ อ ต อ ก า ร
ปฏิบัติงาน  และมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
2. เจาหนาที่ปฏิบัติงาน 
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ 

กองสาธารณสุขฯ 

5 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขต
เทศบาล 

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ 
ของสถานที่ราชการ 
ให้มีทัศนียภาพที่สวยงาม 
และเป็นที่ประทับใจของผู้มา 
ติดต่อราชการ 

จัดภูมิทัศน์ด้วยไม้ดอก ไม้ประดับ 
ไม้ยืนต้น วัสดุอุปกรณ์สําหรับงาน
ภูมิทัศน์ วัสดุตกแต่ง งานภูมิ
สถาปัตยกรรม งานศิลปหัตถกรรม 
งานประติมากรรม และงานระบบ
ต่าง ๆ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวขอ้งกับการดําเนินการ 

100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจ 
ของผู้มาติดต่อ 
ราชการ 

สถานที่มีภูมิทัศน์ที่
เหมาะสมมีทัศนียภาพที่
สวยงามและเป็นที่
ประทับใจของผู้มา
ติดต่อราชการ 

กองชาง 

6 โครงการจัดซ้ือตูเหล็ก 4 ลิ้นชัก 1.เพื่อใหมีวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ 
เครื่องใชที่จําเป็น ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ  การปฏิบัติงาน
ตามภารกิจของหนวยงาน 
2. เพื่ออํานวยความสะดวกและ
เ พิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใ น ก า ร
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ 

ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 4 ลิ้นชัก 
จํานวน 3 ชิ้น ชิ้นละ 3,600 บาท 

10,800 10,800 10,800 จํานวน
ครุภัณฑ์ 
ที่ไดมาตรฐาน 
เพียงพอตอ 
การใชงานของ 
เทศบาล 

1.มีวัสดุ อุปกรณ์
เครื่องมือ เครื่องใช ที่
เ พี ย ง พ อ ต อ ก า ร
ปฏิบัติงาน  และมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
2. เจาหนาที่ปฏิบัติงาน 
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว 
และมีประสิทธภิาพ 

สํานักปลัด 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิตโครงการ) 2560 2561 2562 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) 

7 โครงการจัดซ้ือกลองถายรูป 1.เพื่อใหมีวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ 
เครื่องใชที่จําเป็น ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ  การปฏิบัติงาน
ตามภารกิจของหนวยงาน 
2. เพื่ออํานวยความสะดวกและ
เ พิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใ น ก า ร
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ 

กลองถายรูป จํานวน 1 เครื่อง 25,000 25,000 25,000 จํานวน
ครุภัณฑ์ 
ที่ไดมาตรฐาน 
เพียงพอตอ 
การใชงานของ 
สํานักปลัด 

1.มีวัสดุ อุปกรณ์
เครื่องมือ เครื่องใช ที่
เ พี ย ง พ อ ต อ ก า ร
ปฏิบัติงาน  และมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
2. เจาหนาที่ปฏิบัติงาน 
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ 

สํานักปลัด 

8 โครงการจัดซ้ือเครื่องทําน้ํา รอน – 
เย็น 

1.เพื่อใหมีวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ 
เครื่องใชที่จําเป็น ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ  การปฏิบัติงาน
ตามภารกิจของหนวยงาน 
2. เพื่ออํานวยความสะดวกและ
เ พิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใ น ก า ร
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ 

เครื่องทําน้ํา รอน – เย็น จํานวน 1 
เครื่อง 

4,500 4,500 4,500 จํานวน
ครุภัณฑ์ 
ที่ไดมาตรฐาน 
เพียงพอตอ 
การใชงานของ 
สํานักปลัด 

1.มีวัสดุ อุปกรณ์
เครื่องมือ เครื่องใช ที่
เ พี ย ง พ อ ต อ ก า ร
ปฏิบัติงาน และมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
2. เจาหนาที่ปฏิบัติงาน 
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ 

สํานักปลัด 

9 โครงการจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ 1.เพื่อใหมีวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ 
เครื่องใชที่จําเป็น ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ  การปฏิบัติงาน
ตามภารกิจของหนวยงาน 
2. เพื่ออํานวยความสะดวกและ
เ พิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใ น ก า ร
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ 

เครื่องปรับอากาศ จาํนวน4 เครื่อง 
-เครื่องปรับอากาศพรอมติดตั้งหอง
ประชุมเล็ก จํานวน 1 เครื่อง ราคา
ละ 45,000 บาท 
-เครื่องปรับอากาศพรอมติดตั้งหอง
ประชุมสํานักงาน ชั้น 3 จํานวน 2 
เครื่อง ราคาละ 66,900 บาท  
เครื่องปรับอากาศพรอมติดตั้งหอง
ประชุมสํานักงาน ชั้น 3 จํานวน 2 
เครื่อง ราคาละ 18,000บาท 

200,400 200,400 200,400 จํานวน
ครุภัณฑ์ 
ที่ไดมาตรฐาน 
เพียงพอตอ 
การใชงานของ 
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

1.มีวัสดุ อุปกรณ์
เครื่องมือ เครื่องใช ที่
เ พี ย ง พ อ ต อ ก า ร
ปฏิบัติงาน  และมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
2. เจาหนาที่ปฏิบัติงาน 
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ 

สํานักปลัด 
งานการศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิตโครงการ) 2560 2561 2562 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) 

10 โครงการจัดซ้ือเครื่องฉาย LCD 
PROJECTOR พรอมจอมอเตอร์ 
จํานวน 1 ชุด 

1.เพื่อใหมีวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ 
เครื่องใชที่จําเป็น ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ  การปฏิบัติงาน
ตามภารกิจของหนวยงาน 
2. เพื่ออํานวยความสะดวกและ
เ พิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใ น ก า ร
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ 

เครื่องฉาย LCD PROJECTOR 
พรอมจอมอเตอร ์

90,000 90,000 90,000 จํานวน
ครุภัณฑ์ 
ที่ไดมาตรฐาน 
เพียงพอตอ 
การใชงานของ 
สํานักงาน 

1.มีวัสดุ อุปกรณ์
เครื่องมือ เครื่องใช ที่
เ พี ย ง พ อ ต อ ก า ร
ปฏิบัติงาน  และมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
2. เจาหนาที่ปฏิบัติงาน 
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ 

สํานักปลัด 

11 โครงการจัดซ้ือตูเอกสารรางเลื่อน 1.เพื่อใหมีวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ 
เครื่องใชที่จําเป็น ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ  การปฏิบัติงาน
ตามภารกิจของหนวยงาน 
2. เพื่ออํานวยความสะดวกและ
เ พิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใ น ก า ร
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ 

ตูเอกสารแบบบานรางเลื่อน 
จํานวน 4 ตู ตูละ 11,250 บาท 

45,000 45,000 45,000 จํานวน
ครุภัณฑ์ 
ที่ไดมาตรฐาน 
เพียงพอตอ 
การใชงานของ 
สํานักงาน 

