
 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนพัฒนาสีปี่ 

(พ.ศ.2561 – 2564) 

 

ของ 

 

 

ส านักงานเทศบาลเมืองแม่โจ ้

อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

 
 



 

ค ำน ำ 
 
  แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)  ได้จัดท าขึ้นตามแนวทางของการวางแผน
พัฒนาต าบล  โดยกระบวนการประชาคมหมู่บ้านในต าบล ท้ัง 19 ชุมชน เพื่อน าปัญหาความต้องการ
ของหมู่บ้านมาก าหนดเป็นยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาโดยมีเป้าหมายท่ีชัดเจน  เพื่อบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ท่ีได้วางไว้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้น าแผนชุมชนมาประกอบในการพัฒนาทุกขั้นตอน     
การวางแผนพัฒนาเทศบาลเมือง  แม่โจ้เป็นการวางแผนโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา  
เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมจาก   ทุกภาคส่วน  เป็นการวางแผนพัฒนาโดยการบูรณาการ      
การท างานใหส้ามารถบรรลุเป้าหมายท่ีทุกภาคส่วน   เข้าร่วมลงมือปฏิบัติในพื้นท่ีเป้าหมาย    โดยใช้
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสี่ปี  แผนการด าเนินงานและการติดตามประเมินผล  ท่ีได้
จัดท าขึ้นนี้เป็นแนวทางการพัฒนาทุกด้าน 
  แผนพัฒนาเทศบาลเป็นกลไกหนึ่งท่ีมีความส าคัญอย่างยิ่งยวดมาก ท่ีจะก าหนด
ทิศทาง      การพัฒนาเทศบาล เพื่อให้การบริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นท่ีเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลท้ังยังจะมีส่วนช่วยแก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการท่ี
หลากหลายของประชาชนในชุมชนท้องถิ่นได้อย่างถูกต้องและตรงจุด 

แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ท่ีได้จัดท าขึ้นคงเป็นแนวทางการพัฒนาและ 
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นให้สามารถบรรลุผลส าเร็จต่อประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้          
อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
 
 
          เทศบาลเมืองแม่โจ้ 
                    ตุลาคม  2559 



สารบัญ 

 

     หน้า 

ค าน า ก 
สารบัญ  ข 
ส่วนที่ 1 บทน า   1 
ส่วนที่ 2  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา 12 
ส่วนที่ 3  การน าแผนพัฒนาสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ 21 
ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผลโครงการ 217 
ภคผนวก     ประกาศใช้แผนสี่ปี  



 



 
 
 

ส่วนที ่1 
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สภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาล 

 

ประวัติความเป็นมา 

 ล ปัจจุบันสํานักงานตั้งอยู่ที่ 15  หมู่ที่ 12  ตําบลหนองหาร  อําเภอสันทราย  จังหวัด
เชียงใหม่   โดยเทศบาลเมืองแม่โจ้ มีพ้ืนที่ทั้งสิ้นประมาณ  19.46 ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  12,155 
ไร่ครอบคลุมพ้ืนที่  3  เมือง คือตําบลหนองหาร ตําบลป่าไผ่  และตําบลหนองจ๊อม  และประกอบด้วย 19  
ชุมชน  ดังนี้ 

ข้อมูลทั่วไป 

1.1 

1.  ด้านกายภาพ 

1.1  สถานที่ตั้ง : 

   เทศบาลเมืองแม่โจ้ตั้งอยู่ที่ 15  หมู่ที่ 12  ตําบลหนองหาร  อําเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม่  อยู่ห่างจากตัวจังหวัดเชียงใหม่  ไปทางทิศเหนือระยะทางประมาณ  11 กิโลเมตร    ตามทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข   1001   (ถนนสายเชียงใหม่-พร้าว) มีพ้ืนที่ทั้งสิ้น 19.46 ตารางกิโลเมตร เทศบาลเมือง
แม่โจ้มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 

ทิศเหนือ   ติดต่อกับ    หมู่ที่  7   ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย     จังหวัดเชียงใหม่ 
ทิศใต้  ติดต่อกับ    หมู่ที่  4   ตําบลหนองจ๊อม อําเภอสันทราย     จังหวัดเชียงใหม่ 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ    หมู่ที่  8   ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย      จังหวัดเชียงใหม่ 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ    ตําบลเหมืองแก้ว อําเภอแม่ริม        จังหวัดเชยีงใหม่ 

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 

   เทศบาลเมืองแม่โจ้เป็นที่ราบลุ่ม มีพ้ืนที่ทั้งสิ้นประมาณ  19.46 ตารางกิโลเมตร  หรือ
ประมาณ  12,155 ไร่ครอบคลุมพ้ืนที่  3  ตําบลคือตําบลหนองหารหมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12  
ตําบลป่าไผ่หมู่ที่ 5,10,13  และตําบลหนองจ๊อมหมู่ที่ 4,7  และประกอบด้วย 19  ชุมชน   
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1.3 ลักษณะภูมิอากาศ  

สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปของเทศบาลเมืองแม่โจ้  มี  3 ฤดู  ตามลักษณะภูมิอากาศของ
ประเทศไทย 

  1. ฤดูฝน โดยได้รับอิทธิพล จากลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้  ส่วนใหญ่จะเป็นฝนเล็กน้อยถึง
ปานกลางเดือนพฤษภาคม จะมีปริมาณฝนเพ่ิมมากขึ้น ถึงกลางเดือนตุลาคมมีปริมาณฝนไม่มากนักโดยมีฝน
เป็นระยะๆ 

2. ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ได้รับอิทธิพล จากความกด
อากาศสูงจากประเทศจีนส่งผลให้มีอากาศหนาวเย็น ตอนบนของภาครวมถึงบริเวณเทือกเขาและยอดดอย  

3. ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน หย่อมความกดอากาศต่ํา
เนื่องจากความร้อนเริ่มปกคลุมประเทศไทยตอนบนส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนเกือบทั่วไปกับมี
อากาศร้อนจัดหลายพื้นท่ี  

1.4 ลักษณะของดิน 

สภาพดินทั่วไปเป็นดินร่วนปนทรายเหมาะสําหรับการเกษตร 

1.5 ลักษณะของแหลงน้้า 

1.5.1  สระน้ํา มีจํานวน  4 แห่ง ได้แก่ 
1. แหล่งน้ําสาธารณะ หมู่ที่    5    ตําบลหนองหาร  (ร้องขี้ฑูต) 
2. สระน้ําเทศบาล หมู่ที่  12 ตําบลหนองหาร 
3. สระน้ํา (หนองแห้ง)  หมู่ที่    5 ตําบลป่าไผ่ 
4. สระน้ํา (หนองเท่ียง) หมู่ที่   10 ตําบลป่าไผ่ 

  
1.5.2 แหล่งน้ําธรรมชาติ มีจํานวน 2 แห่ง ได้แก่  

         2.1 ลําน้ําคาว  
         2.2 ลําเหมืองธรรมชาติ (ลําเหมืองห้วยโจ้) 
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2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
2.1 เขตการปกครอง 
 ประกอบด้วย  19   ชุมชน  คือ 
 ตําบลหนองหาร   มีจํานวน  13   ชุมชน   คือ 
  หมู่ที่  1    ชุมชนแม่เตาไห 1  หมู่ที่   1 ชุมชนแม่เตาไห 2 
  หมู่ที่  2   ชุมชนป่าบง   หมู่ที่   3 ชุมชนป่าขาม 
  หมู่ที่  3    ชุมชนห้วยเกี๋ยง  หมู่ที่   4 ชุมชนแม่โจ้ 
  หมู่ที่  5    ชุมชนสหกรณ์นิคม 1  หมู่ที่   5 ชุมชนสหกรณ์นิคม 2 
  หมู่ที่  6    ชุมชนทุ่งป่าเก็ด  หมู่ที่   9 ชุมชนทุ่งหมื่นน้อย 

หมู่ที่ 10   ชุมชนเกษตรใหม่  หมู่ที่   11  ชุมชนไร่สหกรณ์ 
หมู่ที่ 12   ชุมชนแม่โจ้ใหม่ 

 ตําบลป่าไผ่    มีจํานวน  4 ชุมชน คือ 
  หมู่ที่  5    ชุมชนแม่ดู่   หมู่ที่   5 ชุมชนแม่หนองทราย   
  หมู่ที่  10 ชุมชนหลิ่งมื่น   หมู่ที่ 13 ชุมชนพัฒนาทรายแก้ว 

ตําบลหนองจ๊อม    มีจํานวน  2 ชุมชน คือ 
 หมู่ที่  4 ชุมชนแพะป่าห้า  หมู่ที่   7 ชุมชนศรีสหกรณ์ 

2.2 การเลือกตั้ง 
จํานวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขต รวม 20,090 คน แยกเปน็ ชาย คน หญิง คน 

3. ประชากร  
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับประชากร 
  มีประชากรทั้งสิ้น 24,151 คน แยกเป็นชาย 10,776 คน เป็นหญิง  13,375 คน (ข้อมูลประชา
การจากสํานักทะเบียนราษฎรเทศบาลเมืองแม่โจ้ ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2560) 
3.2 ช่วงอายุและจ้านวนประชากร  
(ข้อมูลประชาการจากสํานักทะเบียนราษฎรเทศบาลเมืองแม่โจ้ ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2560) 

ช่วงอาย ุ(ปี) ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 
0 - 10 966 939 1905 
11-20 1382 1937 3319 
21-30 2210 3209 5419 
31-40 1505 1629 3134 
41-50 1185 1508 2693 
51-60 1350 1799 3149 
61-70 852 1046 1898 
71-80 287 363 650 
81-90 115 183 298 

91-100 30 20 50 
100 ข้ึนไป 2 4 6 
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4. สภาพทางสังคม 
4.1 การศึกษา 
 โรงเรียนระดับมัธยม  จํานวน  1 แห่ง  
 โรงเรียนระดับประถม  จํานวน 4 แห่ง  
 ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก  จํานวน 1 แห่ง  
4.2 สาธารณสุข 
 โรงพยาบาลสันทราย จํานวน 1   แห่ง 
 คลินิกเอกชน  จํานวน 5   แห่ง 
 ศูนยส์ุขภาพชุมชนตําบลหนองหาร  จํานวน  1 แห่ง 
 
4.3 อาชญากรรม  
ข้อมูลจากสถานีตํารวจภูธรแม่โจ้  (ปี 2559) 

 
 

 

 

  

 

5. ระบบบริการพื้นฐาน  
5.1 การคมนาคมขนสง 

หลวงแผ่นดินหมายเลข   1001   (ถนนสายเชียงใหม่-พร้าว 

5.2 การไฟฟ้า 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอสันทรายและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 
5.3 การประปา 
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
ระบบประปาหมู่บ้านในชุมชน จํานวน 13 แห่ง 
5.4 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
ที่ทําการไปรษณีย์โทรเลขที่ให้บริการด้านไปรษณีย์ในพ้ืนที่ จํานวน  1  แห่ง  คือที่ทําการไปรษณีย์ แม่โจ้ 
สถานีวิทยุกระจายเสียง/สถานีวิทยุโทรทัศน์ในพ้ืนที่ : สถานีวิทยุกระจายเสียง จํานวน  3  แห่ง   
 

คดี รับแจ้ง จับกุม 

1.  คดีอุฉกรรจ์สะเทือนขวัญ 119 87 
2.  คดีประทุษร้ายต่อชีวิตร่างกายเพศ 549 421 
3.  คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ 2,128 908 
4.  คดีอาญาที่น่าสนใจ 2,172 541 
5.  คดีท่ีรัฐเป็นผู้เสียหาย 6,917 8,727 
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6. ระบบเศรษฐกิจ 

6.1 การเกษตร 
มีการเพาะปลูก ข้าว มันสําปะหลัง พริก ลําไย มะม่วง เป็นตัน  
7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้้า) 
7.1 ข้อมูลพ้ืนฐานของหมู่บ้าน/ชุมชน 
ตําบลหนองหาร   มีจํานวน  13   ชุมชน   คือ 
  หมู่ที่  1    ชุมชนแม่เตาไห 1  หมู่ที่   1 ชุมชนแม่เตาไห 2 
  หมู่ที่  2   ชุมชนป่าบง   หมู่ที่   3 ชุมชนป่าขาม 
  หมู่ที่  3    ชุมชนห้วยเกี๋ยง  หมู่ที่   4 ชุมชนแม่โจ้ 
  หมู่ที่  5    ชุมชนสหกรณ์นิคม 1  หมู่ที่   5 ชุมชนสหกรณ์นิคม 2 
  หมู่ที่  6    ชุมชนทุ่งป่าเก็ด  หมู่ที่   9 ชุมชนทุ่งหมื่นน้อย 

หมู่ที่ 10   ชุมชนเกษตรใหม่  หมู่ที่   11  ชุมชนไร่สหกรณ์ 
หมู่ที่ 12   ชุมชนแม่โจ้ใหม่ 

 ตําบลป่าไผ่    มีจํานวน  4 ชุมชน คือ 
  หมู่ที่  5    ชุมชนแม่ดู่   หมู่ที่   5 ชุมชนแม่หนองทราย   
  หมู่ที่  10 ชุมชนหลิ่งมื่น   หมู่ที่ 13 ชุมชนพัฒนาทรายแก้ว 

ตําบลหนองจ๊อม    มีจํานวน  2 ชุมชน คือ 
 หมู่ที่  4 ชุมชนแพะป่าห้า  หมู่ที่   7 ชุมชนศรีสหกรณ์ 

7.2 ดา้นการเกษตร 
มีการเพาะปลูกข้าว ข้าวโพด มันสําปะหลัง  ลําไย เป็นต้น 
7.3 ข้อมูลดา้นแหล่งน้้าทางการเกษตร 
มีคลองชลประทาน และลําเหมืองธรรมชาติ (ลําเหมืองห้วยโจ้)    
7.4 ข้อมูลดา้นแหล่งน้้ากิน น้้าใช้ (หรือน้้าเพื่อการอุปโภคบริโภค) 

ใช้แหล่งน้ําจากบ่อบาดาล  คลองชลประทาน  ประปาหมู่บ้านและการประปาส่วนภูมิภาค 
8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
8.1 การนับถือศาสนา 
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  
8.2 ประเพณีและงานประจ้าปี 
มีประเพณีท้องถิ่นที่สําคัญ คือ 
1. ประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอาย ุจัดขึ้นในวันที่ 13 เมษายน ของทุกปี 
2. ประเพณีวันลอยกระทง จัดขึ้นในวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 12 ของทุกปี 
3. ประเพณีวันเข้าพรรษา (วันแรม 1 ค่ํา เดือน 8) หรือเทศกาลเข้าพรรษา (วันแรม 1 ค่ํา เดือน 8 ถึงวันขึ้น 
15 ค่ํา เดือน 11) ของทุกปี 
9. ทรัพยากรธรรมชาติ 
9.1 น้้า 
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สระน้ํา มีจํานวน  4 แห่ง ได้แก่ 
1. แหล่งน้ําสาธารณะ หมู่ที่    5    ตําบลหนองหาร  (ร้องขี้ฑูต) 
2. สระน้ําเทศบาล หมู่ที่  12 ตําบลหนองหาร 
3. สระน้ํา (หนองแห้ง)  หมู่ที่    5 ตําบลป่าไผ่ 
4. สระน้ํา (หนองเท่ียง) หมู่ที่   10 ตําบลป่าไผ่ 

  
แหล่งน้ําธรรมชาติ มีจํานวน 2 แห่ง ได้แก่  

         2.1 ลําน้ําคาว  
         2.2 ลําเหมืองธรรมชาติ (ลําเหมืองห้วยโจ้) 
9.2 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
เพียงพอและเหมาะแก่การทําการเกษตร 

 
**************************************** 



 
 

ส่วนที ่2 
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 

ในปีที่ผ่านมา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



~ 13 ~ 

ส่วนที่ 2 
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีท่ีผ่านมา 

  2.1 สรุปสถานการณ์พัฒนาสรุปผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
อนาคตของท้องถิ่นด้วยเทคนิค SWOT Analysis 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

S1 

มี ก า รบู รณาการร่ ว มกั บหน่ ว ย ง านที่
เกี่ยวข้อง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อ่ืน ซึ่งเป็นการด าเนินงานที่สอดคล้องไปใน
ทิศทางเดียวกัน รวมทั้งสร้างกระบวนการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงาน
ท้องถิ่น 

W1 

มีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น   ในการปรับปรุงการบริการ
สาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น เพื่อ
รองรับความเจริญที่มีการขยายตัวทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคมเป็นไปอย่างรวดเร็ว ซึ่ง
ส่งผลให้ความต้องการด้านสาธารณูปโภค 
และสาธารณูปการเพ่ิมมากขึ้น 

S2 

เทศบาลเมืองมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ
ประชาชนโดยตรง   ท าให้ทราบปัญหาและ
ความต้องการที่แท้จริงของประชาชน 

W2 

ประชาชนไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของ
ตนเองในการด าเนินกิจกรรมที่เกิดขึ้น
ภายในท้องถิ่นและเข้าใจว่าเป็นอ านาจ
หน้าที่ของเทศบาลเมือง 

S3 

ชุมชนมีวัดเป็นศูนย์กลางการประกอบอาชีพ
ทางศาสนา  การสืบทอดและอนุรักษ์
วัฒนธรรมรวมทั้งเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ
ของประชาชนในชุมชน 

W3 

ขาดการพัฒนาอาชีพอย่างเป็นระบบ 

S4 
มีพ้ืนที่ที่เหมาะสมในการท าการเกษตร 
พืชผักผลไม้ ทั้งเขตร้อนและเขตหนาว 

W4 
ประชากรแฝงมีจ านวนมากและผลัดเปลี่ยน
กันไปทุกปีเนื่องจากเป็นเขตมหาวิทยาลัย 

W5 ประชาชนมีภาระหนี้สิน 

S5 
พ้ืนที่เศรษฐกิจหลักที่ท ารายได้ให้กับประชาชน  
เช่น  มะเขือเทศ  กะหล่ าปลี พริก ไม้ 
ดอก ฯลฯ 

W6 
ประชาชนมีการรวมกลุ่มในการผลิตสินค้า
และบริการไม่เข้มแข็ง ซึ่งเป็นอุปสรรคใน
การสร้างเครือข่ายชุมชน 

S6 

ชุมชนมีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์
เ ฉ พ า ะ ก ลุ ่ม   ทั ้ง ด ้า น ภ า ษ า
ขนบธรรมเนียม  ประเพณีวัฒนธรรม 

W7 
ประชาชนขาดจิตส านึกในการรับผิดชอบ
ร่วมกันในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

W8 
ประชาชนไม่เห็นความส าคัญของการมีส่วน
ร่ วมในการบริหารจัดการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเท่าที่ควร 

S7 

มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดม
สมบูรณ์ 

W9 
ประชากรมี ก า รแบ่ งพรรคแบ่ งพวก
เนื่องจากปัญหาทางการเมืองท้องถิ่น 

W10 
ปัญหาเรื่องเส้นทางการคมนาคมเนื่องจาก
มีรถบรรทุกผ่านเป็นประจ าท าให้ถนนช ารุด
ง่าย 
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จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

 
W11 ปัญหาในด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ปัญหาขยะ 
W12 ปัญหาน้ าท่วมขัน 

 
โอกาส (Opportunity)  ข้อจ ากัด (Threat) 