1.มีวัสดุ อุปกรณ์
เครื่องมือ เครื่องใช ที่
เ พี ย ง พ อ ต อ ก า ร
ปฏิบัติงาน  และมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
2. เจาหนาที่ปฏิบัติงาน 
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ 

สํานักปลัด 

12 โครงการจัดซ้ือโทรศัพท์สํานักงาน  1.เพื่อใหมีวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ 
เครื่องใชที่จําเป็น ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ  การปฏิบัติงาน
ตามภารกิจของหนวยงาน 
2. เพื่ออํานวยความสะดวกและ
เ พิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใ น ก า ร
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ 

โทรศัพท์สํางาน จํานวน 10 เครื่อง 
เครื่องละ 3,000 บาท 

30,000 30,000 30,000 จํานวน
ครุภัณฑ์ 
ที่ไดมาตรฐาน 
เพียงพอตอ 
การใชงานของ 
สํานักปลัด 

1.มีวัสดุ อุปกรณ์
เครื่องมือ เครื่องใช ที่
เ พี ย ง พ อ ต อ ก า ร
ปฏิบัติงาน  และมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
2. เจาหนาที่ปฏิบัติงาน 
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว 
และมีประสิทธภิาพ 

สํานักปลัด 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิตโครงการ) 2560 2561 2562 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) 

13 โครงการจัดซ้ือโทรศัพท์สํานักงานไร
สาย  

1.เพื่อใหมีวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ 
เครื่องใชที่จําเป็น ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ  การปฏิบัติงาน
ตามภารกิจของหนวยงาน 
2. เพื่ออํานวยความสะดวกและ
เ พิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใ น ก า ร
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ 

โทรศัพท์สํางานไรสาย จาํนวน 5 
เครื่อง เครื่องละ 4,500 บาท 

22,500 22,500 22,500 จํานวน
ครุภัณฑ์ 
ที่ไดมาตรฐาน 
เพียงพอตอ 
การใชงานของ 
สํานักปลัด 

1.มีวัสดุ อุปกรณ์
เครื่องมือ เครื่องใช ที่
เ พี ย ง พ อ ต อ ก า ร
ปฏิบัติงาน  และมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
2. เจาหนาที่ปฏิบัติงาน 
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ 

สํานักปลัด 

14 โครงการจัดซ้ือตูเอกสารรางเลื่อน 1.เพื่อใหมีวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ 
เครื่องใชที่จําเป็น ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ  การปฏิบัติงาน
ตามภารกิจของหนวยงาน 
2. เพื่ออํานวยความสะดวกและ
เ พิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใ น ก า ร
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ 

ตูเอกสารแบบบานรางเลื่อน 
จํานวน 4 ตู ตูละ 11,250 บาท 

45,000 45,000 45,000 จํานวน
ครุภัณฑ์ 
ที่ไดมาตรฐาน 
เพียงพอตอ 
การใชงานของ 
สํานักปลัด 

1.มีวัสดุ อุปกรณ์
เครื่องมือ เครื่องใช ที่
เ พี ย ง พ อ ต อ ก า ร
ปฏิบัติงาน  และมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
2. เจาหนาที่ปฏิบัติงาน 
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ 

สํานักปลัด 

15 โครงการจัดซ้ือเกาอี้สํานกังาน รุน
ใหญ จํานวน 1 ตัว 

1.เพื่อใหมีวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ 
เครื่องใชที่จําเป็น ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ  การปฏิบัติงาน
ตามภารกิจของหนวยงาน 
2. เพื่ออํานวยความสะดวกและ
เ พิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใ น ก า ร
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ 

เกาอี้สํานักงาน รุนใหญ จํานวน 1 
ตัว 

5,000 5,000 5,000 จํานวน
ครุภัณฑ์ 
ที่ไดมาตรฐาน 
เพียงพอตอ 
การใชงานของ 
สํานักปลัด 

1.มีวัสดุ อุปกรณ์
เครื่องมือ เครื่องใช ที่
เ พี ย ง พ อ ต อ ก า ร
ปฏิบัติงาน  และมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
2. เจาหนาที่ปฏิบัติงาน 
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ 

สํานักปลัด 
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6.4 แนวทางการ  จัดหาปัจจัย และสร้างปจัจัยสนบัสนุนในการบริหารงานขององค์กร         

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิตโครงการ) 2560 2561 2562 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) 

16 โครงการจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับประมวลผล แบบที ่2  

1.เพื่อใหมีวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ 
เครื่องใชที่จําเป็น ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ  การปฏิบัติงาน
ตามภารกิจของหนวยงาน 
2. เพื่ออํานวยความสะดวกและ
เ พิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใ น ก า ร
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ 

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับ
ประมวลผล แบบที่ 2 จํานวน 1 
เครื่อง 

29,000 29,000 29,000 จํานวน
ครุภัณฑ์ 
ที่ได
มาตรฐาน 
เพียงพอตอ 
การใชงาน
ของ 
คลัง 

1.มีวัสดุ อุปกรณ์
เครื่องมือ เครื่องใช ที่
เ พี ย ง พ อ ต อ ก า ร
ปฏิบัติงาน  และมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
2. เจาหนาที่ปฏิบัติงาน 
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ 

คลัง 

17 คาจางเหมาบริการ 1 พัฒนา คุณภาพด านความ
สะอาดของสํานักงานหรือพื้นที่
ความรับของเทศบาลใหไดรับ
ความพึงพอใจจากประชาชน 
บุคลากร  นั ก ศึกษาและผู ม า
ติดตอราชการ  
2 เสริมสรางสุขภาพและอนามัย
ที่ดีแกบุคลากร นักศึกษา ผูมา
ติดตอราชการ  
3 รักษาความสะอาดและความ
เป็นระเบียบของสํานักงาน อยาง
ตอเนื่อง ควบคูกับการทํา
กิจกรรม 5 ส 

การดําเนินการจัดซ้ือ/จัดจาง จาง
เหมาบริการในการจัดเก็บ ขน 
ขยะมูลฝอย ภายในเขตพื้นที่
เทศบาลเมืองแมโจ 19  ชุมชน
เป็นไปดวยความถกูตองเรียบรอย 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 รอยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ในเขต
เทศบาล 

อ า ค า ร แ ล ะ บ ริ เ ว ณ
โดยรอบเขตพื้นที่ความ
รั บ ผิ ด ช อ บ ใ น เ ข ต
เทศบาลเมืองแมโจ มี
ความสะอาด เรียบรอย
อยูตลอดเวลา 

กองสาธารณะสุขฯ 
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6.4 แนวทางการ  จัดหาปัจจัย และสร้างปจัจัยสนบัสนุนในการบริหารงานขององค์กร         

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิตโครงการ) 2560 2561 2562 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) 

18 คาจางเอกชนจํากัดขยะ เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยใน
พื้นที่ ในการจัดการขยะมูล ฝอย
และการแกไขปัญหาสิ่งแวดลอม 
ซ่ึงเป็นผลมาจากขยะมีพิษ และ
สิ่งปฏิกูลตางๆ  

การดําเนินการจัดซ้ือ/จัดจาง 
จางเหมาบริการในการ
จัดเก็บ ขน ขยะมูลฝอย 
ภายในเขตพื้นที่เทศบาล
เมืองแมโจ 19  ชุมชน
เป็นไปดวยความถกูตอง
เรียบรอย 

13,700,000 13,700,000 13,700,000 รอยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ในเขต
เทศบาล 

อ า ค า ร แ ล ะ บ ริ เ ว ณ
โดยรอบเขตพื้นที่ความ
รั บ ผิ ด ช อ บ ใ น เ ข ต
เทศบาลเมืองแมโจ มี
ความสะอาด เรียบรอย
อยูตลอดเวลา 

กองสาธารณะสุขฯ 

19 คาจางเหมาเอกชนดูดส่ิงปฏกิูลในเขต
เทศบาลเมืองแมโจ 

เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยใน
พื้นที่ ในการจัดการขยะมูล ฝอย
และการแกไขปัญหาสิ่งแวดลอม 
ซ่ึงเป็นผลมาจากขยะมีพิษ และ
สิ่งปฏิกูลตางๆ 

การดําเนินการจัดซ้ือ/จัดจาง 
จางเหมาบริการในการ
จัดเก็บ ขน ขยะมูลฝอย 
ภายในเขตพื้นที่เทศบาล
เมืองแมโจ 19  ชุมชน
เป็นไปดวยความถกูตอง
เรียบรอย 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 รอยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ในเขต
เทศบาล 

อ า ค า ร แ ล ะ บ ริ เ ว ณ
โดยรอบเขตพื้นที่ความ
รั บ ผิ ด ช อ บ ใ น เ ข ต
เทศบาลเมืองแมโจ มี
ความสะอาด เรียบรอย
อยูตลอดเวลา 

กองสาธารณะสุขฯ 

20 คาจางเหมาตักขยะ เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยใน
พื้นที่ ในการจัดการขยะมูล ฝอย
และการแกไขปัญหาสิ่งแวดลอม 
ซ่ึงเป็นผลมาจากขยะมีพิษ และ
สิ่งปฏิกูลตางๆ 

การดําเนินการจัดซ้ือ/จัดจาง 
จางเหมาบริการในการ
จัดเก็บ ขน ขยะมูลฝอย 
ภายในเขตพื้นที่เทศบาล
เมืองแมโจ 19  ชุมชน
เป็นไปดวยความถกูตอง
เรียบรอย 

1,700,000 1,700,000 1,700,000 รอยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ในเขต
เทศบาล 

อ า ค า ร แ ล ะ บ ริ เ ว ณ
โดยรอบเขตพื้นที่ความ
รั บ ผิ ด ช อ บ ใ น เ ข ต
เทศบาลเมืองแมโจ มี
ความสะอาด เรียบรอย
อยูตลอดเวลา 

กองสาธารณะสุขฯ 
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6.4 แนวทางการ  จัดหาปัจจัย และสร้างปจัจัยสนบัสนุนในการบริหารงานขององค์กร         

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิตโครงการ) 2560 2561 2562 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) 

21 โครงการจัดซ้ือเครื่องปริ้นเตอร์ 1.เพื่อใหมีวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ 
เครื่องใชที่จําเป็น ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ  การปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของหนวยงาน 
2. เพื่ออํานวยความสะดวกและ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาที่ 

เครื่องปริ้นเตอร์ จํานวน 1 
เครื่อง 

7,900 7,900 7,900 จํานวน
ครุภัณฑ์ 
ที่ไดมาตรฐาน 
เพียงพอตอ 
การใชงานของ 
สํานักปลัด 

1.มีวัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือ 
เครื่องใช ที่เพียงพอตอการ
ปฏิบั ติ ง าน  และมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
2. เจาหนาที่ปฏิบัติงาน 
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ 

สํานักปลัด 

22 โครงการจัดซ้ือเครื่องสํารอง
ไฟฟูา 

1.เพื่อใหมีวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ 
เครื่องใชที่จําเป็น ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ  การปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของหนวยงาน 
2. เพื่ออํานวยความสะดวกและ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาที่ 

เครื่องสํารองไฟฟูา จํานวน 6 
เครื่อง เครื่องละ 3,200 บาท 

19,200 19,200 19,200 จํานวน
ครุภัณฑ์ 
ที่ไดมาตรฐาน 
เพียงพอตอ 
การใชงานของ 
สํานักปลัด 

1.มีวัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือ 
เครื่องใช ที่เพียงพอตอการ
ปฏิบั ติ ง าน  และมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
2. เจาหนาที่ปฏิบัติงาน 
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ 

สํานักปลัด 

23 โครงการจัดซ้ือตูลําโพง 
เอนกประสงค์ 15 นิ้ว จํานวน 2 
ตัว 

1.เพื่อใหมีวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ 
เครื่องใชที่จําเป็น ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ  การปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของหนวยงาน 
2. เพื่ออํานวยความสะดวกและ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาที่ 

ตูลําโพง เอนกประสงค์ 15 นิ้ว 
จํานวน 2 ตัว ตูละ 7,500 บาท 

15,000 15,000 15,000 จํานวน
ครุภัณฑ์ 
ที่ไดมาตรฐาน 
เพียงพอตอ 
การใชงานของ 
สํานักปลัด 

1.มีวัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือ 
เครื่องใช ที่เพียงพอตอการ
ปฏิบั ติ ง าน  และมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
2. เจาหนาที่ปฏิบัติงาน 
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ 

สํานักปลัด 
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(ยุทธศาสตร ์เทศบาลเมืองแม่โจ)้ 
การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความ

เป็นระเบียบเรียบร้อย 
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(ผ.01) 
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลเมืองแม่โจ้ อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์จงัหวัดที ่4. การสร้างความ มั่นตง ปลอดภัย และความสงบสขุของประชาชน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วน จังหวัดเชียงใหม่ ที ่6. การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

ยุทธศาสตร์ที ่7. ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และการจัดการระเบียบชุมชน 
       7.1 แนวทางการ   กระตุ้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิตโครงการ) 2560 2561 2562 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) 

1 รณรงค์ใหความรูดานการปูองกันและ 
บรรเทาสาธารณภยั 

เพื่อใหประชาชนและทุกภาคสวน
มีสวนรวมในการปอูงกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

จัดกิจกรรมรณรงค์ในรูปแบบตางๆ 
อาทิเชน อบรม สัมมนานิทรรศการ 
ฯลฯ รวมทั้งจัดทําสื่อในรูปแบบตางๆ
เชน ปูายประชาสัมพันธ์แผนพับ 
โปสเตอร์ สติ๊กเกอร์แผน CD-ROM 
ฯลฯ 

100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ 
ความพึงพอใจ 
ของผู้เข้าร่วม 
กิจกรรมหรือ 