O1 

รัฐบาลก าหนดให้มีการถ่ายโอนภารกิจให้
ตามพระราชบัญญัติ ก าหนดแผนและ
ขั้นตอน  การกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 เพ่ือให้
สอดคล้องกับการก าหนดอ านาจและหน้าที่ 

T1 

มีการวางแผนโครงการ/กิจกรรมทีจ่ะด าเนินการ
ในแต่ละปีมากกว่างบประมาณ ท าให้การ
ประเมินผลแผนพัฒนาไม่เป็นไปตามเปูาหมาย 

O2 

รัฐบาลให้การส ่ง เสร ิมด ้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อให้การมี
การด าเนินการที่ทันสมัย  มีการปรับปรุง
ระบบฐานข้อมูล 

T2 

สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจระดับประเทศ และ
ระดับภูมิภาคส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาล
เมืองมีงบประมาณไม่เพียงพอ 

O3 

รัฐบาลส่งเสริมให้มีการใช้ภูมิปัญญาในการ
แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในระดับชุมชน 
ภายใตโ้ครงการ “หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์” 
เพ่ือให้ประชาชนมีรายได้เลี้ยงตนเองและ
ครอบครัวได้อย่างยั่งยืนและถาวร 

T3 

เทศบาลเมืองมีข้อจ ากัดในการด าเนินโครงการ
ขนาดใหญ่ 
 

O4 

ประชาชนเป็นศูนย์กลางและการแก้ไข
ปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน  โดย
การรับฟังปัญหาความต้องการเกี่ยวกับ
บ ริ ก า ร ส า ธ า ร ณ ะข อ ง ป ร ะช า ช น ไป
ด าเนินการอย่างเต็มความสามารถ 

T4 

มีภาระหน้าที่เพิ่มมากขึ้น ตามภารกิจที่ได้รับการ
ถ่ายโอน 

 

O5 
รัฐบาลให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหา
ด้านเศรษฐกิจระดับรากหญ้า 

T5 
ความรู้พื้นฐานของประชาชน  ความขัดแย้ง
ระหว่างกลุ่มประชาชน 

O6 
รัฐบาลให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหา
ความยากจน 

T6 
องค์กรต่าง ๆ ภายในต าบลยังขาดการประสานงาน
จึงท าให้การพัฒนาเป็นไปด้วยความล่าช้า 

O7 
รัฐบาลสนับสนุนการแก้ไขปัญหาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

T7 

การประสานงานเพื่ อของบประมาณจาก
หน่วยงานอ่ืนเป็นไปอย่างล่าช้า 

O8 

เทศบาลเมืองให้ความส าคัญกับการมีส่วน
ร่วมแสดงความคิดเห็นของประชาชน         
เ พ่ือน าไปสู่การพัฒนาที่ถูกทิศทางและ
เป็นไปอย่างยั่งยืน 
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2.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
   ผลการด าเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองแม่โจ้ จากผลการ
ด าเนินงาน ปี 2558 รวมทั้งสิ้น 112 โครงการ งบประมาณ 47,078,902 บาท (ข้อมูลณ วันที่ 30 
กันยายน 2558)  

ยุทธศาสตร์ 
(พ.ศ.2558 – 2562) 

ผลการด าเนินการ 
ตั้งไว้ 

แผนสามปี (ปี2558)* 
ด าเนินการจริง** 

แผนด าเนินงาน ปี 2558*** 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1.การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 24 16,033,342 9 9,588,522 
2.การพัฒนาเศรษฐกิจ 0 0 0  
3.การพัฒนาคมและสังคม 0 0 0  
4.การพัฒนาด้านการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม 

2 825,000 1 325,000 

5.การพัฒนาด้านการสาธารณสุข 4 16,091,560 4 9,633,240 
6.การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการที่ดี 

82 14,129,000 22 9,821,948 

7.การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

0 0 0  

รวม 112 47,078,902 36 29,368,710 
คิดเป็นร้อยละ 32.14 62.38 

 

2.3 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 

   ในการด าเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแม่โจ้  ประจ าปี 2558 เทศบาลเมืองแม่โจ้ 
ได้ด าเนินการพัฒนาครอบคุลมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา  โดยอาศัยแนวทางการพัฒนาจากแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่  แผนพัฒนาอ าเภอ   การพัฒนา
ตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น  และความต้องการของประชาชน  ในการก าหนดวัตถุประสงค์และเปูาหมาย
ในการพัฒนาท้องถิ่น  ซึ่งสามารถสรุปเป็นภาพรวมในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา  ดังนี้ในการด าเนินงาน    
ตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแม่โจ้ ประจ าปี พ.ศ. 2558 เทศบาลเมืองแม่โจ้ได้ด าเนินการพัฒนาอย่าง
ครอบคลุมทุกด้าน 
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  ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ เทศบาลเมืองแม่โจ้ ตั้งงบประมาณตามแผนการด าเนินงาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รวมการโอนเพิ่มและโอนลด (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2558) จ านวน
47,078,902 บาท จ านวน 112 โครงการ มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
   1. การเบิกจ่ายตามยุทธศาสตร์ พบว่ายุทธศาสตร์ที่มีผลการเบิกจ่ายสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี เบิกจ่าย 9,821,948 บาท ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน เบิกจ่าย 9,588,522 บาท และยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการสาธารณสุขฯ เบิกจ่าย 
9,821,948 บาท ตามล าดับ 
   2. การเบิกจ่ายตามหน่วยงานที่รับผิดชอบ พบว่าหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายสูงสุด 3 
อันดับ ได้แก่ส านักปลัด เบิกจ่าย 9,821,948 บาท กองช่าง เบิกจ่าย 9,588,522 บาท และกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เบิกจ่าย 9,821,948 บาท ตามล าดับ 
 

  ด้านการประเมินตามตัวช้ีวัด 
 

ตัวช้ีวัด สรุปผลการประเมิน 
การประเมินพันธกิจ : 1. กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 – 2560)  
1. ความครบถ้วนของแผนพัฒนาสามปี  ดีมาก 
2. การบรรลุวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาสามปี  ดีมาก 
การประเมินพันธกิจ : 2. ผลส าเร็จของโครงการ  
1. ร้อยละของการกระจายงบประมาณและโครงการในแต่ละพ้ืนที่  ดีมาก 
2. ร้อยละของโครงการที่ด าเนินการตามแผน  ดีมาก 
3. ร้อยละของโครงการที่ด าเนินการส าเร็จ ดี 
การประเมินพันธกิจ : 3. ผลส าเร็จของแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558  
1. ร้อยละของแผนการด าเนินงานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน กลุ่มท่ี 1 และแผนยุทธศาสตร์.เชียงใหม่ 

ดีมาก 

2. ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินเทียบกับเปูาหมายที่กระทรวงการคลังก าหนด  ปานกลาง 
3. ร้อยละของโครงการตามแผนด าเนินงานฯ ที่ได้ด าเนินงานเทียบกับแผนพัฒนาสามปี  ปานกลาง 
4. ร้อยละของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนให้มีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  ดี 
5. การขยายผลการด าเนินโครงการให้เกิดความยั่งยืน  ปานกลาง 
การประเมินคุณภาพของผลงาน : ผลการด าเนินงาน  
1. การบรรลุวัตถุประสงค์  ปานกลาง 
2. ระยะเวลาที่ก าหนดในแผนการด าเนินงาน ปานกลาง 
การประเมินการบริหารจัดการองค์กร : 1. การบริหารจัดการตามแผนพัฒนาบุคลากร  
1. ผลส าเร็จของการบริหารงานบุคคล  ปานกลาง 
2. ประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายงบประมาณ  ปรับปรุง 
3. ประสิทธิภาพของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร  ปานกลาง 
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ตัวช้ีวัด สรุปผลการประเมิน 
การประเมินการบริหารจัดการองค์กร : 2. นวัตกรรม  
1. จ านวนนวัตกรรมที่ใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพขององค์กร  ดีมาก 
2. ประเมินประสิทธิภาพของนวัตกรรมต่อการบริหารจัดการ  ดีมาก 
การประเมินการเรียนรู้และการพัฒนา : 1. การเรียนรู้  
1. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา  ดีมาก 
2. ร้อยละของหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาบุคลากร  ดีมาก 
3. ความพึงพอใจของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา  ดีมาก 
การประเมินกลุ่มเป้าหมาย : 1. ผู้รับบริการ  
1. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ  ดี 
2. ความพึงพอใจของกลุ่มสมาชิกสภา ทม.แม่โจ้ ต่อการให้บริการและการบริหารงานของ 
เทศบาลเมืองแม่โจ้ 

ดีมาก 

3. ความพึงพอใจของกลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตัวแทนภาคธุรกิจต่อการให้บริการและ
การบริหารงานของ เทศบาลเมืองแม่โจ้ 

ดี 

การประเมินกลุ่มเป้าหมาย : 2. ผู้มีส่วนได้เสีย  
1. ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียต่อการจัดท าและด าเนินงานตามแผนฯ  ดี 
การประเมินกลุ่มเป้าหมาย : 3. ผู้ให้บริการ  
1. ความพึงพอใจของกลุ่มข้าราชการเทศบาลเมืองแม่โจ้ ที่มีต่อการบริหารงานตามนโยบาย 
ของนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ 

ดีมาก 

2. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของกลุ่มข้าราชการเทศบาลเมืองแม่โจ้  ดีมาก 
 

 ข้อเสนอแนะจากการประเมินผล 
1. ข้อเสนอแนะในแต่ละด้านของการประเมิน 
ด้านพันธกิจ : ผลส าเร็จของแผนพัฒนาสามปี 
- การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ดีจะต้องตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการรวบรวมและการวิเคราะห์

ข้อมูลอย่างรอบด้านและเป็นระบบ ทั้งนี้ เพ่ือให้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถน าไปสู่การแก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง 

- การใช้หลักบริหารการปกครองที่ดี (good governance) เป็นหลักการปฏิบัติตามระบบแผนงาน 
การใช้ระบบบริหารแบบนี้มาช่วยตรวจสอบการปฏิบัติงาน จะท าให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ด้วย เพราะเป็นระบบการตรวจสอบความถูกต้องตามระเบียบความโปร่งใส และการมีส่วนร่วมของทุกฝุาย     
ที่เก่ียวข้อง 
  - การสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการการกระจายอ านาจและธรรมาภิบาลของท้องถิ่นให้กับ
บุคลากรทุกระดับภายในองค์กร ในประเด็นส าคัญ ได้แก่ การคลัง การปฏิรูประบบการบริหารงานบุคคล    
และให้ความรู้กับบุคคลหรือชุมชน ในประเด็น การมีส่วนร่วมและจิตส านึกของชุมชนต่อการบริหารงานภาครัฐ 
จะช่วยให้เกิดการขับเคลื่อนแผนที่ตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง 
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ด้านพันธกิจ : ผลส าเร็จของโครงการ 
  - ควรจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับบุคลากรในการพัฒนาโครงการเชิงบูรณาการให้มากขึ้น
เนื่องจากปัญหาของท้องถิ่นจะมีความซับซ้อนมากข้ึน 
  - ควรเสริมสร้างความรู้เรื่องการจัดท าโครงการที่เป็น “นวัตกรรมท้องถิ่น” เพ่ือให้เกิดการคิดค้น
โครงการใหม่ ๆ เพ่ือแก้ปัญหาที่ท้าทายใหม่ ๆ หรือแก้ปัญหาที่ท้องถิ่นประสบจนเกิดผลส าเร็จนอกจากนี้การ
ต่อยอดโครงการจากภารกิจตามอ านาจหน้าที่ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในแง่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่าง
ชัดเจน 
ด้านคุณภาพของผลงาน 
  - พัฒนาคู่มือการปฏิบัติงานที่ระบุมาตรฐานของผลงาน ที่มีความจ าเป็นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งปรับปรุง
มาตรฐานที่ยังไม่เหมาะสม ควรจัดบริการที่มุ่งเน้นความเอาใจใส่ในการให้บริการแก่ประชาชนและการบรรลุ
เปูาหมายของการพัฒนา 
  - เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนถึงบทบาทของประชาชนที่มีต่อการปกครองท้องถิ่น  
และเร่งให้ประชาชนมีความตื่นตัวที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน       
การด าเนินโครงการ 
  - ควรจัดให้มีช่องทางการสื่อสารที่สะดวก ต่อทุกกลุ่มเปูาหมาย สามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรค         
ได้อย่างรวดเร็ว 
  - สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน และภาคประชาสังคม โดยอุดหนุนงบประมาณให้แก่
องค์กรพัฒนาในพ้ืนที่ เพ่ือจัดท าบริการสาธารณะ เช่น งานบรรเทาสาธารณภัย งานด้านการจัดการขยะ 
มลพิษและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
ด้านการบริหารจัดการ 
  - ควรพัฒนาขีดความสามารถขององค์กร โดยใช้สมรรถนะของบุคลากรเป็นฐานในการด าเนินการ 
(Competency base) ร่วมกับผลส าเร็จของงาน การก าหนดสัดส่วนให้เหมาะสม เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ที่สะท้อน
ต่อวิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์กร 
  - ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้เรียนรู้กระบวนการบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่เปิดโอกาสให้
บุคลากรได้มีโอกาสน าเสนอความคิดเห็นในการพัฒนาตนเอง พัฒนาองค์กรการประเมินผลการปฏิบัติงานโดย
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานจะช่วยให้องค์กรมีการพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว 
ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา 
  - ควรสร้างฐานข้อมูล เผยแพร่เรื่องเล่า หรือวิธีการปฏิบัติงานที่เป็นแบบอย่างที่ดีของการบริหารงาน
บุคคล สร้างเครือข่ายของการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น  ทั้งในรูปแบบของการพบปะสนทนา                  
และเครือข่ายเสมือน  
  - ควรพัฒนาให้บุคลากรสามารถน านวัตกรรมที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาใช้แล้ว ข้อมูลที่มีการปรับปรุงให้
ทันสมัย ถูกต้องแล้ว ไปใช้งานได้ทันท ี
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2. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจาการตรวจเยี่ยมพื้นที่ 
การสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน 

  - ควรสนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายชุมชนให้เข้มแข็ง เพ่ือให้เกิดพลังทางสังคม เครือข่าย 
การเรียนรู้ และสร้างให้เกิดความเชื่อมโยงต่อกัน ซึ่งในระยะยาวอาจมีการพัฒนาเป็น“นโยบายสาธารณะ” 
  - ควรมีแนวคิดท่ีให้ชุมชนมีการจัดการตนเอง โดยการพัฒนาให้เกิดการเรียนรู้ ฟ้ืนส านึกท้องถิ่น 
แสวงทุนทางสังคม ทุนทางปัญญา และทุนทรัพยากรที่มีอยู่ 

ภารกิจในการบ ารุงรักษาถนน 
  - เทศบาลเมืองแม่โจ้ มีข้อจ ากัดทางด้านบุคลากร ทั้งในแง่ของจ านวน ประสบการณ์ และองค์ความรู้ 
ในการดูแลรักษาถนน ดังนั้นจึงควรมีการฝึกอบรมบุคลากรอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับคุณลักษณะและ
ความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เห็นถึงความส าคัญของการซ่อมบ ารุงตามมาตรฐานที่ก าหนด
จึงมีความส าคัญ 
  - การตัดสินใจซ่อมบ ารุงถนน ควรพิจารณาจากความต้องการของชาวบ้าน/ชุมชนมากกว่าการ
พิจารณาจากมาตรฐานด้านอ่ืน ๆ และพบว่า เทศบาลเมืองแม่โจ้มีแผนงานบ ารุงรักษาตามก าหนดเวลาของ
ถนน โดยเฉพาะแผนงานบ ารุงรักษาพิเศษ 

3. ข้อเสนอแนะจากการศึกษาโครงการที่ด าเนินการต่อเนื่อง 
  - ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ควรมีการพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและบริโภค โดยเฉพาะพ้ืนที่ประสบ 
ภัยแล้ง และโครงการที่ลงชุมชนควรเป็นโครงการที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างเขตพ้ืนที่ต าบลที่
มากกว่า 1 แห่ง เพ่ือลดปัญหาข้อขัดแย้งระหว่างพื้นที่อันเกิดจากการไม่ได้รับอนุมัติโครงการ 
  - ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ควรมีการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของผลผลิตทาง
การเกษตร รวมทั้งผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐานตรงกับความต้องการของผู้บริโภคควรหาตลาดในการ
กระจายสินค้าให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ควรมีการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และ
แสวงหาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ รวมถึงควรส่งเสริมให้ชุมชนและนักท่องเที่ยวตระหนักถึงคุณค่าความส าคัญใน
แหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่ 
  - ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควรมีการรณรงค์ให้ประชาชนดูแลและรักษาแหล่งน้ ารู้จัก
การใช้น้ าอย่างประหยัดและเหมาะสม ควรมีการรณรงค์ให้ประชาชนปลูกปุาทดแทน ควรมีการร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐและเอกชน เพ่ือลดมลภาวะที่เป็นผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ควรมีการจัดท าฐานข้อมูลกิจกรรมทางศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ของแต่ละอ าเภอควรมีการร่วมมือระหว่างอ าเภอและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรม 
  - ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต ควรจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กของเทศบาลเมืองแม่โจ้ 
โดยเฉพาะการน าร่องปฏิรูปการศึกษา เพ่ือให้เกิดศักยภาพทางการศึกษาควรมีการพัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ควบคู่ไปกับการจัดการศึกษา 
  - ด้านการปูองกัน บรรเทาสาธารณภัยฯ ควรมีการอบรมให้ความรู้ด้านการปูองกัน บรรเทาสาธารณ
ภัยอย่างสม่ าเสมอ โดยมีการระบุกลุ่มเปูาหมายที่ชัดเจนในการอบรมแต่ละครั้ง 
  - ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ควรจะมีการประชาสัมพันธ์ให้หลากหลายช่องทาง เช่น ทางสื่อ 
สังคมออนไลน์ ทางวิทยุที่มีเครือข่ายถึงหลายจังหวัด ทางหนังสือพิมพ์ออนไลน์ ทางโทรทัศน์ระบบดาวเทียม 
และระบบดิจิตอล และเก็บรวบรวมข้อมูลไว้ในระบบฐานข้อมูล ควรมีการรายงานผลการด าเนินโครงการย่อย
ให้เป็นรูปแบบเดียวกัน รวมทั้งมีการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
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  4. ข้อเสนอแนะในภาพรวมด้านการจัดท าแผนพัฒนาสามปีและแผนด าเนินงาน 
  ควรน านโยบายของรัฐบาลทั้ง 11 ด้านมาปรับใช้ในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีและแผนด าเนินงาน 
ตัวอย่างเช่น ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานควรเพ่ิมโครงการสร้างแหล่งน้ าขนาดเล็กให้กระจาย  และ
ครอบคลุม ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตควรมีชื่อโครงการปฏิรูปการศึกษาอยู่ในแผน
อย่างชัดเจน ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีควรมีการเพ่ิมโครงการการจัดการในการ
พัฒนาการท างานของตนเองและหน่วยงาน 

 
******************************** 
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ยุทธศาสตรอ์งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ส่วนที ่3 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

   ในการจัดทําแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลเมืองแมํโจ๎ พ.ศ.๒๕๖๑ – พ.ศ.๒๕๖๔ นอกจากการ 
คํานึงถึงอํานาจหน๎าที่ในการบริหารราชการตามที่กฎหมายกําหนดแล๎ว ยังได๎คํานึงถึงความสอดคล๎องกับ 
แนวทางในการพัฒนาประเทศในทุกระดับ และการวิเคราะห๑ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานการณ๑การพัฒนา ของ
เทศบาลในปัจจุบัน ที่มีผลตํอการพัฒนาเทศบาลเมืองแมํโจ๎ด๎วย สรุปได๎ดังนี้ 

 แผนยุทธศาสตร๑ชาติ 20 ปีี 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
 แผนพัฒนากลุํมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (พ.ศ. 2561 – 2564) 
 แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) 
 ยุทธศาสตร๑การพัฒนาองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น จังหวัดเชียงใหมํ               

(พ.ศ. 2561 – 2564)  
 ยุทธศาสตร๑การพัฒนาเทศบาลเมืองแมํโจ๎  

 
 แผนยุทธศาสตร์ชาติี20 ปี 

   วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล๎ว ด๎วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
   ประกอบด้วยี6 ยุทธศาสตร์  
   1. ยุทธศาสตร๑ด๎านความม่ันคง  
   2. ยุทธศาสตร๑ด๎านการสร๎างความสามารถในการแขํงขัน  
   3. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน  
   4. ยุทธศาสตร๑ด๎านการสร๎างโอกาสความเสมอภาคและเทําเทยีมกันทางสังคม  
   5. ยุทธศาสตร๑การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม  
   6. ยุทธศาสตร๑ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาค 
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ีี  1.ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง มีเปูาหมายทั้งในการสร๎างเสถียรภาพภายในประเทศและ
ชํวยลดและ ปูองกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร๎างความเชื่อมั่นในกลุํมประเทศอาเซียนและประชาคม
โลกที่มีตํอประเทศ ไทย กรอบแนวทางท่ีต๎องให๎ความสําคัญ อาทิ 
   1.1 การเสริมสร๎างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี  
พระมหากษัตริย๑ทรงเป็นประมุข  
   1.2 การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร๑รัปชั่น 
สร๎าง ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม  
   1.3 การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร๎อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการ
ความ มั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล  
   1.4 การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรํวมมือระหวํางประเทศทุกระดับ และรักษา 
ดุลยภาพความสัมพันธ๑กับประเทศมหาอํานาจ เพ่ือปูองกันและแก๎ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหมํ  
   1.5 การพัฒนาเสริมสร๎างศักยภาพการผนึกกําลังปูองกันประเทศ การรักษาความสงบ
เรียบร๎อย ภายในประเทศสร๎างความรํวมมือกับประเทศเพ่ือนบ๎านและมิตรประเทศ  
   1.6 การพัฒนาระบบการเตรียมพร๎อมแหํงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติรักษาความ
มั่นคง ของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล๎อม 
   1.7 การปรับกระบวนการทํางานของกลไกที่เก่ียวข๎องจากแนวดิ่งสูํแนวระนาบมากขึ้น 
   2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือให๎ประเทศไทยสามารถ
พัฒนาไปสูํการเป็น ประเทศพัฒนาแล๎ว ซึ่งจําเป็นต๎องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช๎นวัตกรรมในการ
เพ่ิมความสามารถในการแขํงขันและการพัฒนาอยํางยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรมเกษตรและบริการ การสร๎าง
ความมั่นคงและปลอดภัยด๎านอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการค๎าและการเป็นผู๎ประกอบการ รวมทั้ง
การพัฒนาฐานเศรษฐกิจแหํงอนาคต ทั้งนี้ภายใต๎กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร๑ทุกด๎าน อัน
ได๎แกํโครงสร๎างพ้ืนฐานและ ระบบโลจิสติกส๑วิทยาศาสตร๑เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย๑และ
การบริหารจัดการทั้งในภาครัฐ และภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางท่ีต๎องให๎ความสําคัญ อาทิ 
   2.1 การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได๎แกํการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร๎างความ
เชื่อมั่น การสํงเสริมการค๎าและการลงทุนที่อยูํบนการแขํงขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบตํอสังคม ตลอดจนการ
พัฒนาประเทศสูํความเป็นชาติการค๎าเพ่ือให๎ได๎ประโยชน๑จากหํวงโซํมูลคําในภูมิภาค และเป็นการยกระดับไปสูํ 
สํวนบนของหํวงโซํมูลคํามากข้ึน  
   2.2 การพัฒนาภาคการผลิตและบริการบนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตร
ตํอสิ่งแวดล๎อม โดยมีการใช๎ดิจิทัลและการค๎าที่เข๎มข๎นเพ่ือสร๎างมูลคําเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและ
บริการ โดยมุํงสูํความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการที่
หลากหลายตาม รูปแบบการดําเนินชีวิตและการดําเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหลํงอาหารคุณภาพ 
สะอาดและปลอดภัยของ โลก  
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   2.3 การพัฒนาผู๎ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู๎ประกอบการยกระดับผลิต
ภาพ แรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม (SMEs) สูํสากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและ
สถาบัน เกษตรกร  
   2.4 การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนา 
ระบบเมืองศูนย๑กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีสํวนรํวม มีการจัดการสิ่งแวดล๎อม
เมือง และโครงสร๎างพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล๎องกับศักยภาพ  
   2.5 การลงทุนพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานในด๎านการขนสํง ด๎านพลังงาน ระบบเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา  
   2.6 การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร๎างความเป็นหุ๎นสํวนการพัฒนากับนานา
ประเทศ สํงเสริมความรํวมมือกับนานาชาติในการสร๎างความมั่นคงด๎านตํางๆ เพ่ิมบทบาทของไทยในองค๑กร
ระหวํางประเทศ รวมถึงสร๎างองค๑ความรู๎ด๎านการตํางประเทศ 
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให๎เป็น
รากฐานที่ แข็งแกรํงของประเทศมีความพร๎อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิด
วิเคราะห๑อยํางมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรม จริยธรรม รู๎คุณคําความเป็นไทย มี
ครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางท่ี ต๎องให๎ความสําคัญ อาท ิ
   3.1 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชํวงชีวิตให๎สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ  
   3.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู๎ให๎มีคุณภาพ เทําเทียม และท่ัวถึง  

3.3 การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม คํานิยมท่ีพึงประสงค๑  
3.4 การสร๎างเสริมให๎คนมีสุขภาวะที่ดี  

   3.5 การสร๎างความอยูํดีมีสุขของครอบครัวไทย เสริมสร๎างบทบาทของสถาบันครอบครัวใน
การ บํมเพาะจิตใจให๎เข๎มแข็ง 
   4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  เพ่ือเรํง
กระจายโอกาส การพัฒนาและสร๎างความม่ันคงให๎ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล๎าไปสูํสังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม 
กรอบแนวทางท่ี ต๎องให๎ความสําคัญ อาท ิ
   4.1 การสร๎างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล๎าทางด๎านเศรษฐกิจและสังคม  
   4.2 การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  
   4.3 การสร๎างสภาพแวดล๎อมและนวัตกรรมที่เอ้ือตํอการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย  
   4.4 การสร๎างความเข๎มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข๎มแข็งของ
ชุมชน  
   4.5 การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให๎เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
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   5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือเรํง
อนุรักษ๑ฟ้ืนฟู และสร๎างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและมีความมั่นคงด๎านน้ํา รวมทั้งมี
ความสามารถในการปูองกัน ผลกระทบและปรับตัวตํอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ
และพัฒนามุํงสูํการเป็นสังคม สีเขียว กรอบแนวทางท่ีต๎องให๎ความสําคัญ อาท ิ
   5.1 การจัดระบบอนุรักษ๑ฟ้ืนฟูและปูองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ  
   5.2 การวางระบบบริหารจัดการน้ําให๎มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุํมน้ํา เน๎นการปรับเปลี่ยน
ระบบการ บริหารจัดการอุทกภัยอยํางบูรณาการ  
   5.3 การพัฒนาและใช๎พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม  

5.4 การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม  
   5.5 การรํวมลดปัญหาโลกร๎อนและปรับตัวให๎พร๎อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
   5.6 การใช๎เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร๑และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล๎อม 
   6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  เพ่ือให๎
หนํวยงานภาครัฐมี ขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
กระจายบทบาทภารกิจไปสูํ ท๎องถิ่นอยํางเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต๎องให๎ความสําคัญ อาท ิ
   6.1 การปรับปรุงโครงสร๎าง บทบาท ภารกิจของหนํวยงานภาครัฐ ให๎มีขนาดที่เหมาะสม  
   6.2 การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ  
   6.3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  
   6.4 การตํอต๎านการทุจริตและประพฤตมิิชอบ 
   6.5 การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตํางๆ ให๎ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล  
   6.6 การพัฒนาระบบการให๎บริการประชาชนของหนํวยงานภาครัฐ  
   6.7 การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได๎และรายจํายของภาครัฐ 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติีฉบับท่ีี12 (พ.ศ.2560 - 2564) 
   แนวทางการกําหนดยุทธศาสตร๑การพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ประกอบด๎วย 10 
ยุทธศาสตร๑หลัก ดังนี้ 

   ยุทธศาสตร์ที่ี1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
   1.1 ปรับเปลี่ยนคํานิยมคนไทยให๎มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และ พฤติกรรม
ที่พึงประสงค๑  
   1.2 พัฒนาศักยภาพคนให๎มีทกัษะความรู๎และความสามารถในการดํารงชีวิตอยํางมีคุณคํา  
   1.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู๎ตลอดชีวิต  
   1.4 ลดปัจจัยเสี่ยงด๎านสุขภาพและให๎ทุกภาคสํวนคํานึงถึงผลกระทบตํอสุขภาพ  
   1.5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและลดคําใช๎จํายในระบบสุขภาพภาครัฐ  
   1.6 พัฒนาระบบการดูแลและสร๎างสภาพแวดล๎อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย  
   1.7 ผลักดันให๎สถาบันทางสังคมมีสํวนรํวมพัฒนาประเทศอยํางเข๎มแข็ง 
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   ยุทธศาสตร์ที่ี2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้้าในสังคม 
   2.1 การเพ่ิมโอกาสให๎กับกลุํมเปูาหมายประชากรร๎อยละ 40 ที่มีรายได๎ต่ําสุดให๎สามารถ
เข๎าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ 
   2.2 การกระจายการให๎บริการภาครัฐทั้งด๎านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มี
คุณภาพให๎ครอบคลุมและทั่วถึง 
   2.3 การเสริมสร๎างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการสร๎างความเข๎มแข็ง
การเงินฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให๎ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได๎ มีสิทธิในการ
จัดการทุน ที่ดินและทรัพยากรภายในชุมชม  
   ยุทธศาสตร์ที่ี3 การสร้างความเข้มแขง็ทางเศรษฐกิจและแข่งขันไดอย่างยั่งยืน 
   3.1 การบริหารจัดการเศรษฐกิจสํวนรวม 
   3.2 การเสริมสร๎างและพัฒนาขีดความสามารถในการแขํงขันของภาคการผลิตและบริการ  
   ยุทธศาสตร์ที่ี4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
   4.1 การรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติสร๎างสมดุลของการอนุรักษ๑และใช๎ประโยชน๑อยําง
ยั่งยืนและเป็นธรรม 
   4.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําเพ่ือให๎เกิดความมั่นคง  สมดุล และ
ยั่งยืน 
   4.3 แก๎ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล๎อม 
   4.4 สํงเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
   4.5 สนับสนุนการลดการปลํอยก๏าซเรือนกระจก และเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวตํอ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
   4.6 บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด๎านภัยพิบัติ 
   4.7 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก๎ไขปัญหาความขัดแย๎งด๎าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
   4.8 การพัฒนาความรํวมมือด๎านสิ่งแวดล๎อมระหวํางประเทศ 
   ยุทธศาสตร์ที่ี5 การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูความม่ังคั่ง
และย่ังยืน 
   5.1 การรักษาความมั่นคงภายในเพ่ือให๎เกิดความสงบในสังคมและธํารงไว๎ซึ่งสถาบันหลักของ
ชาติ 
   5.2 การพัฒนาเสริมสร๎างศักยภาพการปูองกันประเทศ เพ่ือเตรียมความพร๎อมในการรับมือ
ภัยคุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ 
   5.3 การสํงเสริมความรํวมมือกับตํางประเทศด๎านความมั่นคง เพ่ือบูรณาการความรํวมมือกับ
มิตรประเทศเพ่ือผลประโยชน๑ทางเศรษฐกิจ สังคมและการปูองกันภัยคุกคามข๎ามชาติ 
   5.4 การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน๑ของชาติทางทะเลเพ่ือคงไว๎ซึ่งประโยชน๑ทาง
เศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคงของชาติเหนืออาณาเขตทางทะเล 
   5.5 การบริหารจัดการความมั่นคงเพ่ือการพัฒนา เพ่ือให๎เกิดความสอดคล๎องกันระหวําง
แผนงานที่เกี่ยวข๎องกับความม่ันคงการพัฒนาภายใต๎การมีสํวนรํวมของภาคประชาชน  
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   ยุทธศาสตร์ที่ี6 การบริหารจัดการในภาครัฐการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบีและ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย  
   6.1 ปรับปรุงโครงสร๎างหนํวยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให๎มีความ
โปรํงใส ทันสมัย คลํองตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความค๎ุมคํา 
   6.2 ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร๎างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการ
คลังภาครัฐ 
   6.3 เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให๎บริการสาธารณะให๎ได๎มาตรฐานสากล 
   6.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให๎แกํองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
   6.5 ปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   6.6 ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให๎มีความทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล๎องกับ 
ข๎อบังคับสากลหรือข๎อตกลงระหวํางประเทศ 
   ยุทธศาสตร์ที่ี7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส 
   7.1 การพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานด๎านคมนาคมขนสํง 

7.2 การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนสํง 
   7.3 การพัฒนาระบบโลจิสติกส๑ 
   7.4 การพัฒนาด๎านพลังงาน 
   7.5 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
   7.6 การพัฒนาระบบน้ําประปา  

   ยุทธศาสตร์ที่ี8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยีและนวัตกรรม 
   8.1 เรํงสํงเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสูํการใช๎ประโยชน๑ในเชิงพาณิชย๑และ
เชิงสังคม 
   8.2 พัฒนาผู๎ประกอบการให๎เป็นผู๎ประกอบการทางเทคโนโลยี (Technopreneur) 
   8.3 พัฒนาสภาวะแวดล๎อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
   ยุทธศาสตร์ที่ี9 การพัฒนาภาคีเมืองีและพื้นที่เศรษฐกิจ 
   9.1 การพัฒนาภาคเพ่ือสร๎างโอกาสทางเศรษฐกิจให๎กระจายตัวอยํางทั่วถึงการพัฒนา 
เมือง การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ  
   ยุทธศาสตร์ที่ี10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 
   10.1 พัฒนาความเชื่อมโยงด๎านการคมนาคมขนสํง โลจิสตกิส๑ และโทรคมนาคมในกรอบ
ความรํวมมืออนุภูมิภาคภายใต๎แผนงาน GMS,ACMECS,IMT-GT,BIMSTEC และ JDSและภูมิภาคอาเซียน เพ่ือ
อํานวยความสะดวกและลดต๎นทุนด๎านโลจิสติกส๑ พัฒนาและสํงเสริมให๎ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจการ
บริการ และการลงทุนที่โดดเดํนในภูมิภาค 
   - การสํงเสริมการลงทุนไทยในตํางประเทศ (Outward investment) ของผู๎ประกอบการไทย 
   - เปิดประตูการค๎าและพัฒนาความรํวมมือกับประเทศเพ่ือนบ๎านในลักษณะหุ๎นสํวนทาง
ยุทธศาสตร๑ทั้งในระดับอนุภูมิภาค และภูมิภาคท่ีมีความเสมอภาคกัน 
   - การสร๎างความเป็นหุ๎นสํวนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาคและนานาประเทศ 
   - บูรณาการภารกิจด๎านความรํวมมือระหวํางประเทศและด๎านการตํางประเทศ 
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   - การเข๎ารํวมเป็นภาคีความรํวมมือระหวํางประเทศระหวํางภูมิภาคโดยมีบทบาทที่สร๎างสรรค๑
เพ่ือเป็นทางเลือกในการดําเนินนโยบายระหวํางประเทศในเวทีโลก เพ่ือรักษาสมดุลในปฏิสัมพันธ๑ระหวํางไทย
และมหาอํานาจตํางๆทั้งในระดับโลกและภูมิภาค 
   - สํงเสริมความรํวมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร๎างความมั่นคง 
 Thailand ๔.๐ 

   Thailand ๔.๐ ประเทศไทย ๔.๐ เป็นความมุํงมั่นของรัฐบาล คสช.ที่ต๎องการปรับเปลี่ยน
โครงสร๎างเศรษฐกิจ ไปสูํ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด๎วยนวัตกรรม กลําวคือใน
ปัจจุบันเรายังติดอยูํในโมเดลเศรษฐกิจแบบทํามาก ได๎น๎อย เราต๎องการปรับเปลี่ยนเป็นทําน๎อย ได๎มาก นั้น 
หมายถึงการขับเคลื่อนให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงอยํางน๎อยใน ๓ มิติ สําคัญ คือ 
   ๑.เปลี่ยนจากการผลิตสินค๎า โภคภัณฑ๑ไปสูํสินค๎าเชิงนวัตกรรม 
   ๒.เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด๎วยภาคอุตสาหกรรม ไปสูํการขับเคลื่อนด๎วยเทคโนโลยี
ความคิดสร๎างสรรค๑และนวัตกรรม 
   ๓.เปลี่ยนจากการเน๎นภาคการผลิตสินค๎า ไปสูํการเน๎นภาคบริการมากขึ้น 
Thailand ๔.๐ จึงเป็นการเปลี่ยนผํานทั้งระบบใน ๔ องค๑ประกอบสําคัญ คือ 
    ๑.เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิม (Traditional Farming) ในปัจจุบัน ไปสูํการเกษตร 
สมัยใหมํ ที่เน๎นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรต๎องร่ํารวยขึ้น และ 
เป็นเกษตรกรแบบเป็นผู๎ประกอบการ (Entrepreneur) 
   ๒.เปลี่ยนจาก Traditional SMEs, หรือ SMEs ที่มีอยูํที่รัฐต๎องให๎ความชํวยเหลืออยูํ
ตลอดเวลาไปสูํการเป็น Smart Enterprises และ Startups ที่มีศักยภาพสูง 
   ๓.เปลี่ยนจาก Traditional Services ซึ่งมีการสร๎างมูลคําคํอนข๎างต่ําไปสูํ High Value 
Services 
   ๔.เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ําไปสูํแรงงานที่มีความรู๎ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด๎วยนวัตกรรม 
 แผนพัฒนาภาคี(ภาคเหนือ) : พัฒนาภาคเหนือให๎เป็นฐานเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑มูลคําสูง  
   1) พัฒนาการทองเที่ยวให๎มีคุณภาพและความยั่งยืน มีธุรกิจบริการตอํเนื่องกับการทองเที่ยว
บริการ สุขภาพและการศึกษาที่ไดมาตรฐาน รวมทั้งผลิตภัณฑ๑สร๎างสรรค๑ที่สร๎างมูลคาํเพ่ิมสูง  
   2) พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร และสร๎างมูลคําเพ่ิมภายใต๎แนวคิดเกษตร
ปลอดภัยและ เกษตรอินทรีย๑ ควบคกูับการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปให๎มีความหลากหลายสอด
คลองกับ ความต๎องการของตลาด  
   3) ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎คืนความอุดมสมบูรณสร๎างความสมดุลแก
ระบบนิเวศ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
   4) พัฒนาระบบการดูแลผู๎สูงอายุรองรับการเปลี่ยนแปลงเข๎าสูํสังคมผู๎สูงอายุของภาคเหนือท่ี
เร็วกวํา ระดับประเทศ 10 ปี 
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 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 
ี  วิสัยทัศน์: “ศูนย๑กลางการทองเที่ยว การค๎า การลงทุนสูสากล บนพ้ืนฐานความโดดเดํน
วัฒนธรรมล๎านนา สังคมนาํอยูํสิ่งแวดล๎อมยั่งยืน” 
ี  พันธกิจ  
   1. พัฒนาเพ่ือยกระดับอุตสาหกรรมการทองเที่ยวสูสากล  
   2. เพ่ิมขีดความสามารถการแขํงขันดา๎นการเกษตร การคา๎ และการลงทุน  
   3. เชื่อมโยงอัตลักษณ๑ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาทอ๎งถิ่นเพ่ือสร๎างคุณคําทางสังคมและ
มูลคาํเพ่ิม ทางเศรษฐกิจ  
   4. ฟ้ืนฟูและอนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาอยํางยั่งยืน  
   5. พัฒนาและเชื่อมโยงระบบโครงสร๎างพ้ืนฐานและโลจิสติกสเพ่ือการทองเที่ยว การค๎า การ
ลงทุน ระหวํางภูมิภาค 
ี  ต้าแหน่งทางยุทธศาสตร์ี(Positioning) 