โครงการ 

ประชาชนทุกภาคส่วน
ร่ ว ม มื อ กั น ใ น ก า ร
ปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

สํานักปลัด 

2 ฝึกอบรมและฝึกซ้อมแผนปูองกันและ 
บรรเทาสาธารณภยัและระงับอัคคีภยั
ใหกับบุคลากรของเทศบาลเมืองแมโจ
แมโจ ประจําป ี2560 

เพื่อเพิ่มพูนความรู ้ทักษะ 
และความชํานาญในการ 
ปฏิบัติงาน ด้านการปอูงกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย 
แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
และฝึกซ้อมแผนปูองกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย 

บุคคลากรสังกัด 
เทศบาลเมืองแม่โจ้เจ้าหน้าที่เทศบาล 
อื่นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
ประชาชนทั่วไป 

50,000 50,000 50,000 1. จํานวน 
กิจกรรม 
การฝึกอบรม 
1 ครั้ง/ปี 
2. จํานวน 
ผูเขารวม 
กิจกรรม 
200 คน/ครั้ง 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
มีความรู้ ทักษะ และ 
ความชํานาญในการ
ปฏิบัติงานด้านการ
ปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

สํานักปลัด 
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7.2 แนวทางการ   เสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบปลอดภัยแก่ชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิตโครงการ) 2560 2561 2562 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) 

1 โครงการติดตั้งกลองวงจรปิด CCTV 
ในเขตเทศบาลเมืองแมโจ 

1. เพื่อรักษาความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพย์สินใหแก 
ประชาชน 
 

ระบบกลองโทรทัศน์วงจรปิด
ความชัดสูง CCTVFULL HD 
ใหคลอบคลุมทุกตําบลในเขต
เทศบาลเมืองแมโจ 

1,070,000 1,070,000 1,070,000 1. จํานวนการ 
ติ ด ตั้ ง ร ะ บ บ
กลองโทรทัศน์ 
วงจรปิดความ
ชัดสูง CCTV 
FULLHDค ร บ
ทุกจุด 

1. ประชาชนในเขต
เท ศบ าล เมื อ ง แม โ จ     
มีความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สิน สราง
ค ว า ม เ ชื่ อ มั่ น ใ ห
เชียงใหมเป็นเมืองที่นา
อยูมากยิ่งขึ้น 

สํานักปลัด 

2 โครงก ารอบรมพัฒนา ศักยภาพ
อาสาสมัครสายตรวจชุมชน เทศบาล
เมืองแมโจ 

1. เพื่อปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภยั ใหแกประชาชน 
ในพื้นที่ของเทศบาลเมืองแมโจ  
2. เพื่อชวยเหลือสนับสนุน 
การปฏิบัติงานของเทศบาลเมือง
แมโจ สวนราชการ และองค์กร 
ที่เกี่ยวของ 

1. จัดเตรียม จัดหา อุปกรณ์ 
เครื่องมือ เครื่องใชในการ
สนับสนุนการปฏิบัติงานให
เพียงพอ 
2.ปฏิบัติงานดานปูองกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย 
ตามระเบียบกฎหมายที ่
เกี่ยวของ 

30,000 30,000 30,000 จํานวน 
กิจกรรม 
ที่สนับสนุน 
การดําเนินงาน 
ปูองกันและ 
บรรเทาฯ 

สามารถชวยเหลือ 
สนับสนุนการปฏิบัติงาน 
ของเทศบาลเมืองแมโจ 
สวนราชการตางๆและ 
องค์กรที่เกี่ยวของ 

สํานักปลัด 

3 คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 1. เพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซม
ทรัพย์สินของเทศบาลเมืองแมโจ
ที่ใชในงานบรรเทาสาธารณภัยให
อยูในสภาพดีพรอมสําหรับการ
ปฏิบัติงาน 
2. เพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซม
ทรัพย์สินของเทศบาลเมืองแมโจ 
ใหมีสภาพมั่นคง แข็งแรงและ
ปลอดภัย 

1. คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง
ต า ง ๆ เ ช น ร ถ ดั บ เ พ ลิ ง 
รถบรรทุกน้ํา รถดูดสิ่งโสโครก
ปฏิ กูล  รถกวาดดูดฝุุ น  รถ
กระเชาไฟฟูา รถบรรทุก ฯลฯ 

100,000 100,000 100,000 ร อ ย ล ะ ข อ ง
ค รุ ภั ณ ฑ์ ที่
ไ ด รั บ ก า ร
บํารุงรักษา 

1. ทรัพย์สินของ
เทศบาลเมืองแมโจที่ใช
ในงานบรรเทาสาธารณ
ภัยอยูในสภาพดีพรอมที่
จะปฏิบัติงาน 
2. ทรัพย์สินของ
เท ศบ าล เมื อ ง แม โ จ      
มีสภาพมั่นคง แข็งแรง
และมีความปลอดภัยตอ
การใชงาน 

สํานักปลัด 
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7.2 แนวทางการ   เสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบปลอดภัยแก่ชุมชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิตโครงการ) 2560 2561 2562 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) 

4 โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในชวงเทศกาลสําคัญ 

1. เพื่อปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยใหแกประชาชนในพื้นที่
ตําบลตาง ๆ ของเทศบาลเมือง
แมโจ ทั้งกอนเกิดเหตุขณะเกิด
เหตุและหลังเกิดเหตุ 
2. เพื่อชวยเหลือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของศูนย์ปูองกันและ
บรร เทาสาธ ารณภั ยจั งหวั ด
เชียงใหมศูนย์อาสาสมัครปูองกัน
ภัยฝุายพลเรือนของ อปท.ใน
พื้นที่อําเภอตางๆสวนราชการ 
และองค์กรที่เกี่ยวของ 

1. ชวงเทศกาลปีใหม  
2. ชวงเทศกาลสงกรานต์  
3. ชวงกรณีตองเฝูาระวัง ปูองกันฯ 
ภัยธรรมชาต ิ 

40,000 40,000 40,000 จํานวน 
กิจกรรม 
ที่สนับสนุน 
การดําเนินงาน 
ปูองกันและ 
บรรเทาฯ 

1. สามารถปูองกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัยใหแกประชาชนใน
พื้นที่ตําบลตาง ๆ 
ของเทศบาลเมืองแม
โจ ทั้งกอนเกิดเหตุ
ขณะเกิดเหตุและหลัง
เกิดเหตุ 
2. สามารถชวยเหลือ 
ส นั บ ส นุ น ก า ร
ปฏิบัติงานของศูนย์
ปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัด
เ ชี ย ง ใ ห ม ศู น ย์
อาสาสมัครปูองกัน
ภัยฝุายพลเรือนของ 
อปท.ในพื้นที่อําเภอ
ตางๆ สวนราชการ
แ ล ะ อ ง ค์ ก ร ที่
เกี่ยวของ 