กลุ่มจังหวัด เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ล้าปาง ล้าพูน 
เมืองทํองเที่ยว     

สสูากล 
ทองเที่ยว        

เชิงอารยธรรม และ
สร๎างสรรค๑ 

ทองเที่ยว         
เชิงอารยธรรม  
และสร๎างสรรค๑ 

ทองเที่ยว         
เชิงอารยธรรม  
และสร๎างสรรค๑ 

ทองเที่ยว         
เชิงอารยธรรม  
และสร๎างสรรค๑ 

Food Valley เกษตรอินทรีย๑ เกษตร
ปลอดภัย (พืชผัก เมือง
หนาว ลําไย มะมํวง 

กาแฟ สมุนไพร/ไกประดู 
หางดํา นมพรีเมียม) 

เกษตรอินทรีย๑ 
เกษตรปลอดภัย 

(กระเทียม ถั่วเหลือง 
งา กาแฟ) 

เกษตรอินทร๑ 
เกษตรปลอดภัย 
(ข๎าว ข๎าวโพด

หวาน 
สับปะรด) 

เกษตรอินทรีย๑ 
เกษตรปลอดภัย 

(ลําไย มะมวํง ข๎าว 
กระเทียม) 

Green City พ้ืนที่ปาุไม  
ลุํมน้ําปิง เขตเมืองเกา /

ยํานชุมชนอนุรักษ๑ 

พ้ืนที่ปุาไม๎ ลุํมน้ํา
สาละวิน 

พ้ืนที่ปาุไม ลุํม
น้ําวัง เขตเมือง
เกา /ยํานชุมชน

อนุรักษ๑ 

พ้ืนที่ปาุไม เขตเมือง
เกา /ยํานชุมชน

อนุรักษ๑ 

Northern 
Landport 

สนามบินนานาชาติ 
ศูนย๑กลางการค๎า การ

ลงทุน 

ดํานการคา๎ชายแดน โลจิสติกส๑ทาง
บก และทางราง 

นิคมอุตสาหกรรม 

Health and 
Wellness 

1.ศูนย๑กลางการแพทย๑  
- ทันตกรรมของภูมิภาค  
2.สปาและการนวด
สุขภาพ  
3.การพํานักระยะยาว  
4. เครื่องสําอางสมุนไพร 
5. น้ําพุร๎อน 

1. ชุมชนทํองเที่ยว 
เชิงสุขภาพ  
2. ผลิตภัณฑ๑สปา  
3. น้ําพุร๎อน 

1. ภูมิปญัญา 
การแพทย๑แผน
ไทย สมุนไพร 
2. ชุมชน
ทํองเที่ยว เชิง
สุขภาพ  
3. น้ําพุร๎อน 

1. ภูมิปญัญา 
การแพทย๑ แผนไทย  
2. ชุมชนทํองเที่ยว 
เชิงสุขภาพ 

ี   
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ี  ประเด็นยุทธศาสตร์  
   1. สร๎างคุณคําและความโดดเดํนด๎านอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและบริการ  
   2. ยกระดับ เชื่อมโยง สร๎างเครือขาํย การค๎า การลงทุน และการค๎าชายแดนเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพ ในการแขงํขนั ทั้งในและตํางประเทศ  
   3. พัฒนาเกษตรมูลคําเพ่ิมสูตลาดทั้งในและตํางประเทศ  
   4. อนุรักษ๑ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยํางบูรณาการและมีสํวนรํวม 
ตอบสนอง ตํอการพัฒนาและใช๎ประโยชนอยํางยั่งยืนและเป็นธรรม 
 
 แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ี(พ.ศ.ี2561 – 2564) 

   วิสัยทัศน์ : “นครแหํงชีวิตและความม่ังคั่ง” (City of Life and Prosperity) (เมืองทีใ่ห๎
ความสุขและชีวิตที่มีคุณคําแกผู๎อยูํอาศัยและผู๎มาเยือนในฐานะเมืองที่นําอยูํและนําทองเที่ยวในระดับโลก)  
ี  ต้าแหน่งการพัฒนาี(Positioning)  
   1. เมืองศูนย๑กลางทอํงเที่ยวและบริการสากล: MICE CITY, Wellness City  
   2. เมืองศูนย๑กลางการค๎าการลงทุนและการคมนาคมขนสํง: Northern Landport  
   3. เมืองแหํงเกษตรปลอดภัย: Northern Food Valley  
   4. เมืองศูนย๑กลางการศึกษาระดับภูมิภาค: Education Hub  
   5. เมืองศูนย๑กลางการแพทย๑และบริการสุขภาพ: Medical and Health Hub  
   6. เมืองแหํงความหลากหลายทางธรรมชาติและ วัฒนธรรม: Diversity of Nature and 
Culture 
ี  พันธกิจี  
   1. สํงเสริมและพัฒนาให๎เป็นเมืองศูนย๑กลางทํองเที่ยว และบริการสากล  
   2. สํงเสริมและพัฒนาให๎เป็นเมืองศูนย๑กลางการค๎า การลงทุนและการคมนาคมขนสํง  
   3. สํงเสริมและพัฒนาให๎เป็นเมืองแหํงเกษตร ปลอดภัย  
   4. สํงเสริมและพัฒนาให๎เป็นเมืองศูนย๑กลางการศึกษา ระดับภูมิภาค  
   5. สํงเสริมและพัฒนาให๎เป็นเมืองศูนย๑กลาง การแพทย๑และบริการสุขภาพ  
   6. สํงเสริมและพัฒนาให๎เป็นเมืองแหํงความ หลากหลายทางธรรมชาติและวัฒนธรรม 
ี  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 
  1. สํงเสริมและ พัฒนาการทองเที่ยว และบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท๎องถิ่น 
  2. สํงเสริมการเกษตร การผลิตสินค๎าชุมชน การค๎า การลงทุน สูสากล 
   3. เสริมสร๎างสังคม ให๎มีคุณภาพ คงอัตลักษณ๑ ทางวัฒนธรรม 
  4.สํงเสริมและพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อมให๎สมบูรณ โดยใช๎ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม 
   5.การเสริมสร๎าง ความมั่นคง ความปลอดภัยและ ความสงบสุขของ ประชาชน 
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   6.การพัฒนาระบบ บริหารจัดการภาครัฐ และการให๎บริการ ประชาชนตามหลัก ธรรมาภิ
บาล 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ี(พ.ศ.ี2561 – 2564) 

ี  วิสัยทัศน์: “เป็นองค๑กรหลักในการพัฒนาท๎องถิ่น บนพื้นฐานของความเข๎าใจในปัญหา และ
ศักยภาพของท๎องถิ่น โดยการมีสํวนรํวมของชุมชน” 
 พันธกิจ 
   1. เสริมสร๎างการมีสํวนรํวมทุกภาคสํวน ในการบริหารจัดการทองถิ่น อยํางมีประสิทธิภาพ  
   2. พัฒนาบุคลากรขององค๑กรปกครอง สํวนท๎องถิ่นให๎มีความทันสมัย มีคุณธรรม จริยธรรม
ตามกฎหมายบัญญัติ  
   3. สํงเสริมบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญัญาทอ๎งถิ่น วัฒนธรรมอันดีของท๎องถิ่น  
   4. สํงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล๎อม ของท๎องถิ่น 
ี  ยุทธศาสตร์  
   1. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐาน เพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  
   2. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาเศรษฐกิจ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
    3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อม  
   4. การอนุรักษ๑ ฟ้ืนฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาทอ๎งถิ่น  
   5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
   6. การปอูงกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษา ความเป็นระเบียบเรียบร๎อยในชุมชน  
   7. การบริหารจัดการบ๎านเมืองที่ดี 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองแม่โจ ้ 
ี  วิสัยทัศน์: “ขอมุํงมั่น พัฒนาเมืองแมํโจ๎ให๎เป็นเมืองต๎นแบบ” 

ี  พันธกิจ 

   1.  สํงเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัวและชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
   2.  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีสํวนรํวมจากทุกภาคสํวน 
   3.  การกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล๎อม 
   4.  การพัฒนาชุมชนให๎นําอยูํมีความเข๎มแข็ง โดยได๎รับบริการสาธารณะโครงสร๎างพ้ืนฐานที่
จําเป็น เพ่ือรองรับการขยายตัวและเศรษฐกิจ 

ี  จุดมุง่หมายเพื่อการพัฒนา  
1.ประชาชนมีศักยภาพ มีความรู๎มีรายได๎เพียงพอสามารถพึงตนเองได๎ 

   2. การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีแบบบูรณาการและมีสํวนรํวมมลภาวะและสิ่งแวดล๎อมไมํเป็น 
   3.มลพิษให๎บ๎านเรือนและชุมชนนําอยูํอยํางสงบสุข 
   4. การได๎รับบริการด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐานให๎มีความสะดวกและเสมอภาค 

ี   
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ี  ประเด็นยุทธศาสตร์  
  ยุทธศาสตร๑ที่ 1 ยุทธศาสตร๑การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐาน 
  ยุทธศาสตร๑ที่ 2 ยุทธศาสตร๑การพัฒนาด๎านเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร๑ที่ 3 ยุทธศาสตร๑การพัฒนาการพัฒนาการศึกษาและคุณภาพชีวิตของชุมชน 
   ยุทธศาสตร๑ที่ 4 ยุทธศาสตร๑การพัฒนาการด๎านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท๎องถิ่น 

  ยุทธศาสตร๑ที่ 5 ยุทธศาสตร๑การพัฒนาด๎านอนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
   ยุทธศาสตร๑ที่ 6 ยุทธศาสตร๑การพัฒนาด๎านการบริหารจัดการบ๎านเมืองที่ดี 
   ยุทธศาสตร๑ที่ 7 ยุทธศาสตร๑การพัฒนาด๎านการปูองกันบรรเทาสาธารณภัย และการจัดการ
ระเบียบชุมชน 

  

ยุทธศาสตร์ที่ี1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 เป้าประสงค์ 

   (1) ปรับปรุงเส๎นทางคมนาคมให๎อยูํในสภาพดีและได๎มาตรฐาน เพื่อความสะดวกของ
ประชาชนใน การอยูํอาศัยและการประกอบอาชีพ  
   (2) เพ่ือกํอสร๎าง ปรับปรุง บูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการพ้ืนฐานและการแก๎ไข
ปัญหาน้ํา ทํวมขังและการระบายน้ํา  
   (3) เพ่ือขยายเขตไฟฟูาและแสงสวํางให๎ทั่วถึง 
   (4) เพ่ือให๎ประชาชนมีน้ําอุปโภค-บริโภค และการเกษตรได๎อยํางทั่วถึงและพอเพียง 
 เป้าหมายและตัวชี้วัด  

  (1) จํานวนร๎อยละที่เพ่ิมขึ้น  
  (2) จํานวนที่ได๎รับการกํอสร๎าง/ปรับปรุง/ซํอมแซมบํารุงรักษา 

 กลยุทธ์  
  (1) กํอสร๎างปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน ตรอก ซอย ทางเดินเท๎า ทํอระบายน้ํา 
  (2) การพัฒนาระบบไฟฟูาสาธารณะ 
  (3) การพัฒนากํอสร๎างปรับปรุงและพัฒนาแหลํงน้ําเพ่ืออุปโภค – บริโภค 

 ความเชื่อมโยง 
    ยุทธศาสตร๑จังหวัด : ยุทธศาสตร๑ที่ 2.สํงเสริมการเกษตร การผลิตสินค๎าชุมชน การค๎า การ
ลงทุน สูํสากล 
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ยุทธศาสตร์ที่ี2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 เป้าประสงค์ 

  (1) สํงเสริมให๎ชาวบ๎านในชุมชนมีอาชีพที่สร๎างรายได๎เพียงพอตํอการดํารงชีพแบบ เศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหวัฯ  

  (1) เสริมสร๎างความเข๎มแข็งให๎กับผู๎ประกอบการวิสาหกิจชุมชน  
  (1) สํงเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการทํองเที่ยวในชุมชนอยํางเป็นระบบ โดยเน๎นการ 

มีสํวนรํวมของชุมชนและทุกภาคสํวนที่เกี่ยวข๎อง  
  (1) พัฒนาแหลํงทํองเที่ยวที่มีอยูํให๎นําสนใจและสร๎างรายได๎มากขึ้น โดยสอดคล๎องกับวิถี 

ชีวิต ความเป็นอยูํและวัฒนธรรมของชุมชน  
 เป้าหมายและตัวชี้วัด  

   (1) การจัดกิจกรรมให๎แกํประชาชน กลุํมเปูาหมายที่ได๎มีสํวนรํวมและได๎รับความพึงพอใจ 
ในการให๎บริการ 
   กลยุทธ์ 
    (1) สนับสนุนและสํงเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได๎ให๎แกํประชน  
   (2) พัฒนาระบบการผลิตสินค๎าเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรมให๎มีคุณภาพและปลอดภัยจาก
สารพิษ 
   (3) สนับสนุนและสํงเสริมอาชีพการดําเนินงานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
 ความเชื่อมโยง 

    ยุทธศาสตร๑จังหวัด : ยุทธศาสตร๑ที่ 2.สํงเสริมการเกษตร การผลิตสินค๎าชุมชน การค๎า การ
ลงทุน สูํสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ี3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาการศึกษาและคุณภาพชีวิตของชุมชน 
 เป้าประสงค์ 

  (1) เด็ก สตรี คนชรา ผู๎พิการและผู๎ด๎อยโอกาสได๎รับการดูแลอยํางทั่วถึง 
(1) ชุมชนเข๎มแข็ง 
(1) ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สินดํารงชีวิตอยํางปกติสุข 
(1) ยกระดับการศึกษาของเยาวชนสูํระบบสากลและความเป็นเลิศทางวิชาการ มีความ

เชี่ยวชาญด๎านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร๑ อินเทอร๑เน็ตและภาษา 
(1) มีแหลํงเรียนรู๎ที่หลากหลายเข๎าถึงงําย เรียนรู๎ได๎ทุกเพศวัย 

 เป้าหมายและตัวชี้วัด  
   นักเรียน นักศึกษา ประชาชนได๎รับบริการด๎านการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิตอยําง
รวดเร็ว ทั่วถึง ทันสมัยสอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
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 กลยุทธ์ 
  (1) การบริหารและจัดการศึกษาของศูนย๑เด็กกํอนวัยเรียน  
  (2) สํงเสริมและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาพร๎อมเข๎าสูํประชาคมอาเซียน 
  (3) สํงเสริมการศึกษา และการเรียนรู๎ตลอดชีวิต 
  (4) การสํงเสริมสุขภาวะ 
  (5) สํงเสริมการเรียนรู๎ของชุมชน 
  (6) การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู๎สูงอายุและผู๎ด๎อยโอกาส  
 ความเชื่อมโยง 

  1. ยุทธศาสตร๑จังหวัด: ยุทธศาสตร๑ที่ 1.สํงเสริมและพัฒนาการทํองเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยง
ชุมชนและท๎องถิ่น 
          ยุทธศาสตร๑ที่ 3. เสริมสร๎างสังคมให๎มีคุณภาพ คงอัตลักษณ๑ทางวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ี4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 เป้าประสงค์ 

  (1) สํงเสริมและอนุรักษ๑วัฒนธรรมประเพณี และปลูกฝังจิตสํานึก คํานิยม คุณคําความเป็น
ไทย  
 เป้าหมายและตัวชี้วัด  

   (1) ความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการตามกลุ่มเป้าหมายและได้รับความพึง
พอใจ 
 กลยุทธ์ 

   (1) สํงเสริมขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท๎องถิ่นและวัฒนธรรม
อันดี 
 ความเชื่อมโยง 

    1. ยุทธศาสตร๑จังหวัด: ยุทธศาสตร๑ที่ 1.สํงเสริมและพัฒนาการทํองเที่ยวและบริการสุขภาพ 
เชื่อมโยงชุมชนและท๎องถิ่น 
           ยุทธศาสตร๑ที ่3. เสริมสร๎างสังคมให๎มีคุณภาพ คงอัตลักษณ๑ทางวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ี5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 เป้าประสงค์ 

  (1) สร๎างเครือขํายความรํวมมือจากทุกภาคสํวนในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืน  

  (2) สร๎างเสริมศักยภาพการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายอยํางมีประสิทธิภาพเป็น
ระบบ  

  (3) สร๎างเสริมศักยภาพการจัดการปัญหาด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  
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  (4) แหลํงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมได๎รับการอนุรักษ๑และฟ้ืนฟูให๎มีความอุดม 
สมบูรณ๑เพิ่มข้ึนและมีความสมดุลกับสิ่งแวดล๎อม 

 
 เป้าหมายและตัวชี้วัด  

   (1) ร๎อยละของประชาชนมีความรู๎เพ่ิมขึ้น  
   (2) ร๎อยละของปัญหามลพิษลดลง  
   (3) ร๎อยละของประชาชนมีสุขภาพท่ีดีขึ้น  
   (4) ร๎อยละของปริมาณขยะลดลง  
   (5) ร๎อยละของประชาชนได๎รับความสะดวกเพ่ิมขึ้น 
   (6) ร๎อยละของการใช๎พลังงานลดลง 
 กลยุทธ์ 

   (1) การพัฒนาสร๎างจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม  
   (2) การพัฒนาระบบจัดระบบการบริหารจัดการขยะ  
   (3) การสร๎างจิตสํานึกและความตระหนักในการสีสํวนรํวมลดปริมาณขยะ  
   (4) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  
 ความเชื่อมโยง 

   1. ยุทธศาสตร๑จังหวัด: ยุทธศาสตร๑ที่ 4. สํงเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อมให๎สมบูรณ๑โดยใช๎เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ี6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 เป้าประสงค์ 

  (1) เทศบาลเมืองแมํโจ๎มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการบริการสาธารณะให๎กับ
ประชาชนเพิ่มขึ้น  
   (2) ประชาชนมีสํวนรํวมในการบริหารจัดการกิจการของเทศบาล  

  (3) พัฒนาระบบตรวจสอบการติดตามประเมินผลของเทศบาลเมืองแมํโจ๎ 
 เป้าหมายและตัวชี้วัด  

   (1) จํานวนของบุคลากรมีความรู๎ความสามารถเพ่ิมข้ึน  
   (2) ร๎อยละของการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น  
   (3) ร๎อยละของประชาชนมีสํวนรํวมเพ่ิมข้ึน 
   (4) จํานวนระเบียบ กฎหมาย ข๎อบังคับ มีการปรับปรุงเพ่ิมขึ้น  
   (๕) จํานวนประชาชนมีสํวนรํวมในการตัดสินใจและสํวนรํวมทางการเมืองเพ่ิมข้ึน  
   (6) ร๎อยละของการจัดเก็บรายได๎เพ่ิมข้ึน 
   (7) จํานวนเครื่องมือเครื่องใช๎เพิ่มข้ึน 
    (8) ร๎อยละของเครื่องมือ เครื่องใช๎มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
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 กลยุทธ์ 
   (1) การพัฒนาสํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชน  
   (2) ประชาธิปไตยและความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับเทศบาลเมืองแมํโจ๎ 
   (3) พัฒนาสํงเสริมการพัฒนาบุคลากร  
   (๔) พัฒนาปรับปรุงระเบียบ กฎหมาย ข๎อบังคับและเอกสารตําง ๆ  
   (๕) พัฒนาปรับปรุงการจัดเก็บรายได๎ของเทศบาลเมืองแมํโจ๎ 
   (๖) พัฒนาสํงเสริมสนับสนุนให๎มีอุปกรณ๑เครื่องมือเครื่องใช๎ที่ทันสมัยเหมาะสมตํอการ
ปฏิบัติงาน 
 ความเชื่อมโยง 

   1. ยุทธศาสตร๑จังหวัด: ยุทธศาสตร๑ที่ 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให๎บริการ
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์ที่ี7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยีและการจัดการระเบียบ
ชุมชน 
 เป้าประสงค์ 

    (1) เพ่ือรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร๎อย 
   (2) เพ่ือปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   (3) สํงเสริมให๎ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมมีคุณภาพ หํางไกล ยาเสพติด 
 เป้าหมายและตัวชี้วัด  

   (1) ร๎อยละของประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
   (2) ร๎อยละของประชาชนมีความรู๎เพิ่มขึ้น 
   (3) ร๎อยละของประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สินเพิ่มข้ึน  
   (4) ร๎อยละของปัญหายาเสพติดลดลง   
 กลยุทธ์ 

   (1)เพ่ือรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร๎อย 
   (2)เพ่ือปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   (3)สํงเสริมให๎ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมมีคุณภาพ หํางไกล ยาเสพติด 
 ความเชื่อมโยง 

   1. ยุทธศาสตร๑จังหวัด: ยุทธศาสตร๑ที่ 5. เสริมสร๎างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุข
ของประชาชน 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์(Positioning) ของเทศบาลเมืองแม่โจ้ 
   เทศบาลแมํโจ๎ได๎กําหนดวิสัยทัศน๑ไว๎วํา “ขอมุํงม่ัน พัฒนาเมืองแมํโจ๎ให๎เป็นเมืองต๎นแบบ” 
โดยสอดคล๎องกับยุทธศาสตร๑จังหวัดเชียงใหมํและยุทธศาสตร๑การพัฒนาของ องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นใน
เขตจังหวัดเชียงใหมํ ซึ่งสามารถดําเนินการสําเร็จได๎ตามที่กําหนดไว๎ ดังนี้  
   (1) เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน ด๎านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
ด๎านแหลํงน้ําให๎ได๎มาตรฐานและเพียงพอตํอความต๎องการของประชาชน  
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   (2) เพ่ือให๎ชุมชนตําง ๆ เป็นชุมชนที่นําอยูํ มีทรัพยากรธรรมชาติใช๎อยํางไมํรู๎จักหมดสิ้นและ
เพ่ือ สร๎างจิตสํานึกที่ดีในการดูแลและเสริมสร๎างทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมที่ยั่งยืน 
    (๓) เพ่ือให๎ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีได๎รับบริการด๎านสาธารณสุขอยํางทั่วถึง สํงเสริมและสนับ
การกีฬาเพ่ือสุขอนามัยที่ดี  
   (๔) เพ่ือสนับสนุนและสํงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตด๎านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ 
และ ให๎ความสําคัญกับศาสนาและรักษาขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและวัฒนธรรมท๎องถิ่น 
ปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย๑และสถาบันสําคัญของชาติ  
   (๕) เพ่ือสนับสนุนและสํงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ การลงทุน และการประกอบธุรกิจ
ประเภท ตําง ๆ ให๎ดําเนินไปด๎วยความเข๎มแข็งและมั่นคง เพ่ือสร๎างอาชีพเสริมเพ่ิมรายได๎ให๎กับประชาชน 
สํงเสริมคุณภาพ สินค๎าและการบริหารจัดการตลาดที่ดี รวมทั้งสํงเสริมและดําเนินงานตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  
   (๖) การสํงเสริมการอํานวยความสะดวกให๎แกํประชาชนในท๎องถิ่นให๎มีระดับคุณภาพชีวิตที่ดี 
สนับสนุนการใช๎พลังงานทดแทนและการอนุรักษ๑ธรรมชาติ สํงเสริมกีฬาและนันทนาการ การแก๎ไขปัญหายา
เสพ ติดรวมทั้งการรักษาความสงบเรียบร๎อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สิน  
   (๗) เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการให๎มีความโปรํงใส สามารตรวจสอบได๎ 
ลดความซ้ําซ๎อน ลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ เพ่ือบริการประชาชนให๎ได๎รับความสะดวก
รวดเร็ว และเป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล 
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 ความเชื่อมโยงของยทุธศาสตร์ในภาพรวม 
 
ยุทธศาสตร์ชาติ 

20 ปี 
แผนพัฒนาฯ 
ฉบับท่ี 12 

ยุทธศาสตร ์
กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือ 
ตอนบน 1 

ยุทธศาสตร ์
การพัฒนา 

จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร ์
การพัฒนา อปท. 
จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร ์
เทศบาลเมืองแม่โจ้ 

2.ด๎านการสร๎าง 
ความสามารถ 
ในการแขํงขัน 

7.การพัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐาน
และระบบโลจิ
สติกส๑ 
8.การพัฒนา
วิทยาศาสตร๑
เทคโนโลย ีวิจัย
และนวัตกรรม 
9.การพัฒนาภาค
เมือง และพื้นที ่
เศรษฐกิจ 
 
 
 

2.ยกระดับ
เชื่อมโยง 
สร๎างเครือขําย 
การค๎า การลงทุน 
และการค๎า
ชายแดน 
เพื่อเพ่ิมศักยภาพ 
ในการแขํงขัน 
ทั้งในและ 
ตํางประเทศ 
พัฒนาเกษตร 
3.มูลคําเพิ่ม 
สูํตลาดท้ังใน 
และตํางประเทศ 

2.สํงเสรมิ
การเกษตร 
การผลิตสินค๎า 
ชุมชน การค๎า 
การลงทุนสูสํากล 

1.การพัฒนา 
โครงสร๎าง 
พื้นฐาน 
เพื่อรองรับ 
การพัฒนา 
เศรษฐกิจและ 
สังคม 

1 ด๎านโครงสร๎าง 
พื้นฐาน 

2.ด๎านการสร๎าง 
ความสามารถ 
ในการแขํงขัน 
3.ด๎านการ 
เสรมิสร๎าง 
ศักยภาพคน 
 

1.การเสริมสร๎าง 
และพัฒนา 
ศักยภาพ 
ทุนมนุษย๑ 
3.การสร๎าง 
ความเข๎มแข็ง 
ทางเศรษฐกิจ 
และแขํงขันได ๎
อยํางยั่งยืน 
7.การพัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐาน 
และระบบ 
โลจสิติกส๑ 
8.การพัฒนา 
วิทยาศาสตร๑ 
เทคโนโลย ีวิจัย 
และนวัตกรรม 
9.การพัฒนาภาค 
เมือง และพื้นที ่
เศรษฐกิจ 

1.สร๎างคุณคาํและ 
ความโดดเดํน 
ด๎านอุตสาหกรรม 
การทํองเที่ยว 
และบริการ 
ยกระดับเชื่อมโยง 
2.สร๎างเครือขําย 
การค๎า การลงทุน 
และการค๎า
ชายแดน 
เพื่อเพ่ิมศักยภาพ 
ในการแขํงขัน 
ทั้งในและ 
ตํางประเทศ 
พัฒนาเกษตร 
3.มูลคําเพิ่ม 
สูํตลาดท้ังในและ 
ตํางประเทศ 
 

1.สํงเสรมิและ 
พัฒนาการ 
ทํองเที่ยวและ 
บริการสุขภาพ 
เชื่อมโยงชุมชน 
และท๎องถิ่น 
2.สํงเสรมิ 
การเกษตร 
การผลิตสินค๎า 
ชุมชน การค๎า 
การลงทุน สูํสากล 

2. การพัฒนา 
เศรษฐกิจตาม 
แนวทางปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง 

2.การพัฒนาด๎าน
เศรษฐกิจ 
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ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี 

แผนพัฒนาฯ 
ฉบับท่ี 12 

ยุทธศาสตร ์
กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือ 
ตอนบน 1 

ยุทธศาสตร ์
การพัฒนา 

จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร ์
การพัฒนา อปท. 
จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร ์
เทศบาลเมืองแม่โจ้ 

3.ด๎านการ 
เสรมิสร๎าง 
ศักยภาพคน 
4.ด๎านการ 
สร๎างโอกาส 
ความเสมอ 
ภาคและ 
เทําเทียมกัน 
ทางสังคม 

1.การเสริมสร๎าง 
และพัฒนา 
ศักยภาพ 
ทุนมนุษย๑ 
2.การสร๎าง 
ความเป็นธรรม 
และลดความ 
เหลื่อมล้ํา 
ในสังคม 
10.ความรํวมมือ 
ระหวํางประเทศ 
เพื่อการพัฒนา 

1. สร๎างคุณคําและ
ความโดดเดํนด๎าน
อุตสาหกรรม 
การทํองเที่ยวและ 
บริการ 

1.สํงเสรมิและ 
พัฒนาการ 
ทํองเที่ยวและ 
บริการสุขภาพ 
เชื่อมโยงชุมชน 
และท๎องถิ่น 
3เสริมสร๎างสังคม
ให๎มีคุณภาพ 
คงอัตลักษณ๑ทาง 
วัฒนธรรม 
 

5. การพัฒนา 
คุณภาพชีวิตของ 
ประชาชน 

3.การพัฒนาการ
พัฒนาการศึกษาและ
คุณภาพชีวิตของ
ชุมชน 

3. ด๎านการ 
เสรมิสร๎าง 
ศักยภาพคน 

1.การเสริมสร๎าง 
และพัฒนา
ศักยภาพทุน
มนุษย๑ 
10.ความรํวมมือ 
ระหวํางประเทศ 
เพื่อการพัฒนา 
 

1. สร๎างคุณคําและ
ความโดดเดํนด๎าน
อุตสาหกรรม 
การทํองเที่ยวและ 
บริการ 

1.สํงเสรมิและ
พัฒนาการ
ทํองเที่ยวและ
บริการสุขภาพ
เชื่อมโยงชุมชน
และท๎องถิ่น 
3.เสริมสร๎าง
สังคมให๎มี
คุณภาพ คงอัต
ลักษณ๑ทาง 
วัฒนธรรม 

4 การอนุรักษ๑ 
ฟื้นฟูและสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี
และภมูิปัญญา
ท๎องถิ่น 

4. ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 

2.ด๎านการสร๎าง
ความสามารถใน
การแขํงขัน 
5.การสร๎าง 
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล๎อม 
 

4.การเติบโต 
ที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล๎อม 
เพื่อการพัฒนา 
อยํางยั่งยืน 
9.การพัฒนาภาค 
เมือง และพื้นที ่
เศรษฐกิจ 
 

4. อนุรักษ๑ ฟื้นฟ ู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม 
อยํางบูรณาการ 
และมสีํวนรํวม
ตอบสนองตํอการ
พัฒนาและใช๎
ประโยชน๑อยําง
ยั่งยืนและเป็นธรรม 

4. สํงเสริมและ 
พัฒนาทรัพยากร 
ธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล๎อมให๎
สมบูรณ๑โดยใช๎
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

3. การบริหาร 
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล๎อม 

5. การพัฒนาด๎าน
อนุรักษ๑
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม 
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ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี 

แผนพัฒนาฯ 
ฉบับท่ี 12 

ยุทธศาสตร ์
กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือ 
ตอนบน 1 

ยุทธศาสตร ์
การพัฒนา 

จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร ์
การพัฒนา อปท. 
จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร ์
เทศบาลเมืองแม่โจ้ 

4.ด๎านการสร๎าง 
โอกาสความเสมอ 
ภาคและเทําเทียม
กันทางสังคม 
6.ด๎านการปรับ 
สมดลุและพัฒนา
ระบบบรหิาร
จัดการภาครัฐ 

2.การสร๎าง 
ความเป็นธรรม 
และลดความ
เหลื่อมล้ําในสังคม 
6.การบริหาร
จัดการในภาครัฐ 
การปูองกันการ
ทุจริตประพฤติมิ
ชอบและธรรมาภิ
บาลในสังคมไทย 

- 6. พัฒนาระบบ 
บริหารจดัการ 
ภาครัฐและการ
ให๎บริการ
ประชาชนตาม
หลักธรรมาภิบาล 

7. การบริหาร 
จัดการบ๎านเมือง 
ที่ด ี

6.ด๎านการบริหาร 
จัดการบ๎านเมืองที่ด ี

1. ด๎านความ
มั่นคง 

5. การเสรมิสร๎าง 
ความมั่นคง 
แหํงชาติ 
เพื่อการพัฒนา 
ประเทศสูํความ 
มั่งคั่งและยั่งยืน 

- 5. เสริมสร๎าง
ความมั่นคง 
ปลอดภัยและ
ความสงบสุข 
ของประชาชน 

6. การปูองกัน 
บรรเทาสาธารณ
ภัยและการรักษา 
ความเป็นระเบียบ 
เรียบร๎อยในชุมชน 

7.ด๎านการปูองกัน 
บรรเทา 
สาธารณภัย 
และการจัด 
ระเบียบ ชุมชน 
สังคม 
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 การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองแม่โจ้ 
   สรุปสถานการณ๑พัฒนาสรุปผลการวิเคราะห๑ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
อนาคตของท๎องถิ่นด๎วยเทคนิค SWOT Analysis 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

S1 

มี ก า รบู รณาการรํ ว มกั บหนํ ว ย ง านที่
เกี่ยวข๎อง และองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
อ่ืน ซึ่งเป็นการดําเนินงานที่สอดคล๎องไปใน
ทิศทางเดียวกัน รวมทั้งสร๎างกระบวนการมี
สํวนรํวมของประชาชนในการบริหารงาน
ท๎องถิ่น 

W1 

มีงบประมาณไมํเพียงพอตํอการพัฒนา
ท๎องถิ่น   ในการปรับปรุงการบริการ
สาธารณะให๎แกํประชาชนในท๎องถิ่น เพื่อ
รองรับความเจริญที่มีการขยายตัวทางด๎าน
เศรษฐกิจและสังคมเป็นไปอยํางรวดเร็ว ซึ่ง
สํงผลให๎ความต๎องการด๎านสาธารณูปโภค 
และสาธารณูปการเพ่ิมมากขึ้น 

S2 

เทศบาลเมืองมีความสัมพันธ๑ใกล๎ชิดกับ
ประชาชนโดยตรง   ทําให๎ทราบปัญหาและ
ความต๎องการที่แท๎จริงของประชาชน 

W2 

ประชาชนไมํเข๎าใจบทบาทหน๎าที่ของ
ตนเองในการดําเนินกิจกรรมที่เกิดขึ้น
ภายในท๎องถิ่นและเข๎าใจวําเป็นอํานาจ
หน๎าที่ของเทศบาลเมือง 

S3 

ชุมชนมีวัดเป็นศูนย๑กลางการประกอบอาชีพ
ทางศาสนา  การสืบทอดและอนุรักษ๑
วัฒนธรรมรวมทั้งเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ
ของประชาชนในชุมชน 

W3 

ขาดการพัฒนาอาชีพอยํางเป็นระบบ 

S4 
มีพ้ืนที่ที่เหมาะสมในการทําการเกษตร 
พืชผักผลไม๎ ทั้งเขตร๎อนและเขตหนาว 

W4 
ประชากรแฝงมีจํานวนมากและผลัดเปลี่ยน
กันไปทุกปีเนื่องจากเป็นเขตมหาวิทยาลัย 

W5 ประชาชนมีภาระหนี้สิน 

S5 
พ้ืนที่เศรษฐกิจหลักที่ทํารายได๎ให๎กับประชาชน  
เชํน  มะเขือเทศ  กะหล่ําปลี พริก ไม๎ 
ดอก ฯลฯ 

W6 
ประชาชนมีการรวมกลุํมในการผลิตสินค๎า
และบริการไมํเข๎มแข็ง ซึ่งเป็นอุปสรรคใน
การสร๎างเครือขํายชุมชน 

S6 

ชุมชนมีวัฒนธรรมท๎องถิ่นที่มีเอกลักษณ๑
เ ฉ พ า ะ ก ลุ ํม   ทั ้ง ด ๎า น ภ า ษ า
ขนบธรรมเนียม  ประเพณีวัฒนธรรม 

W7 
ประชาชนขาดจิตสํานึกในการรับผิดชอบ
รํวมกันในการอนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม 

W8 
ประชาชนไมํเห็นความสําคัญของการมีสํวน
รํ วมในการบริหารจัดการขององค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นเทําที่ควร 

S7 

มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมที่อุดม
สมบูรณ๑ 

W9 
ประชากรมี ก า รแบํ งพรรคแบํ งพวก
เนื่องจากปัญหาทางการเมืองท๎องถิ่น 

W10 
ปัญหาเรื่องเส๎นทางการคมนาคมเนื่องจาก
มีรถบรรทุกผํานเป็นประจําทําให๎ถนนชํารุด
งําย 
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จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

 
W11 ปัญหาในด๎านสิ่งแวดล๎อม เชํน ปัญหาขยะ 
W12 ปัญหาน้ําทํวมขัน 

 
โอกาส (Opportunity)  ข้อจ้ากัด (Threat) 

O1 

รัฐบาลกําหนดให๎มีการถํายโอนภารกิจให๎
ตามพระราชบัญญัติ กํ าหนดแผนและ
ขั้นตอน  การกระจายอํานาจให๎แกํองค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2542 เพ่ือให๎
สอดคล๎องกับการกําหนดอํานาจและหน๎าที่ 