กองสาธารณสุขฯ 
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7.2 แนวทางการ   เสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบปลอดภัยแก่ชุมชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิตโครงการ) 2560 2561 2562 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) 

5 โครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภยัใน
สํานักงานเทศบาลเมืองแมโจ 

1.เพื่อสรางจิตสํานึกใหกับ
ผูบริหาร สมาขกิสภา ขาราชการ 
พนักงานเทศบาล ไดปฏิบัติตาม
กฎหมายจราจรโดยเครงครัด 
2.เพื่อสรางความรวมมือและ
ความรับผิดชอบดานการลด
อุบัติเหตุตางๆ จากหนวยงาน
ทองถิ่น สูชุมชน ตอไป 
3.เพื่อเป็นตัวอยางตนแบบในการ
ปฏิบัติตามกฎหมายจราจร การ
สวมหมวกกันน็อกรอยเปอร์เซ็นต์ 

จัดกิจกรรมในรูปแบบตาง ๆเชน 
1. อบรม สัมมนา 
2. นิทรรศการ 
3. จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ 
หลายรูปแบบ เชน สปอต โฆษณา
วิทยุ ปูายประชาสัมพันธ์ แผนพับ
และสติ๊กเกอร ์ฯลฯ 

30,000 30,000 30,000 ผู บ ริ ห า ร         
ส ม า ขิ ก ส ภ า 
ข า ร า ช ก า ร    
พ นั ก ง า น
เทศบาล  ใช
ย านพ าหน ะ
รถจักรยานยน
ต์ ใ น ก า ร
เดินทางทั้ งผู 
ขั บ ขี่  แ ล ะ 
ผู โ ดยสารนั่ ง
ซอนทายสวม
หมวกนิ รภั ย 
ครบ ๑๐๐ % 

1.ชวยลดอัตราการ
สู ญ เ สี ย ที่ เ กิ ด จ า ก
อุ บั ติ เ ห ตุ
รถจักรยานยนต์ 
2.ชวยใหผูขับขี่และ
โ ด ย ส า ร
รถจักรยานยนต์รูวิธี
สวมหมวกนิรภัยที่ถูก
วิ ธี  ส ามา รถนํ า ไป
ปฏิบัติ ให เกิดความ
ปลอดภัย 
3.ช ว ย ใ ห เ กิ ด ก า ร
เร่ิมตนของการปฏิบัติ
ที่เป็นรูปธรรมชัดเจน 
อันนําไปสูการปฏิบัติ
ที่ยั่งยืนใน อนาคต 
แ ล ะ นํ า ไ ป สู ก า ร
ปฏิบัติในเขตพื้นที่อื่น 
ๆ ได 

กองสาธารณสุขฯ 
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7.2 แนวทางการ   เสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบปลอดภัยแก่ชุมชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิตโครงการ) 2560 2561 2562 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) 

6 โครงการการบริการการแพทย์ฉกุเฉิน 1.สง เสริมการมีบทบาทของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่นและ
องค์กรภาคีเครือขายอื่นในระบบ
การแพทย์ฉุกเฉินใหเขมแข็งและ
ยั่งยืน 
2.เพื่อพัฒนาโครงสราง กลไก
การจัดการละการอภิบาลระบบ
การแพทย์ฉุกเฉินในทุกระดับใหมี
ประสิทธิภาพ 
3.เพื่อเสริมสรางศักยภาพของ
บุคลากรและองค์กรที่เกี่ยวของ
ให ระบบการแพทย์ฉุ ก เฉินที่
เขมแข็งและยั่งยืน 

ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ใหแกประชาชนในพื้นที่ตําบลตาง ๆ 
ของเทศบาลเมืองแมโจ ทั้งกอนเกิด
เหตุขณะเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุ 
อยางทันถวงที่ 
 
 

1,200,000 1,200,000 1,200,000 จํานวน 
กิจกรรม 
ที่สนับสนุน 
การดําเนินงาน 
ปูองกันและ 
บรรเทาฯ 

1.มีระบบโครงสราง 
และบทบาทหนาที่ที่
ชัดเจนในเครือขาย
บริการการแพทย์
ฉุกเฉินทุกทองถิ่น 
2.บุคลากรและ
อาสาสมัครกูชีพมี
ความพรอมในทุก
ดาน ในการปฏิบัติ
หนาที่เมื่อเกิดเหตุ
เจ็บปุวยฉุกเฉินอยาง
มีประสิทธิภาพละ
ประสิทธิผล 
3.ผูเจ็บปุวยฉกุเฉิน
ไดรับการดูแลอยาง
ถูกตอง รวดเร็ว
ทันทวงที ลดอันตราย
ที่เกิดจากการ
บาดเจ็บทังทาง
รางกายและจิตใจ 
 

กองสาธารณสุขฯ 
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7.2 แนวทางการ   เสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบปลอดภัยแก่ชุมชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิตโครงการ) 2560 2561 2562 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) 

7 รถบรรทุก (ดีเซล) 1.เพื่อใหมีวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ 
เครื่องใชที่จําเป็น ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ  การปฏิบัติงาน
ตามภารกิจของหนวยงาน 
2. เพื่ออํานวยความสะดวกและ
เ พิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใ น ก า ร
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ 

รถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ลอ 
ปริมาตรกระบอกสบูไมตํ่ากวา 
2,400 ซีซี แบบดับเบิ้ลแค็บ เป็น
กระบะสําเร็จรูป หองโดยสารเป็น
แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู จํานวน 
1 คัน 

787,000 787,000 787,000 จํานวน
ครุภัณฑ์ 
ที่ไดมาตรฐาน 
เพียงพอตอ 
การใชงานของ 
กอง
สาธารณสุข 

1. มีวัสดุ อุปกรณ์
เครื่องมือ เครื่องใช ที่
เ พี ย ง พ อ ต อ ก า ร
ปฏิบัติงาน และมี
ประสิทธิ ภ าพมาก
ยิ่งขึ้น 
2.เ จ า ห น า ที่
ปฏิบัติงาน 
ไ ด อ ย า ง ส ะ ด ว ก 
รวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ 

กองสาธารณสุขฯ 

8 โครงการจัดซ้ือรถยนต์ตรวจการณ์
แบบดับเบิ้ลแคปพรอมอปุกรณ์ประจาํ
รถยนต์ตรวจการณ์เทศบาลเมืองแมโจ 
ประจําป ี2560 

1.เพื่อใหมีวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ 
เครื่องใชที่จําเป็น ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ  การปฏิบัติงาน
ตามภารกิจของหนวยงาน 
2. เพื่ออํานวยความสะดวกและ
เ พิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใ น ก า ร
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ 

รถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ลอ 
ปริมาตรกระบอกสบูไมตํ่ากวา 
2,400 ซีซี แบบดับเบิ้ลแค็บ เป็น
กระบะสําเร็จรูป หองโดยสารเป็น
แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู พรอม
อุปกรณ์ประจํารถยนต์ตรวจการณ์
จํานวน 1 คัน 