T1 

มีการวางแผนโครงการ/กิจกรรมทีจ่ะดําเนินการ
ในแตํละปีมากกวํางบประมาณ ทาํให๎การ
ประเมินผลแผนพัฒนาไมํเป็นไปตามเปูาหมาย 

O2 

รัฐบาลให๎การส ํง เสร ิมด ๎านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อให๎การมี
การดําเนินการที่ทันสมัย  มีการปรับปรุง
ระบบฐานข๎อมูล 

T2 

สภาวการณ๑ทางเศรษฐกิจระดับประเทศ และ
ระดับภูมิภาคสํงผลตํอการพัฒนาท๎องถิ่นเทศบาล
เมืองมีงบประมาณไมํเพียงพอ 

O3 

รัฐบาลสํงเสริมให๎มีการใช๎ภูมิปัญญาในการ
แก๎ไขปัญหาเศรษฐกิจในระดับชุมชน 
ภายใตโ๎ครงการ “หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ๑” 
เพ่ือให๎ประชาชนมีรายได๎เลี้ยงตนเองและ
ครอบครัวได๎อยํางยั่งยืนและถาวร 

T3 

เทศบาลเมืองมีข๎อจํากัดในการดําเนินโครงการ
ขนาดใหญํ 
 

O4 

ประชาชนเป็นศูนย๑กลางและการแก๎ไข
ปัญหาความเดือนร๎อนของประชาชน  โดย
การรับฟังปัญหาความต๎องการเกี่ยวกับ
บ ริ ก า ร ส า ธ า ร ณ ะข อ ง ป ร ะช า ช น ไป
ดําเนินการอยํางเต็มความสามารถ 

T4 

มีภาระหน๎าที่เพิ่มมากขึ้น ตามภารกิจที่ได๎รับการ
ถํายโอน 

 

O5 
รัฐบาลให๎ความสําคัญกับการแก๎ไขปัญหา
ด๎านเศรษฐกิจระดับรากหญ๎า 

T5 
ความรู๎พื้นฐานของประชาชน  ความขัดแย๎ง
ระหวํางกลุํมประชาชน 

O6 
รัฐบาลให๎ความสําคัญกับการแก๎ไขปัญหา
ความยากจน 

T6 
องค๑กรตําง ๆ ภายในตําบลยังขาดการประสานงาน
จึงทําให๎การพัฒนาเป็นไปด๎วยความลําช๎า 

O7 
รัฐบาลสนับสนุนการแก๎ไขปัญหาด๎าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 

T7 

การประสานงานเพื่ อของบประมาณจาก
หนํวยงานอ่ืนเป็นไปอยํางลําช๎า 

O8 

เทศบาลเมืองให๎ความสําคัญกับการมีสํวน
รํวมแสดงความคิดเห็นของประชาชน         
เ พ่ือนําไปสูํการพัฒนาที่ถูกทิศทางและ
เป็นไปอยํางยั่งยืน 
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การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
   ในการจัดทําแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปีของเทศบาลเมืองแมํโจ๎ นั้น ได๎ทําการประเมิน 
สถานการณ๑สภาพแวดล๎อมภายนอกที่เกี่ยวข๎อง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
   ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
   ๑. ถนนในเขตเทศบาลที่มีอยูํเดิม บางสายมีสภาพชํารุด เป็นหลุม บํอ ไมํได๎มาตรฐาน  
   ๒. ทํอระบายน้ํา/รางระบายน้ําบางจุดชํารุดไมํได๎มาตรฐานและเกิดการอุดตันทําให๎เกิด น้ํา
ทํวมขังเม่ือฝนตกหนัก  
   ๓. ไฟฟูาสาธารณะยังไมํ เพียงพอสําหรับจุดที่มีความจําเป็นต๎องติดตั้ง 
ี  ด้านเศรษฐกิจ 
   1. แรงงานตํางด๎าวเข๎ามาประกอบอาชีพในเขตเมืองเพ่ิมมากขึ้น 
   2. การรวมกลุํมอาชีพขาดการบริหารจัดการที่ดี 
   3.ขาดความรู๎และทักษะในการประกอบอาชีพ 
   4.ไมํมีการพัฒนาแหลํง ต๎นทุนทางการทํองเที่ยว ภายในตําบลและ ประชาสัมพันธ๑อยําง
จริงจังเกษตรกรยังขาดความรู๎ ในการเพาะปลูก การใช๎เทคโนโลยีเพ่ือการผลิต ทางการเกษตร เนื่องจาก 
พฤติกรรม และวิธีการ ปลูกข๎าวเปลี่ยนแปลงไป ทําให๎ดินเสื่อมโทรม ที่เกิด จากการเผาฟางข๎าว การ ใช๎ปุ๋ยเคมี 
การใช๎สารเคม ีผลผลิตต่ํา ต๎นทุนสูง ปัญหาหนี้สิน 
ี  ด้านการพัฒนาการพัฒนาการศึกษาและคุณภาพชีวติของชุมชน 
   1.ประชาชนในพื้นท่ีขาด การตื่นตัว ในการเลํนกีฬา และออกก าลังกายเพ่ือ สุขภาพ 
   2. ผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ ผู๎ติดเชื้อหรือผู๎ปุวยเอดส๑ ผู๎ถูกทอดทิ้ง ผู๎ด๎อยโอกาส ได๎รับการดูแลไมํ
ทั่วถึง ทําให๎ต๎องดํารงชีวิต อยูํด๎วยความยากลําบาก 
   3.ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ 
   4. การศึกษาในระดับกํอน วัยเรียน ยังขาดสื่อและ อุปกรณ๑การเรียนที่ ทันสมัย และ
เหมาะสมกับ การพัฒนาการ 
   5. ประชาชนยังขาดแหลํง เรียนรู๎ที่เป็นการศึกษาตลอดชีวิต หรือการศึกษา นอกระบบ ทําให๎
ยังม ีความรู๎ที่ล๎าหลัง ไมํทันเหตุการณ 
ี  ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   1.เยาวชนและประชาชนให๎ความสนใจด๎านศาสนาน๎อยลง 
   2.ประชาชนโดยเฉพาะคนรุํนใหมํขาดสํานึกทางวัฒนธรรมท๎องถิ่น 
   3.ประชาชนบางสํวนยังขาดจิตสํานึกและความภาคภูมิใจในท๎องถิ่นของตนเอง 
   4.วัฒนธรรมท๎องถิ่นอันดี งาม ภูมิปัญญาชาวบ๎าน ปราชญ๑ชาวบ๎าน เริ่มสูญหาย เนื่องจาก
ไมํได๎รับ ความสนใจจากคนรุํนหลัง และขาดการจัดเก็บข๎อมูล ด๎านภูมิปัญญาท๎องถิ่น อยํางเป็นระบบ 
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ี  ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   1.ปัญหาขยะและสิ่ง ปฏิกูล ถือวําเป็นสิ่งที่กําลัง จะสร๎างปัญหาให๎กับสังคม ชนบท 
พฤติกรรมการทิ้ง ขยะไมํมีความเป็นระเบียบ ขาดการคัดแยกขยะ หาก ไมํมีการวางแผนที่ดีจะ กลายเป็น
ปัญหาที่ยากจะแก๎ไข 
   2.ประชาชนขาดจิตสํานึกในการชํวยกันอนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม สามารถ
แก๎ไขได๎โดยการสร๎างจิตสํานึกให๎กับประชาชนตั้งแตํระดับเยาวชนให๎มีการจัดตั้งองค๑กร เครือขําย เพ่ือผลักดัน
ให๎เกิดนโยบายในระดับภาครัฐและอปท.ที่ชัดเจน 
ี  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
   1.ประชาชน ชุมชนและกลุํมองค๑กร ยังขาดความรู๎ความเข๎าใจในการรํวมมือกัน  พัฒนาเมือง
ที่ดีพอ 
   2.ชุมชนและประชาชนมีสํวนรํวมในการดําเนินโครงการตําง ๆ คํอนข๎างน๎อยสํวนใหญํที่เข๎า
รํวมมักเป็นกลุํมบุคคลเดิม ๆ ซึ่งมีตําแหนํงคณะกรรมการชุมชน หรือเป็น อสม.ของชมชนอยูํแล๎ว 
   3.การมีสํวนรํวมของประชาชนยังอยูํในระดับน๎อยยังอิงความคิดเห็น ของผู๎นําชุมชนเป็นหลัก 
  ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยีและการจัดการระเบียบชุมชน 

   1.เกิดอุบัติเหตุจํานวนมากในชํวงเทศกาลวันหยุด ทําให๎เกิดความสูญเสียทั้งชีวิต และ
ทรัพย๑สิน ถึงแม๎ภาครัฐและเอกชนจะชํวยกันรณรงค๑ให๎ขับข่ี ปลอดภัยอยํางตํอเนื่องก็ตามการละเลยในการ
บังคับใช๎กฎหมายอยําง จริงจังของภาครัฐ 
   2.ประชาชนขาดความรู๎ความเข๎าใจเบื้องต๎นในการปูองกันภัยตําง ๆ เชํนการเกิดเหตุ ภัยพิบัติ
ตําง ๆ เชํนการเกิดอุทกภัย วาตภัย ธรณีพิบัติภัย อัคคีภัย เป็นต๎น 

********************************* 
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ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวดกับยุทธศาสตร์ การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาเทศบาลเมืองแม่โจ้ีพ.ศ.๒๕๖๑ี– ๒๕๖๔  
 
 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร๑ชาติ  

๒๐ ปี 

ยุทธศาสตร๑ 
ด๎านความมั่นคง 

ยุทธศาสตร๑ 
ด๎านการสร๎างความสามารถ

ในการแขํงขัน 

ยุทธศาสตร๑ 
ด๎านการเสริมสร๎าง

ศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร๑ 
ด๎านการสร๎างโอกาส ความเสมอภาค  

และเทําเทียมกันทางสังคม 

ยุทธศาสตร๑ 
การสร๎างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต 

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 

ยุทธศาสตร๑ 
ด๎านการการปรับสมดุลและ 

พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ 

และสังคมแหํงชาติ  
ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตร๑ 
การเสริมสร๎างและพัฒนา

ศักยภาพทุนมนุษย๑ 

ยุทธศาสตร๑ 
การสร๎างความเป็นธรรมและ
ลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 

ยุทธศาสตร๑ 
การสร๎างความเข๎มแข็งทาง

เศรษฐกิจและแขํงขันไดอยาํงยั่งยืน 

ยุทธศาสตร๑ 
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม

เพื่อการพัฒนาอยํางยั่งยืน 

ยุทธศาสตร๑ 
การเสริมสร๎างความม่ันคงแหํงชาติเพื่อการ

พัฒนาประเทศสคูวามม่ังคั่งและยั่งยืน 

ยุทธศาสตร๑ 
การบริหารจัดการในภาครัฐการ
ปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

ยุทธศาสตร๑ 
การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน

และระบบโลจิสติกส 
 

ยุทธศาสตร๑ 
การพัฒนาวิทยาศาสตร๑

เทคโนโลยีวิจัย และนวัตกรรม 
 

ยุทธศาสตร๑ 
การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่

เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร๑ 
ความรํวมมือระหวํางประเทศเพื่อ

การพัฒนา 

ยุทธศาสตร๑ 
กลุํมจังหวัด 

สร๎างคุณคําและความโดด
เดํนด๎านอุตสาหกรรมการ

ทํองเที่ยวและบริการ 
 

ยกระดับ เชื่อมโยง สร๎างเครือขําย การค๎า การ
ลงทุน และการค๎าชายแดนเพื่อเพิ่มศักยภาพ ใน

การแขํงขัน ทั้งในและตํางประเทศ 

พัฒนาเกษตรมูลคําเพิ่มสู
ตลาดทั้งในและ

ตํางประเทศ 

อนุรักษ๑ฟืน้ฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยาํง
บูรณาการและมีสํวนรํวม ตอบสนอง ตํอการพัฒนาและ

ใช๎ประโยชนอยํางยั่งยืนและเป็นธรรม 

ยุทธศาสตร๑ 
จังหวัด 

สํงเสริมและ พัฒนาการท
องเที่ยว และบริการสุขภาพ 

เชื่อมโยงชุมชนและ ทอง
ถ่ิน 

สํงเสริมการเกษตร การ
ผลิตสินค๎าชุมชน การค๎า 

การลงทุน สูสากล 

เสริมสร๎างสังคม ให๎มี
คุณภาพ คงอัตลักษณ๑  

ทางวัฒนธรรม 

สํงเสริมและพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล๎อมให๎ สมบูรณ โดยใช๎ 

เทคโนโลย ีและนวัตกรรม 

การเสริมสร๎าง ความม่ันคง 
ความปลอดภัยและ ความสงบ

สุขของ ประชาชน 

การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐ และการให๎บริการ ประชาชน

ตามหลัก ธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร๑การพัฒนา
องค๑กรปกครองสํวน

ท๎องถ่ินจังหวัดเชียงใหมํ 

ยุทธศาสตร๑การพัฒนาโครงสร๎าง
พื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม 

ยุทธศาสตร๑การพัฒนา
เศรษฐกิจ ตามแนวทาง

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล๎อม 

 

การอนุรักษ๑ ฟืน้ฟูและสืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี

และภูมิปัญญาท๎องถ่ิน 

การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ

ประชาชน 

 

การปูองกัน บรรเทาสาธารณภัย
และการรักษา ความเป็นระเบียบ

เรียบร๎อยในชุมชน 

การบริหารจัดการ
บ๎านเมืองที่ดี 

แบบ ยท. 01 
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ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวดกับยุทธศาสตร์ การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาเทศบาลเมืองแม่โจ้ีพ.ศ.๒๕๖๑ี– ๒๕๖๔ (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร๑การพัฒนา
เทศบาลเมืองแมํโจ๎ 

 

ยุทธศาสตร๑ 
โครงสร๎าง
พื้นฐาน 

ยุทธศาสตร๑ 
ด๎านเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร๑ 
ด๎านการศึกษาและ
คุณภาพชีวิตของ

ชุมชน 

ยุทธศาสตร๑ 
ด๎านอนุรักษ๑

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม 

ยุทธศาสตร๑ 
ด๎านการบริหารจัดการ

บ๎านเมืองที่ 

ยุทธศาสตร๑ 
พัฒนาการด๎านการศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท๎องถ่ิน 

 

ยุทธศาสตร๑ 
ด๎านการปูองกันบรรเทา
สาธารณภัย และการ
จัดการระเบียบชุมชน 

เปูาประสงค๑ 

1) พัฒนาระบบ
โครงสร๎างพื้นฐานที่มี
คุณภาพและสอดรบักบั
การเตบิโตของเมือง 
 2) พัฒนาระบบ
การจราจรในชุมชนให๎
การสญัจรเป็นไปอยําง
สะดวกและปลอดภัย 

1) สํงเสริมให๎ชาวบ๎านในชุมชนมีอาชีพที่
สร๎างรายได๎เพียงพอตํอการดํารงชีพแบบ 
เศรษฐกจิพอเพียงตามแนวพระราชดําริ
ของพระบาทสมเดจ็พระเจ๎าอยํูหัวฯ  
2) เสริมสร๎างความเข๎มแข็งให๎กบั
ผู๎ประกอบการวิสาหกจิชุมชน  
3) สํงเสริมและสนบัสนุนการบรหิาร
จัดการทํองเที่ยวในชุมชนอยํางเป็นระบบ 
โดยเน๎นการ มีสํวนรํวมของชุมชนและทุก
ภาคสํวนที่เกี่ยวข๎อง  
4) พัฒนาแหลํงทอํงเที่ยวที่มีอยูํให๎
นําสนใจและสร๎างรายได๎มากข้ึน  โดย
สอดคล๎องกับวิถี ชีวิต ความเป็นอยูํและ
วัฒนธรรมของชุมชน  

1) เด็ก สตร ีคนชรา ผู๎พกิารและ
ผู๎ด๎อยโอกาสได๎รบัการดูแลอยําง
ทั่วถึง 
2) ชุมชนเข๎มแข็ง 
3) ประชาชนมีความมั่นคง
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สิน
ดํารงชีวิตอยํางปกตสิุข 
4) ยกระดับการศึกษาของ
เยาวชนสูํระบบสากลและความ
เป็นเลิศทางวิชาการ มีความ
เช่ียวชาญด๎านเทคโนโลยี

สํงเสริมและอนุรกัษ๑
วัฒนธรรมประเพณี 
และปลูกฝังจิตสํานึก 
คํานิยม คุณคําความ
เปน็ไทย 

 

1) สร๎างเครือขํายความรํวมมือจากทุกภาค
สํวนในการรกัษาทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล๎อมอยํางยัง่ยืน  
2) สร๎างเสริมศักยภาพการจัดการขยะมูล
ฝอยและของเสียอันตรายอยํางมี
ประสิทธิภาพเป็นระบบ  
3) สร๎างเสริมศักยภาพการจัดการปัญหา
ด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  
4) แหลํงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อมได๎รับการอนรุักษ๑และฟื้นฟูใหม๎ี
ความอุดม สมบรูณ๑เพิม่ขึ้นและมีความ
สมดุลกับสิ่งแวดล๎อม 

 

(1) เทศบาลเมืองแมํโจม๎ี
ประสิทธิภาพในการบรหิาร
จัดการและการบริการสาธารณะ
ให๎กับประชาชนเพิม่ขึ้น  
 (2) ประชาชนมีสํวนรํวมในการ
บรหิารจัดการกจิการของ
เทศบาล  
(3) พัฒนาระบบตรวจสอบการ
ติดตามประเมินผลของเทศบาล
เมืองแมํโจ ๎

(1) เพื่อรักษาความ
มั่นคงและความสงบ
เรียบร๎อย 
 (2) เพื่อปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
 (3) สํงเสริมให๎
ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี สังคมมี
คุณภาพ หํางไกล ยา
เสพติด 

กลยุทธ๑ 1.กํอสร๎างปรบัปรุง
บํารุงรักษา ถนน ตรอก 
ซอย ทางเดินเท๎า ทํอ
ระบายน้ํา 
2.การพฒันา ระบบ
ไฟฟูา สาธารณะ 
3.การพฒันา กํอสร๎าง
ปรับปรงุ และพฒันา
แหลํงน้ํา เพื่ออุปโภค–
บริโภค 
 

1.สํงเสริมและพฒันาอาชีพและสร๎าง
เครือขํายพึ่งพาตนเองได๎อยํางยั่งยืน 
2.การสํงเสริมศักยภาพและขีดความสามารถ
ในการเพิม่ผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย๑
และการแปรรูปสินค๎าทางการเกษตร 
3.สร๎างความตระหนักแกผํู๎ประกอบการและ
ผู๎บริโภค 

1.การบรหิารและจัดการศึกษาของศูนย๑เดก็
กํอนวัยเรียน  
2.สํงเสริมและพฒันาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาพร๎อมเข๎าสูํประชาคมอาเซียน 
3.สํงเสริมการศึกษา และการเรียนรู๎ตลอดชีวิต 

4.การสํงเสริมสุขภาวะ 
5.สํงเสริมการเรียนรู๎ของชุมชน 
6.การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี 
ผู๎สูงอายุและผู๎ด๎อยโอกาส  