1,200,000 1,200,000 1,200,000 จํานวน
ครุภัณฑ์ 
ที่ไดมาตรฐาน 
เพียงพอตอ 
การใชงานของ 
สํานักปลัด 

1. มีวัสดุ อุปกรณ์
เครื่องมือ เครื่องใช ที่
เ พี ย ง พ อ ต อ ก า ร
ปฏิบัติงาน และมี
ประสิทธิ ภ าพมาก
ยิ่งขึ้น 
2.เ จ า ห น า ที่
ปฏิบัติ งานไดอยา ง
สะดวก รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

สํานักปลัด 
งานปูองกันฯ 
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7.2 แนวทางการ   เสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบปลอดภัยแก่ชุมชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2560 2561 2562 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) 

9 โครงการจัดซ้ือชุดผจญเพลิงพรอม
เครื่องชวยหายใจแบบอัดอากาศชนิด
สะพายหลังและเครื่องอัดอากาศ 
เทศบาลเมืองแมโจ ประจาํปี 2560 

1.เพื่อใหมีวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใชที่
จําเป็น ในการเพิ่มประสิทธิภาพ  การปฏิบัติงาน
ตามภารกิจของหนวยงาน 
2. เพื่ออํานวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ 

ชุดผจญเพลิง พรอม
เครื่องชวยหายใจแบบ
อัดอากาศชนิดสะพาย
หลังและเครื่องอัด
อากาศ จํานวน 2ชุด 
ชุดละ 300,000 บาท 

600,000 600,000 600,000 จํานวน
ครุภัณฑ์ 
ที่ไดมาตรฐาน 
เพียงพอตอ 
การใชงานของ 
สํานักปลัด 

1. มีวัสดุ อุปกรณ์
เครื่องมือ เครื่องใช ที่
เพียงพอตอการปฏิบัติงาน 
และมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 
2. เจาหนาที่ปฏิบัติงานได
อยางสะดวก รวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพ 

สํานักปลัด 
งานปูองกันฯ 

10 อุดหนุนกลุมอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน (อสม.) หมู 1  ตาํบล
หนองหาร 

เพื่อสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมสาธารณสุข ขอ
งอสม. ในพื้นที่ 
-โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน การอบรมฟื้นฟูความรูอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน ประจําปี 2560 

ดําเนินกิจกรรมของ อ.
ส . ม .  หมู  1   ตํ า บ ล
หนองหาร 

7,500 7,500 7,500 ก า ร จั ด
กิจกรรม ของ 
อสม. จํานวน 
1 ครั้ง/ตอปี 

บุคลากรและอาสาสมัครมี
ความพรอมในทุกดาน ใน
การปฏิบัติหนาที่อยางมี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ล ะ
ประสิทธิผล 

กอง
สาธารณสุขฯ 

11 อุดหนุนกลุมอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน (อสม.) หมู 2  ตาํบล
หนองหาร 

เพื่อสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมสาธารณสุข ขอ
งอสม. ในพื้นที่ 
-โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน การอบรมฟื้นฟูความรูอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน ประจําปี 2560 

ดําเนินกิจกรรมของ อ.
ส . ม .  หมู  2   ตํ า บ ล
หนองหาร 

7,500 7,500 7,500 ก า ร จั ด
กิจกรรม ของ 
อสม. จํานวน 
1 ครั้ง/ตอปี 

บุคลากรและอาสาสมัครมี
ความพรอมในทุกดาน ใน
การปฏิบัติหนาที่อยางมี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ล ะ
ประสิทธิผล 

กอง
สาธารณสุขฯ 

12 อุดหนุนกลุมอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน (อสม.) หมู 3  ตาํบล
หนองหาร 

เพื่อสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมสาธารณสุข ขอ
งอสม. ในพื้นที่ 
-โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน การอบรมฟื้นฟูความรูอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน ประจําปี 2560 

ดําเนินกิจกรรมของ อ.
ส . ม .  หมู  3   ตํ า บ ล
หนองหาร 

7,500 7,500 7,500 ก า ร จั ด
กิจกรรม ของ 
อสม. จํานวน 
1 ครั้ง/ตอปี 

บุคลากรและบุคลากรและ
อาสาสมัครมีความพรอม
ในทุกดาน ในการปฏิบัติ
ห น า ที่ อ ย า ง มี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ล ะ
ประสิทธิผล 

กอง
สาธารณสุขฯ 
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7.2 แนวทางการ   เสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบปลอดภัยแก่ชุมชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิตโครงการ) 2560 2561 2562 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) 

13 อุดหนุนกลุมอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน (อสม.) หมู 4  ตาํบล
หนองหาร 

เพื่อสนับสนุนการดําเนินกิจกรรม
สาธารณสุข ของอสม. ในพื้นที่ 
-โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน การอบรมฟื้นฟูความรู
อาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน ประจําปี 2560 

ดําเนินกิจกรรมของ อ.ส.ม. หมู 4  ตําบล
หนองหาร 

7,500 7,500 7,500 ก า ร จั ด
กิจกรรม ของ 
อสม. จํานวน 
1 ครั้ง/ตอปี 

บุคลากรและอาสาสมัครมี
ความพรอมในทุกดาน ใน
การปฏิบัติหนาที่อยางมี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ล ะ
ประสิทธิผล 

กอง
สาธารณสุขฯ 

14 อุดหนุนกลุมอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน (อสม.) หมู 5  ตาํบล
หนองหาร 

เพื่อสนับสนุนการดําเนินกิจกรรม
สาธารณสุข ของอสม. ในพื้นที่ 
-โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน การอบรมฟื้นฟูความรู
อาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน ประจําปี 2560 

ดําเนินกิจกรรมของ อ.ส.ม. หมู 5  ตําบล
หนองหาร 

7,500 7,500 7,500 ก า ร จั ด
กิจกรรม ของ 
อสม. จํานวน 
1 ครั้ง/ตอปี 

บุคลากรและอาสาสมัครมี
ความพรอมในทุกดาน ใน
การปฏิบัติหนาที่อยางมี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ล ะ
ประสิทธิผล 

กอง
สาธารณสุขฯ 

15 อุดหนุนกลุมอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน (อสม.) หมู 6  ตาํบล
หนองหาร 

เพื่อสนับสนุนการดําเนินกิจกรรม
สาธารณสุข ของอสม. ในพื้นที่ 
-โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน การอบรมฟื้นฟูความรู
อาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน ประจําปี 2560 

ดําเนินกิจกรรมของ อ.ส.ม. หมู 6  ตําบล
หนองหาร 

7,500 7,500 7,500 ก า ร จั ด
กิจกรรม ของ 
อสม. จํานวน 
1 ครั้ง/ตอปี 

บุคลากรและบุคลากรและ
อาสาสมัครมีความพรอม
ในทุกดาน ในการปฏิบัติ
ห น า ที่ อ ย า ง มี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ล ะ
ประสิทธิผล 

กอง
สาธารณสุขฯ 
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7.2 แนวทางการ   เสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบปลอดภัยแก่ชุมชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิตโครงการ) 2560 2561 2562 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) 

16 อุดหนุนกลุมอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน (อสม.) หมู 9  ตาํบล
หนองหาร 

เพื่อสนับสนุนการดําเนินกิจกรรม
สาธารณสุข ของอสม. ในพื้นที่ 
-โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน การอบรมฟื้นฟูความรู
อาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน ประจําปี 2560 

ดําเนินกิจกรรมของ อ.ส.ม. หมู 9  ตําบล
หนองหาร 

7,500 7,500 7,500 ก า ร จั ด
กิจกรรม ของ 
อสม. จํานวน 
1 ครั้ง/ตอปี 

บุคลากรและอาสาสมัครมี
ความพรอมในทุกดาน ใน
การปฏิบัติหนาที่อยางมี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ล ะ
ประสิทธิผล 

กอง
สาธารณสุขฯ 

17 อุดหนุนกลุมอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน (อสม.) หมู 11  
ตําบลหนองหาร 

เพื่อสนับสนุนการดําเนินกิจกรรม
สาธารณสุข ของอสม. ในพื้นที่ 
-โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน การอบรมฟื้นฟูความรู
อาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน ประจําปี 2560 

ดํา เนินกิจกรรมของ อ .ส.ม.  หมู  11  
ตําบลหนองหาร 

7,500 7,500 7,500 ก า ร จั ด
กิจกรรม ของ 
อสม. จํานวน 
1 ครั้ง/ตอปี 

บุคลากรและอาสาสมัครมี
ความพรอมในทุกดาน ใน
การปฏิบัติหนาที่อยางมี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ล ะ
ประสิทธิผล 

กอง
สาธารณสุขฯ 

18 อุดหนุนกลุมอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน (อสม.) หมู 12  
ตําบลหนองหาร 

เพื่อสนับสนุนการดําเนินกิจกรรม
สาธารณสุข ของอสม. ในพื้นที่ 
-โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน การอบรมฟื้นฟูความรู
อาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน ประจําปี 2560 

ดํา เนินกิจกรรมของ อ .ส.ม.  หมู  12  
ตําบลหนองหาร 

7,500 7,500 7,500 ก า ร จั ด
กิจกรรม ของ 
อสม. จํานวน 
1 ครั้ง/ตอปี 

บุคลากรและบุคลากรและ
อาสาสมัครมีความพรอม
ในทุกดาน ในการปฏิบัติ
ห น า ที่ อ ย า ง มี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ล ะ
ประสิทธิผล 

กอง
สาธารณสุขฯ 
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7.2 แนวทางการ   เสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบปลอดภัยแก่ชุมชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิตโครงการ) 2560 2561 2562 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) 

19 อุดหนุนกลุมอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน (อสม.) หมู 5  ตาํบล
ปุาไผ 

เพื่อสนับสนุนการดําเนินกิจกรรม
สาธารณสุข ของอสม. ในพื้นที่ 
-โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน การอบรมฟื้นฟูความรู
อาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน ประจําปี 2560 

ดําเนินกิจกรรมของ อ.ส.ม. หมู 5  ตําบล
ปุาไผ 

7,500 7,500 7,500 ก า ร จั ด
กิจกรรม ของ 
อสม. จํานวน 
1 ครั้ง/ตอปี 

บุคลากรและอาสาสมัครมี
ความพรอมในทุกดาน ใน
การปฏิบัติหนาที่อยางมี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ล ะ
ประสิทธิผล 

กอง
สาธารณสุขฯ 

20 อุดหนุนกลุมอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน (อสม.) หมู 10  
ตําบลปุาไผ 

เพื่อสนับสนุนการดําเนินกิจกรรม
สาธารณสุข ของอสม. ในพื้นที่ 
-โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน การอบรมฟื้นฟูความรู
อาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน ประจําปี 2560 

ดํา เนินกิจกรรมของ อ .ส.ม.  หมู  10  
ตําบลปุาไผ 

7,500 7,500 7,500 ก า ร จั ด
กิจกรรม ของ 
อสม. จํานวน 
1 ครั้ง/ตอปี 

บุคลากรและอาสาสมัครมี
ความพรอมในทุกดาน ใน
การปฏิบัติหนาที่อยางมี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ล ะ
ประสิทธิผล 

กอง
สาธารณสุขฯ 

21 อุดหนุนกลุมอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน (อสม.) หมู 13  
ตําบลปุาไผ 

เพื่อสนับสนุนการดําเนินกิจกรรม
สาธารณสุข ของอสม. ในพื้นที่ 
-โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน การอบรมฟื้นฟูความรู
อาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน ประจําปี 2560 

ดํา เนินกิจกรรมของ อ .ส.ม.  หมู  13  
ตําบลปุาไผ 

7,500 7,500 7,500 ก า ร จั ด
กิจกรรม ของ 
อสม. จํานวน 
1 ครั้ง/ตอปี 

บุคลากรและบุคลากรและ
อาสาสมัครมีความพรอม
ในทุกดาน ในการปฏิบัติ
ห น า ที่ อ ย า ง มี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ล ะ
ประสิทธิผล 

กอง
สาธารณสุขฯ 
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7.2 แนวทางการ   เสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบปลอดภัยแก่ชุมชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิตโครงการ) 2560 2561 2562 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) 

22 อุดหนุนกลุมอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน (อสม.) หมู 7  ตาํบล
หนองจ฿อม 

เพื่อสนับสนุนการดําเนินกิจกรรม
สาธารณสุข ของอสม. ในพื้นที่ 
-โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน การอบรมฟื้นฟูความรู
อาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน ประจําปี 2560 

ดํา เนินกิจกรรมของ อ.ส.ม.  หมู  7  
ตําบลหนองจ฿อม 

7,500 7,500 7,500 ก า ร จั ด
กิจกรรม ของ 
อสม. จํานวน 
1 ครั้ง/ตอปี 

บุคลากรและอาสาสมัครมี
ความพรอมในทุกดาน ใน
การปฏิบัติหนาที่อยางมี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ล ะ
ประสิทธิผล 

กอง
สาธารณสุขฯ 

23 อุดหนุนกลุมอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบานของเทศบาลเมืองแมโจ 

เพื่อสนับสนุนการดําเนินกิจกรรม
สาธารณสุข ของอสม. ในพื้นที่ 
-โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน เนื่องในวันอาสาสมัคร
สาธารณสุขแหงชาติ ประจําปี 
2560  การจัดกิจกรรมอบรม 
ป ร ะ ชุ ม  สั ม ม น า  ส ง เ ส ริ ม
ความสํ า คัญของอาสาสมัคร
สา ธ า รณสุ ข ปร ะจํ า หมู บ า น 
เทศบาลเมืองแมโจ 