1.พัฒนาองค๑ความรู๎ด๎าน
ศิลปวัฒนธรรมทอ๎งถ่ินอยํางเป็น
รูปธรรม 
2.การเช่ือมโยงวิถีชีวิตชุมชนกับ
ศิลปวัฒนธรรมทอ๎งถ่ิน 
3.การสร๎างจิตสํานึก ปูองกัน 
และความตระหนักในการจัดการ
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดล๎อม 

1.พัฒนาชุมชนตัวอยํางความ
แหํงสําเรจ็ทีเ่ป็นรูปธรรม 
2.เสริมสร๎างประสิทธิภาพในการ
ปูองกัน บรรเทาสาธารณภัยและ
การรักษาความสงบปลอดภัยแกํ
ชุมชน 
3.พัฒนาชุมชนตัวอยํางความ
แหํงสําเรจ็ทีเ่ป็นรูปธรรม
สิ่งแวดล๎อม 
 

1.การพฒันาสร๎างจิตสํานึก และ
พัฒนาขีดความสามารถบุคลากร
ภาครัฐ และภาค 
2.เสริมสร๎างประสิทธิภาพและธรร
มาภิบาลในการบริหารจัดการ 
3.การพัฒนาสํงเสริมการมีสํวนรํวม
ของทุกภาคสํวนในการบริหารจดัการี
และการตรวจสอบควบคุม 
4.จัดหาปัจจัย และสร๎ างปัจจัย
สนับสนุนในการบริหารงานของ            

1.กระตุ๎นการมสีํวนรํวม
ของประชาชนในการ
ปูองกันบรรเทาสาธารณ
ภัย 
2.เสริมสร๎าง
ประสิทธิภาพในการ
รักษาความสงบ 
ปลอดภัยการปูองกัน
บรรเทาสาธารณภัยแกํ
ชุมชน/ท๎องถ่ิน 
3.การปอูงกันและแก๎ไข
ปัญหาอบายมุขและสิง่
เสพติด 
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แผนผังยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองแม่โจ้ (Strategic Map) 

 

 

 

 

   
  
    
 
    
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท. 02 

วิสัยทัศน๑ “ขอมุํงมั่น พัฒนาเมืองแมํโจ๎ให๎เป็นเมืองต๎นแบบ” 

ยุทธศาสตร๑การพฒันา
เทศบาลเมืองแมํโจ ๎

ยุทธศาสตร๑ 
โครงสร๎าง
พื้นฐาน 

ยุทธศาสตร๑ 
ด๎านเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร๑ 
ด๎านการศึกษาและ
คุณภาพชีวิตของ

ชุมชน 

ยุทธศาสตร๑ 
พัฒนาการด๎านการศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท๎องถ่ิน 

 

ยุทธศาสตร๑ 
ด๎านอนุรักษ๑

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม 

ยุทธศาสตร๑ 
ด๎านการบริหารจัดการ

บ๎านเมืองที่ 

ยุทธศาสตร๑ 
ด๎านการปูองกันบรรเทา
สาธารณภัย และการ
จัดการระเบียบชุมชน 

เปูาประสงค๑ 1) พัฒนาระบบ
โครงสร๎างพื้นฐานที่มี
คุณภาพและสอดรบักบั
การเตบิโตของเมือง 
2.เพื่อกอํสร๎างปรบัปรุง 
บูรณะสาธารณูปโภค 
และสาธารณูปการ 
พื้นฐานและการแก๎ไข 
ปัญหานํ้าทํวมขังและ 
การระบายน้ํา 

1) สํงเสริมให๎ชาวบ๎านในชุมชนมีอาชีพที่
สร๎างรายได๎เพียงพอตํอการดํารงชีพแบบ 
เศรษฐกจิพอเพียงตามแนวพระราชดําริ
ของพระบาทสมเดจ็พระเจ๎าอยํูหัวฯ  
2) เสริมสร๎างความเข๎มแข็งให๎กบั
ผู๎ประกอบการวิสาหกจิชุมชน  
3) สํงเสริมและสนับสนุนการบรหิาร
จัดการทํองเที่ยวในชุมชนอยํางเป็นระบบ 
โดยเน๎นการ มีสํวนรํวมของชุมชนและทุก
ภาคสํวนที่เกี่ยวข๎อง  
4) พัฒนาแหลํงทอํงเที่ยวที่มีอยูํให๎
นําสนใจและสร๎างรายได๎มากข้ึน  โดย
สอดคล๎องกับวิถี ชีวิต ความเป็นอยูํและ
วัฒนธรรมของชุมชน  

1) เด็ก สตร ีคนชรา ผู๎พกิารและ
ผู๎ด๎อยโอกาสได๎รบัการดูแลอยําง
ทั่วถึง 
2) ชุมชนเข๎มแข็ง 
3) ประชาชนมีความมั่นคง
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สิน
ดํารงชีวิตอยํางปกตสิุข 
4) ยกระดับการศึกษาของ
เยาวชนสูํระบบสากลและความ
เป็นเลิศทางวิชาการ มีความ
เช่ียวชาญด๎านเทคโนโลยี

สํงเสริมและอนุรกัษ๑
วัฒนธรรมประเพณี 
และปลูกฝังจิตสํานึก 
คํานิยม คุณคําความ
เปน็ไทย 

 

1) สร๎างเครือขํายความรํวมมือจากทุกภาค
สํวนในการรกัษาทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล๎อมอยํางยัง่ยืน  
2) สร๎างเสริมศักยภาพการจัดการขยะมูล
ฝอยและของเสียอันตรายอยํางมี
ประสิทธิภาพเป็นระบบ  
3) สร๎างเสริมศักยภาพการจัดการปัญหา
ด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  
4) แหลํงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อมได๎รับการอนรุักษ๑และฟื้นฟูใหม๎ี
ความอุดม สมบรูณ๑เพิม่ขึ้นและมีความ
สมดุลกับสิ่งแวดล๎อม 

 

1) เทศบาลเมอืงแมํโจ๎มี
ประสิทธิภาพในการบรหิาร
จัดการและการบริการสาธารณะ
ให๎กับประชาชนเพิม่ขึ้น  
 2) ประชาชนมีสํวนรํวมในการ
บรหิารจัดการกจิการของ
เทศบาล  
3) พัฒนาระบบตรวจสอบการ
ติดตามประเมินผลของเทศบาล
เมืองแมํโจ ๎

เทศบาลเมอืงแมํโจ๎มี
ประสิทธิภาพในการ
บรหิารจัดการและ
การบริการสาธารณะ
ให๎กับประชาชน
เพิ่มข้ึน 

กลยุทธ๑ 
1.กํอสร๎างปรบัปรุง
บํารุงรักษา ถนน ตรอก 
ซอย ทางเดินเท๎า ทํอ
ระบายน้ํา 
2.การพฒันา ระบบ
ไฟฟูา สาธารณะ 
3.การพฒันา กํอสร๎าง
ปรับปรงุ และพฒันา
แหลํงน้ํา เพื่ออุปโภค–
บริโภค 
 

1.สํงเสริมและพฒันาอาชีพและสร๎าง
เครือขํายพึ่งพาตนเองได๎อยํางยั่งยืน 
2.การสํงเสริมศักยภาพและขีดความสามารถ
ในการเพิม่ผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย๑
และการแปรรูปสินค๎าทางการเกษตร 
3.สร๎างความตระหนักแกผํู๎ประกอบการและ
ผู๎บริโภค 

. 1.การบริหารและจัดการศึกษาของศูนย๑
เดก็กํอนวัยเรียน  
2.สํงเสริมและพฒันาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาพร๎อมเข๎าสูํประชาคมอาเซียน 
3.สํงเสริมการศึกษา และการเรียนรู๎ตลอด
ชีวิต 

4.การสํงเสริมสุขภาวะ 
5.สํงเสริมการเรียนรู๎ของชุมชน 
6.การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี 

1.พัฒนาองค๑ความรู๎ด๎าน
ศิลปวัฒนธรรมทอ๎งถ่ินอยํางเป็น
รูปธรรม 
2.การเช่ือมโยงวิถีชีวิตชุมชนกับ
ศิลปวัฒนธรรมทอ๎งถ่ิน 
3.การสร๎างจิตสํานึก ปูองกัน 
และความตระหนักในการจัดการ
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดล๎อม 

1.พัฒนาชุมชนตัวอยํางความ
แหํงสําเรจ็ทีเ่ป็นรูปธรรม 
2.เสริมสร๎างประสิทธิภาพในการ
ปูองกัน บรรเทาสาธารณภัยและ
การรักษาความสงบปลอดภัยแกํ
ชุมชน 
3.พัฒนาชุมชนตัวอยํางความ
แหํงสําเรจ็ทีเ่ป็นรูปธรรม
สิ่งแวดล๎อม 

1.การพฒันาสร๎างจิตสํานึก 
และพัฒนาขีดความสามารถ
บุคลากรภาครัฐ และภาค 
2.เสริมสร๎างประสิทธิภาพและ
ธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการ 
3.การพัฒนาสํงเสริมการมีสํวน
รํวมของทุกภาคสํวนในการ
บ ริ ห า ร จั ด ก า รี แล ะก า ร
ตรวจสอบควบคุม 

1.กระตุ๎นการมสีํวน
รํวมของประชาชนใน
การปูองกันบรรเทาสา
ธารณภัย 
2.เสริมสร๎าง
ประสิทธิภาพในการ
รักษาความสงบ 
ปลอดภัยการปูองกัน
บรรเทาสาธารณภัย
แกํชุมชน/ท๎องถ่ิน 
3.การปอูงกันและ
แก๎ไขปัญหาอบายมุข

แผนงาน แผนงาน การ 
บรหิารงาน ทั่วไป 

แผนงาน การ
รักษา ความสงบ 

ภายใน 

แผนงาน 

การศึกษา 

แผนงาน 

สาธารณสุข 

แผนงาน สังคม 
สงเคราะห๑ 

แผนงาน เคหะ
และ ชุมชน 

แผนงาน สร๎าง
ความ เข๎มแข็ง
ของ ชุมชน 

แผนงาน การ
ศาสนา 

วัฒนธรรม และ 
นันทนาการ 

แผนงาน 
อุตสาหกรร

ม  
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รายละเอียดยุทธศาสตร์  
 
ความเชื่อมโยง 
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์
อปท.ใน 

เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
เทศบาล
เมืองแม่โจ ้

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดผล
ผลติ/ 

โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าว 
หน้าของ 
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลติ/ โครงการ หนํวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

หน่วย 
สนับสนุน 61 62 63 64 

1.สร๎างคุณคําและ
ความโดดเดํนด๎าน
อุตสาหกรรมการ
ทํองเที่ยวและ
บริการ 

1.การพัฒนา 
โครงสร๎าง 
พื้นฐาน 
เพื่อรองรับ 
การพัฒนา 
เศรษฐกิจและ
สังคม 

1 ด๎าน
โครงสร๎าง 
พื้นฐาน 

1 พัฒนาระบบ
โครงสร๎างพื้นฐาน
ที่มีคุณภาพและ
สอดรับกับการ
เติบโตของเมือง 
2) พัฒนาระบบ
การจราจรในชุมชนให๎
การสญัจรเป็นไป
อยํางสะดวกและ
ปลอดภัย 

1.จํานวนที่
ได๎รับ การ
กํอสร๎าง/ 
ปรับปรุง/
ซํอมแซม 
บํารุงรักษา 

5 5 5 5 เฉลี่ยปีละ 5 
ครั้ง 

1.กํอสร๎าง/
ปรับปรุง 
บํารุงรักษา
ถนน และ
ระบบ
ระบายน้าํ 

1.โครงการกํอสร๎าง/ปรับปรุง 
ถนน ค.ส.ล 
2.โครงการกํอสร๎าง/ปรับปรุง 
ถนนลาดยางแอสฟัลท๑ฯ 
3.โครงการกํอสร๎าง/ปรับปรุง 
ทํอระบายน้าํ 
4.โครงการกํอสร๎าง/ปรับปรุง 
ถนนพร๎อมวางทํอระบายน้ํา 
5.โครงการกํอสร๎างรํอง/ราง 
ระบายน้าํ/ดาดคอนกรีต 
6.โครงการขุดลอกคลอง/ 
สระสาธารณะ 
7.โครงการวางทํอ/ทําราง 
ระบายน้าํ 
8.โครงการขยายทอํ ระบาย
น้ํา  
9.โครงการกํอสร๎าง/
ปรับปรุง/ ตํอเติมอาคาร
อเนกประสงค๑ 
10โครงการขยายถนน 
สาธารณะ 
11. โครงการกํอสร๎าง/
ปรับปรุง อาคาร 
12.โครงการปรับปรุงศูนย๑ 
พัฒนาเด็กเล็ก 

กองช่าง  

 

แบบ ยท. 03 
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ความเชื่อมโยง 
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์
อปท.ใน 

เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
เทศบาล
เมืองแม่โจ ้

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดผล
ผลติ/ 

โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าว 
หน้าของ 
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลติ/ โครงการ หนํวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

หน่วย 
สนับสนุน 61 62 63 64 

1.สร๎างคุณคําและ
ความโดดเดํนด๎าน
อุตสาหกรรมการ
ทํองเที่ยวและ
บริการ 

1.การพัฒนา 
โครงสร๎าง 
พื้นฐาน 
เพื่อรองรับ 
การพัฒนา 
เศรษฐกิจและ
สังคม 

1 ด๎าน
โครงสร๎าง 
พื้นฐาน 

1 พัฒนาระบบ
โครงสร๎างพื้นฐาน
ที่มีคุณภาพและ
สอดรับกับการ
เติบโตของเมือง 
2) พัฒนาระบบ
การจราจรในชุมชนให๎
การสญัจรเป็นไป
อยํางสะดวกและ
ปลอดภัย 

1.จํานวนที่
ได๎รับ การ
กํอสร๎าง/ 
ปรับปรุง/
ซํอมแซม 
บํารุงรักษา 

5 5 5 5 เฉลี่ยปีละ 5 
ครั้ง 

1.กํอสร๎าง/
ปรับปรุง 
บํารุงรักษา
ถนน และ
ระบบ
ระบายน้าํ 

1.โครงการกํอสร๎าง/ปรับปรุง 
ถนน ค.ส.ล 
2.โครงการกํอสร๎าง/ปรับปรุง 
ถนนลาดยางแอสฟัลท๑ฯ 
3.โครงการกํอสร๎าง/ปรับปรุง 
ทํอระบายน้าํ 
4.โครงการกํอสร๎าง/ปรับปรุง 
ถนนพร๎อมวางทํอระบายน้ํา 
5.โครงการกํอสร๎างรํอง/ราง 
ระบายน้าํ/ดาดคอนกรีต 
6.โครงการขุดลอกคลอง/ 
สระสาธารณะ 
7.โครงการวางทํอ/ทําราง 
ระบายน้าํ 
8.โครงการขยายทอํ ระบาย
น้ํา  
9.โครงการกํอสร๎าง/
ปรับปรุง/ ตํอเติมอาคาร
อเนกประสงค๑ 
10โครงการขยายถนน 
สาธารณะ 
11. โครงการกํอสร๎าง/
ปรับปรุง อาคาร 
12.โครงการปรับปรุงศูนย๑ 
พัฒนาเด็กเล็ก 

กองช่าง  
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ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาฯ ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร ์
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20 ปี ฉบับท่ี 12 กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือ 
ตอนบน 1 

การพัฒนา 
จังหวัดเชียงใหม่ 

การพัฒนา อปท. 
จังหวัดเชียงใหม่ 

เทศบาลเมืองแม่โจ้ 

2.ด๎านการสร๎าง 
ความสามารถ 
ในการแขํงขัน 

7.การพัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐาน
และระบบโลจิ
สติกส๑ 
8.การพัฒนา
วิทยาศาสตร๑
เทคโนโลย ีวิจัย
และนวัตกรรม 
9.การพัฒนาภาค
เมือง และพื้นที ่
เศรษฐกิจ 
 
 
 

2.ยกระดับ
เชื่อมโยง 
สร๎างเครือขําย 
การค๎า การลงทุน 
และการค๎า
ชายแดน 
เพื่อเพ่ิมศักยภาพ 
ในการแขํงขัน 
ทั้งในและ 
ตํางประเทศ 
พัฒนาเกษตร 
3.มูลคําเพิ่ม 
สูํตลาดท้ังใน 
และตํางประเทศ 

2.สํงเสรมิ
การเกษตร 
การผลิตสินค๎า 
ชุมชน การค๎า 
การลงทุนสูสํากล 

1.การพัฒนา 
โครงสร๎าง 
พื้นฐาน 
เพื่อรองรับ 
การพัฒนา 
เศรษฐกิจและ 
สังคม 

1 ด๎านโครงสร๎าง 
พื้นฐาน 

2.ด๎านการสร๎าง 
ความสามารถ 
ในการแขํงขัน 
3.ด๎านการ 
เสรมิสร๎าง 
ศักยภาพคน 
 

1.การเสริมสร๎าง 
และพัฒนา 
ศักยภาพ 
ทุนมนุษย๑ 
3.การสร๎าง 
ความเข๎มแข็ง 
ทางเศรษฐกิจ 
และแขํงขันได ๎
อยํางยั่งยืน 
7.การพัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐาน 

1.สร๎างคุณคาํและ 
ความโดดเดํน 
ด๎านอุตสาหกรรม 
การทํองเที่ยว 
และบริการ 
ยกระดับเชื่อมโยง 
2.สร๎างเครือขําย 
การค๎า การลงทุน 
และการค๎า
ชายแดน 
เพื่อเพ่ิมศักยภาพ 

1.สํงเสรมิและ 
พัฒนาการ 
ทํองเที่ยวและ 
บริการสุขภาพ 
เชื่อมโยงชุมชน 
และท๎องถิ่น 
2.สํงเสรมิ 
การเกษตร 
การผลิตสินค๎า 
ชุมชน การค๎า 
การลงทุน สูํสากล 

2. การพัฒนา 
เศรษฐกิจตาม 
แนวทางปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง 

2.การพัฒนาด๎าน
เศรษฐกิจ 
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และระบบ 
โลจสิติกส๑ 
8.การพัฒนา 
วิทยาศาสตร๑ 
เทคโนโลย ีวิจัย 
และนวัตกรรม 
9.การพัฒนาภาค 
เมือง และพื้นที ่
เศรษฐกิจ 

ในการแขํงขัน 
ทั้งในและ 
ตํางประเทศ 
พัฒนาเกษตร 
3.มูลคําเพิ่ม 
สูํตลาดท้ังในและ 
ตํางประเทศ 
 

 
 
ยุทธศาสตร์ชาติ 

20 ปี 
แผนพัฒนาฯ 
ฉบับท่ี 12 

ยุทธศาสตร ์
กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือ 
ตอนบน 1 

ยุทธศาสตร ์
การพัฒนา 

จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร ์
การพัฒนา อปท. 
จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร ์
เทศบาลเมืองแม่โจ้ 

3.ด๎านการ 
เสรมิสร๎าง 
ศักยภาพคน 
4.ด๎านการ 
สร๎างโอกาส 
ความเสมอ 
ภาคและ 
เทําเทียมกัน 
ทางสังคม 

1.การเสริมสร๎าง 
และพัฒนา 
ศักยภาพ 
ทุนมนุษย๑ 
2.การสร๎าง 
ความเป็นธรรม 
และลดความ 
เหลื่อมล้ํา 
ในสังคม 
10.ความรํวมมือ 
ระหวํางประเทศ 
เพื่อการพัฒนา 