ดําเนินกิจกรรมของ อ.ส.ม. ของ    อส
ม. ในพื้นที่เทสบาลเมืองแมโจ 

50,000 50,000 50,000 ก า ร จั ด
กิจกรรม ของ 
อสม. จํานวน 
1 ครั้ง/ตอปี 

บุคลากรและบุคลากรและ
อาสาสมัครมีความพรอม
ในทุกดาน ในการปฏิบัติ
ห น า ที่ อ ย า ง มี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ล ะ
ประสิทธิผล 

กอง
สาธารณสุขฯ 
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7.2 แนวทางการ   เสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบปลอดภัยแก่ชุมชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิตโครงการ) 2560 2561 2562 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) 

24 รถพยาบาล (รถตู) 1.เพื่อใหมีวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ 
เครื่องใชที่จําเป็น ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ  การปฏิบัติงาน
ตามภารกิจของหนวยงาน 
2. เพื่ออํานวยความสะดวกและ
เ พิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใ น ก า ร
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ 

เครื่องยนตด์ีเซล 4 สูบ พรอม
อุปกรณ์ตามมาตราฐาน ประตู
ดานหลัง ปิด-เปิด สําหรับยกเตียงผุ
ปุวยเขา-ออก มีตูเก็บทอ บรรจกุาซ 
ไมนอยกวา 2 ทอ พรอมที่แขวน
น้ําเกลือ หองพยาบาลมีตูใสอุกรณ์
และเวชภัณฑ์  ปริมาตรกระบอก
สูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี      
จํานวน 1คัน 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 จํานวน
ครุภัณฑ์ 
ที่ไดมาตรฐาน 
เพียงพอตอ 
การใชงานของ 
กอง
สาธารณสุข 

1. มีวัสดุ อุปกรณ์
เครื่องมือ เครื่องใช ที่
เ พี ย ง พ อ ต อ ก า ร
ปฏิบัติงาน และมี
ประสิทธิ ภ าพมาก
ยิ่งขึ้น 
2.เ จ า ห น า ที่
ปฏิบัติ งานไดอยา ง
สะดวก รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

กองสาธารณสุขฯ 

25 รถกระบะกูภัย (รถอุปกรณ์) 1.เพื่อใหมีวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ 
เครื่องใชที่จําเป็น ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ  การปฏิบัติงาน
ตามภารกิจของหนวยงาน 
2. เพื่ออํานวยความสะดวกและ
เ พิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใ น ก า ร
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ 

ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํ ากว า 
2 ,400 ซี ซี  ขั บ เคลื่ อน  4  ล อ 
พรอมติดตั้ งตู เก็บอุปกรณ์กู ภั ย 
ระบบไฟฟูาสองสวาง เครื่องตัดถาง 
TNT 

3,500,000 3,500,000 3,500,000 จํานวน
ครุภัณฑ์ที่ได
มาตรฐาน
เพียงพอตอ
การใชงานของ
กอง
สาธารณสุข 

1. มีวัสดุ อุปกรณ์
เครื่องมือ เครื่องใช ที่
เ พี ย ง พ อ ต อ ก า ร
ปฏิบัติงาน และมี
ประสิทธิ ภ าพมาก
ยิ่งขึ้น 
2.เ จ า ห น า ที่
ปฏิบัติ งานไดอยา ง
สะดวก รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

กองสาธารณสุขฯ 
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7.3 แนวทางการ   การป้องกันและแก้ไขปัญหาอบายมุขและสิ่งเสพติด 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่

คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิตโครงการ) 2560 2561 2562 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) 

1 โครงการรณรงค์ปูองกันและแกไข
ปัญหายาเสพติดในชุมชน 

1.เพื่อแกไขปัญหายาเสพติด
ภายในพื้นที่ 
2.เพื่อนําไปแนะนําใหความรูแก
ประชาชน 

จัดกิจกรรมในรูปแบบตาง ๆเชน 
1. อบรม สัมมนา 
2. นิทรรศการ 
3. จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ 
หลายรูปแบบ เชน สปอต โฆษณา
วิทยุ ปูายประชาสัมพันธ์ แผนพับ
และสติ๊กเกอร ์ฯลฯ 

50,000 50,000 50,000 อบรมแกนนําดานยา
เสพติดจํานวน 30 
คน 

เ ย า ว ช น แ ล ะ
ป ร ะ ช า ช น มี
จิตสํานึกในการมี
ส ว น ร ว ม ก า ร
ปู อ ง กั น แ ล ะ
แก ไขปัญหายา
เสพติด 

กองสาธารณสุขฯ 

2 โครงการ TO BE NUMBER ONE 
TEEN DANCERCISE เพื่อปูองกันและ
แกไขปัญหายาเสพติดในเด็กและ
ชุมชน 

1 . เ พื่ อ ส ร า ง ก ระ แ ส ใน ก ลุ ม
เ ย า ว ช น  ป ร ะ ช า ช น  ไ ม ยุ ง 
เกี่ยวกับสารเสพติด 
2.เพื่อสนับสนุนใหเยาวชนและ
ชุมชนไดจัดกิจกรรมสรางสรรค์
โดยการสนับสนุนของสังคม 
3.เพื่อเผยแพรความรูเกี่ยวกับ
การปูองกันสารเสพติดในกลุม
เยาวชน ประชาชนทั่วไป 

จัดกิจกรรมในรูปแบบตาง ๆเชน 
1. อบรม สัมมนา 
2. นิทรรศการ 
3. จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ 
หลายรูปแบบ เชน สปอต โฆษณา
วิทยุ ปูายประชาสัมพันธ์ แผนพับ
และสติ๊กเกอร ์ฯลฯ 

50,000 50,000 50,000 รอยละที่ลดลงของ
การแกไขปัญหายา
เสพติด 

1.เยาวชนและ
ป ร ะ ช า ช น มี
จิ ต สํ า นึ ก แ ล ะ
ตระหนักในโทษ
ภัยของยาเสพติด 
2.เยาวชนและ
ประชาชนไดรับ
ค ว า ม รู ค ว า ม
เขาใจ ในเรื่องยา
เสพติด 

กองสาธารณสุขฯ 

3 คาใชจายในการจัดงานวันงดสูบบุหรี่
โลก 

เพื่อรณรงค์และสรางจิตสํานึกใน
การลด ละ เลิกบุหรี่ 

จัดกิจกรรมในรูปแบบตาง ๆเชน 
1. อบรม สัมมนา 
2. นิทรรศการ 
3. จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ 
หลายรูปแบบ เชน สปอต โฆษณา
วิทยุ ปูายประชาสัมพันธ์ แผนพับ
และสติ๊กเกอร ์ฯลฯ 

20,000 20,000 20,000 ระดับความสําเร็จของ
การจัดกิจกรรมวันงด
สูบบุหรี่โลก 

อั ต ร า ก า ร สู บ
บุหรี่ลดลง 

กองสาธารณสุขฯ 
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