1. สร๎างคุณคําและ
ความโดดเดํนด๎าน
อุตสาหกรรม 
การทํองเที่ยวและ 
บริการ 

1.สํงเสรมิและ 
พัฒนาการ 
ทํองเที่ยวและ 
บริการสุขภาพ 
เชื่อมโยงชุมชน 
และท๎องถิ่น 
3เสริมสร๎างสังคม
ให๎มีคุณภาพ 
คงอัตลักษณ๑ทาง 
วัฒนธรรม 
 

5. การพัฒนา 
คุณภาพชีวิตของ 
ประชาชน 

3.การพัฒนาการ
พัฒนาการศึกษาและ
คุณภาพชีวิตของ
ชุมชน 
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3. ด๎านการ 
เสรมิสร๎าง 
ศักยภาพคน 

1.การเสริมสร๎าง 
และพัฒนา
ศักยภาพทุน
มนุษย๑ 
10.ความรํวมมือ 
ระหวํางประเทศ 
เพื่อการพัฒนา 
 

1. สร๎างคุณคําและ
ความโดดเดํนด๎าน
อุตสาหกรรม 
การทํองเที่ยวและ 
บริการ 

1.สํงเสรมิและ
พัฒนาการ
ทํองเที่ยวและ
บริการสุขภาพ
เชื่อมโยงชุมชน
และท๎องถิ่น 
3.เสริมสร๎าง
สังคมให๎มี
คุณภาพ คงอัต
ลักษณ๑ทาง 
วัฒนธรรม 

4 การอนุรักษ๑ 
ฟื้นฟูและสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี
และภมูิปัญญา
ท๎องถิ่น 

4. ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 

2.ด๎านการสร๎าง
ความสามารถใน
การแขํงขัน 
5.การสร๎าง 
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล๎อม 
 

4.การเติบโต 
ที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล๎อม 
เพื่อการพัฒนา 
อยํางยั่งยืน 
9.การพัฒนาภาค 
เมือง และพื้นที ่
เศรษฐกิจ 
 

4. อนุรักษ๑ ฟื้นฟ ู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม 
อยํางบูรณาการ 
และมสีํวนรํวม
ตอบสนองตํอการ
พัฒนาและใช๎
ประโยชน๑อยําง
ยั่งยืนและเป็นธรรม 

4. สํงเสริมและ 
พัฒนาทรัพยากร 
ธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล๎อมให๎
สมบูรณ๑โดยใช๎
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

3. การบริหาร 
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล๎อม 

5. การพัฒนาด๎าน
อนุรักษ๑
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม 
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ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี 

แผนพัฒนาฯ 
ฉบับท่ี 12 

ยุทธศาสตร ์
กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือ 
ตอนบน 1 

ยุทธศาสตร ์
การพัฒนา 

จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร ์
การพัฒนา อปท. 
จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร ์
เทศบาลเมืองแม่โจ้ 

4.ด๎านการสร๎าง 
โอกาสความเสมอ 
ภาคและเทําเทียม
กันทางสังคม 
6.ด๎านการปรับ 
สมดลุและพัฒนา
ระบบบรหิาร
จัดการภาครัฐ 

2.การสร๎าง 
ความเป็นธรรม 
และลดความ
เหลื่อมล้ําในสังคม 
6.การบริหาร
จัดการในภาครัฐ 
การปูองกันการ
ทุจริตประพฤติมิ
ชอบและธรรมาภิ
บาลในสังคมไทย 

- 6. พัฒนาระบบ 
บริหารจดัการ 
ภาครัฐและการ
ให๎บริการ
ประชาชนตาม
หลักธรรมาภิบาล 

7. การบริหาร 
จัดการบ๎านเมือง 
ที่ด ี

6.ด๎านการบริหาร 
จัดการบ๎านเมืองที่ด ี

1. ด๎านความ
มั่นคง 

5. การเสรมิสร๎าง 
ความมั่นคง 
แหํงชาติ 
เพื่อการพัฒนา 
ประเทศสูํความ 
มั่งคั่งและยั่งยืน 

- 5. เสริมสร๎าง
ความมั่นคง 
ปลอดภัยและ
ความสงบสุข 
ของประชาชน 

6. การปูองกัน 
บรรเทาสาธารณ
ภัยและการรักษา 
ความเป็นระเบียบ 
เรียบร๎อยในชุมชน 

7.ด๎านการปูองกัน 
บรรเทา 
สาธารณภัย 
และการจัด 
ระเบียบ ชุมชน 
สังคม 
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สรุปโครงการพัฒนา 
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(ผ.03) 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปีีี(ีพ.ศ.ีี2561 - 2564 ) 

เทศบาลเมืองแม่โจ้ีีีีีอ้าเภอสันทรายีีีีีจังหวัดเชียงใหม่ 
 

  ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564 รวม  4  ปี 

ยุทธศาสตร ์ จ้านวน งบประมาณ จ้านวน งบประมาณ จ้านวน งบประมาณ จ้านวน งบประมาณ จ้านวน งบประมาณ 

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

1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
      

  
  

ผ.01  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 27 18,296,840 23 19,610,500 22 31,258,000 15 7,841,500 87 77,006,840  

ผ.02  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4 520,000 
    

  4 520,000 

รวม 31 18,816,840 23 19,610,500 22 31,258,000 15 7,841,500 91 77,526,840 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
      

  
  

ผ.01  แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 2 40,000 
    

  2 40,000 

ผ.02  แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 1 300,000 
    

  1 300,000 

รวม 3 340,000       3 340,000 

 
 
 

 



~ 58 ~ 

  ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564 รวม  4  ปี 

ยุทธศาสตร ์ จ้านวน งบประมาณ จ้านวน งบประมาณ จ้านวน งบประมาณ จ้านวน งบประมาณ จ้านวน งบประมาณ 

  โครงการ (  บาท  ) โครงการ (  บาท  ) โครงการ (  บาท  ) โครงการ (  บาท  ) โครงการ (  บาท  ) 
3.ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต           

ผ.01  แผนงานสังคมสงเคราะห๑ 5 240,000 5 330,000 5 330,000 5 330,000 20 1,230,000 

ผ.01  แผนงานการศึกษา 35 7,426,960 25 7,277,958 25 7,277,958 25 7,277,958 110 29,260,834 

ผ.01  แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 6 130,000 4 100,000 4 100,000 4 100,000 18 430,000 

ผ.01  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทา
การ 

4 280,000 2 150,000 1 50,000 1 50,000 8 530,000 

ผ.02 แผนงานการศึกษา 1 7,075,000 1 8,075,000 1 8,075,000 1 8,075,000 4 33,300,000 

ผ.02 แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชมุชน 5 950,000       5 950,000 

รวม 56 16,101,960 37 15,932,958 36 15,832,958 36 15,832,958 165 65,700,834 
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  ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564 รวม  4  ปี 
ยุทธศาสตร ์ จ้านวน งบประมาณ จ้านวน จ้านวน งบประมาณ จ้านวน งบประมาณ งบประมาณ จ้านวน งบประมาณ 

  โครงการ (  บาท  ) โครงการ โครงการ (  บาท  ) โครงการ (  บาท  ) (  บาท  ) โครงการ (  บาท  ) 
4.ด้านการศาสนาีศิลปวัฒนธรรมจารตี
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

          

ผ.01  แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 
2 220,000 1 350,000 1 350,000 1 350,000 5 1,270,000 

ผ.01  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

6 2,290,000 5 3,120,000 5 3,120,000 5 3,120,000 21 11,650,000 

ผ.02 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

1 60,000       1 60,000 

รวม 9 2,570,000 6 3,470,000 6 3,470,000 6 3,470,000 27 12,980,000 

5.การพัฒนาด้านอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม         

  

ผ.01  แผนงานการเกษตร 8 180,000 8 280,000 8 280,000 8 280,000 32 1,020,000 

ผ.01  แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 5 95,000 5 130,000 5 130,000 5 130,000 20 485,000 

รวม 
13 275,000 13 390,000 13 390,000 13 390,000 52 1,505,000 
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  ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564 รวม  4  ปี 

ยุทธศาสตร ์ จ้านวน งบประมาณ จ้านวน งบประมาณ จ้านวน งบประมาณ จ้านวน งบประมาณ จ้านวน งบประมาณ 

  โครงการ (  บาท  ) โครงการ (  บาท  ) โครงการ (  บาท  ) โครงการ (  บาท  ) โครงการ (  บาท  ) 
6.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

          

ผ.01  แผนงานบริหารงานทั่วไป 45 4,206,900 18 2,460,000 18 2,460,000 18 2,460,000 99 11,586,900 

ผ.01  แผนงานเคหะและชุมชน 1 1,000,000 1 1,000,000 1 1,000,000 1 1,000,000 4 4,000,000 

ผ.01  แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 8 180,000 5 180,000 5 180,000 5 180,000 23 720,000 

ผ.02  แผนงานบริหารงานทั่วไป 2 50,000 1 25,000 1 25,000 1 25,000 5 125,000 

รวม 56 5,436,900 25 3,665,000 25 3,665,000 25 3,665,000 131 16,431,900 

7.การพัฒนาด้านการป้องกันบรรเทาสา
ธารณภัย และการจัดการระเบียบชุมชน   

          

ผ.01  แผนงานสาธารณสุข 22 3,892,95 13 3,539,850 13 3,539,850 13 3,539,850 61 10,619,650 

ผ.01  แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 5 270,000 5 370,000 5 370,000 5 370,000 20 1,380,000 

ผ.01  แผนงานรักษาความสงบภายใน 13 616,900 6 120,000 6 120,000 6 120,000 31 976,900 

รวม 24 4,029,850 24 4,029,850 24 4,029,850 112 12,976,550 112 12,976,550 

รวมทั้งสิ้น 192 47,570,550 128 47,098,308 126 58,645,808 207 44,176,008 581 187,461,124 
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(ยุทธศาสตร์เมืองแม่โจ)้ 
ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
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(ผ.01) 
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาส่ีปีี(พ.ศ.ี2561-2564) 

เทศบาลเมืองแม่โจ้ีอ้าเภอสันทรายีีจังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุนสู่สากล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษกิจและสังคม 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1 โครงการกํอสร๎างเมรุขนาด 1 
เตาเผา ตามแบบเทศบาลเมือง
แมํโจ๎กําหนด จํานวน 1 แหํง 
(สถานที่กํอสร๎างบริเวณสุสาน
บ๎านแมํเตาไห หมูํที่ 1 ต.หนอง
หาร) N 18 55.970 
E 98 59.098 

เพื่อไว๎บริการสาธารณะแกํ
ชุมชนเตาไหและชุมชน
ใกล๎เคียง 

เมรุขนาด 1 เตาเผา 
ตามแบบเทศบาลเมือง
แมํโจ๎กําหนด 

1,800,000    กํอสร๎างแล๎ว
เสร็จ100 % 

1. สามารถรองรับ 
ผู๎เข๎ารํวมประชุมได๎ 
2. มีสถานที่
สําหรับการ 
จัดกิจกรรมตําง ๆ 
ได๎อยํางเหมาะสม 

กองชําง 

ีีีีีีี 
 
 

 
 
 



~ 63 ~ 

1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

2 โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิม
ด๎วยแอสฟัลท๑ติกคอนกรีต (โอ
เวอร๑เลย๑) พร๎อมตีเส๎นจราจร 
ขนาดกวา๎ง 5.00-6.50 เมตร 
ยาว 411 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไมํ
น๎อยกวํา 2,363 ตารางเมตร 
(สถานที่กํอสร๎างบริเวณถนน
หน๎าโรงผักกาดดอง-สามแยก
หน๎าบ๎านนายแหวนทอง 
โวหาร  หมูํที ่2  ต.หนองหาร) 
จุดเร่ิมต๎น N 18 55.686 E 
98 58.977จุดสิ้นสุด N 18 
55.457 E 98 58.946 

1. เพื่อพัฒนาเส๎นทาง 
คมนาคมให๎ได๎มาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ 
เดินทาง ประชาชนสัญจร 
ได๎อยํางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อให๎การขนสํง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกวา๎ง 5.00-
6.50เมตร  
ยาว 411 เมตร  
หนา 0.05 เมตร  
หรือพื้นที่ดําเนินการไมํ
น๎อยกวํา 2,363 
ตารางเมตร    

757,000    ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่ได๎ 
มาตรฐาน 

1. เส๎นทาง
คมนาคมมี 
มาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ได๎สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสํง
ผลผลิตทางการ
เกษตรมีความ
รวดเร็ว 

กองชําง 

 

 

 

 
 
 



~ 64 ~ 

1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

3 โครงการกํอสร๎างรางระบายน้าํ 
คสล. กว๎าง 0.30 เมตร ลกึ
เฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.10 
เมตร ยาว 90 เมตร และ
กํอสร๎างถนน คสล. พร๎อมตี
เส๎นจราจร กวา๎ง 2.50 เมตร 
ยาว 69 เมตร หรอืพื้นที่
ดําเนินการไมํน๎อยกวํา 173 
ตารางเมตร (สถานที่กํอสร๎าง 
ซอย 12 หมูํที่ 3 ต.หนองหาร) 
จุดเร่ิมต๎น    N 18 54.568 
E 98 59.898 จุดสิ้นสุด N 
18 54.578          E 98 
59.863 

1. เพื่อพัฒนาเส๎นทาง 
คมนาคมให๎ได๎มาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ 
เดินทาง ประชาชนสัญจร 
ได๎อยํางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อให๎การขนสํง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

กํอสร๎างรางระบายน้าํ 
คสล. กว๎าง 0.30 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร 
หนา 0.10 เมตร ยาว 
90 เมตร และกอํสร๎าง
ถนน คสล. พร๎อมตีเส๎น
จราจร กว๎าง 2.50 
เมตร ยาว 69 เมตร 
หรือพื้นที่ดําเนินการไมํ
น๎อยกวํา 173 ตาราง
เมตร 

330,000    ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่ได๎ 
มาตรฐาน 

1. เส๎นทาง
คมนาคมมี 
มาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ได๎สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสํง
ผลผลิตทางการ
เกษตรมีความ
รวดเร็ว 

กองชําง 

 
 
 
 
 
 
 
 



~ 65 ~ 

1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

4 โครงการกํอสร๎างอาคาร
อเนกประสงค๑  เพื่อผลิตน้ําดื่ม
บ๎านปุาขาม-ห๎วยเกี๋ยง ขนาด 
5.00x8.00 ม. (สถานที่
กํอสร๎าง ภายในโรงเรียนบ๎าน
ห๎วยเกีย๋ง หมูํที ่10 ต.หนอง
หาร)         N 18 54.789 E 
99 00.028 

1. เพื่อรองรับผู๎เข๎ารํวม
ประชุม 
2. เพื่อจัดกิจกรรมตําง ๆ 
เชํนงานรัฐพิธีได๎อยําง
เหมาะสม 

กํอสร๎างอาคาร
อเนกประสงค๑  เพื่อ
ผลิตน้ําดื่มบ๎านปุาขาม-
ห๎วยเกีย๋ง ขนาด 
5.00x8.00 ม. 

350,000    กํอสร๎างแล๎ว
เสร็จ100 % 

1. สามารถรองรับ 
ผู๎เข๎ารํวมประชุมได๎ 
2. มีสถานที่
สําหรับการ 
จัดกิจกรรมตําง ๆ 
ได๎อยํางเหมาะสม 

กองชําง 

5 โครงการติดตั้งราวกันตก 
(สถานที่กํอสร๎าง ซอยบ๎าน
ผู๎ชํวยนงค๑ ถึง บ๎านนายสมคิด 
หมูํที่ 3 ต.หนองหาร) 
จุดเร่ิมต๎น     N 18 54.852 
E 98 59.471 จุดสิ้นสุด N 
18 55.069         E 98 
59.353 

1. เพื่อพัฒนาเส๎นทาง 
คมนาคมให๎ได๎มาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ 
เดินทาง ประชาชนสัญจร 
ได๎อยํางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อให๎การขนสํง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ติดต้ังราวกันตก 
(สถานที่กํอสร๎าง ซอย
บ๎านผู๎ชํวยนงค๑ ถึง บ๎าน
นายสมคิด หมูํที่ 3 ต.
หนองหาร) 

150,000    ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่ได๎ 
มาตรฐาน 

1. เส๎นทาง
คมนาคมมี
มาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ได๎สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสํง
ผลผลิตทางการ
เกษตรมีความ
รวดเร็ว 

กองชําง 

 
 
 
 



~ 66 ~ 

1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

6 โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิม
ด๎วยแอสฟัลท๑ติกคอนกรีต (โอ
เวอร๑เลย๑) พร๎อมตีเส๎นจราจร 
ขนาดกวา๎ง 4.00 เมตร ยาว 
200 เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือพื้นที่ดําเนินการไมํน๎อย
กวํา 800 ตารางเมตร 
(สถานที่กํอสร๎างบริเวณบ๎าน
อ๎ายมุ๐ย ถึง บา๎นจาํปี้ หมูํที ่3 
ต.หนองหาร) จุดเริ่มต๎น N 18 
54.794     E 98 59.588 
จุดสิ้นสุด N 18 54.852 E 
98 59.476 

1. เพื่อพัฒนาเส๎นทาง 
คมนาคมให๎ได๎มาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ 
เดินทาง ประชาชนสัญจร 
ได๎อยํางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อให๎การขนสํง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกวา๎ง 4.00 เมตร 
ยาว 200 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมํน๎อยกวํา 
800 ตารางเมตร 

256,000    ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่ได๎ 
มาตรฐาน 

1. เส๎นทาง
คมนาคมมี
มาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ได๎สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสํง
ผลผลิตทางการ
เกษตรมีความ
รวดเร็ว 

กองชําง 

7 โครงการกํอสร๎างถังกรอง 
ขนาด 10 ลบ.ม./ชั่วโมง เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการจําย
น้ําประปาหมูํบ๎าน (สถานที่
กํอสร๎าง บริเวณประปา
หมูํบ๎าน หมูํที่ 4 ต.หนองหาร) 
N 18 53.957   E 99 
00.284 

1. เพื่อให๎มีน้ําใช๎ในการ
อุปโภค บริโภคทํา
การเกษตรและเล้ียงสัตว๑ 
2. เพื่อขยายลําน้าํและ
กําจัดวัชพืช ทําให๎การ
ระบายน้าํสะดวกและ
ปูองกันน้ําทํวม 

กํอสร๎างถังกรอง ขนาด 
10 ลบ.ม./ชั่วโมง เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
จํายน้าํประปาหมูํบ๎าน 

350,000    กํอสร๎างเสร็จ 
100% 

1. มีน้ําใช๎ในการ
อุปโภคบริโภคทํา
การเกษตรและ
เล้ียงสัตว๑อยําง
เพียงพอ 
2. ลําน้ําไมํตื้นเขิน 
กว๎างขึ้นไมํมีวัชพืช 
สามารถระบายน้ํา
ได๎อยํางสะดวกและ
ปูองกันการเกิดน้ํา
ทํวม 

กองชําง 

 
 



~ 67 ~ 

1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

8 โครงการกํอสร๎างถนนแอส
ฟัลท๑ติกคอนกรีต พร๎อมปรับ
หินคลุก และตีเส๎นจราจรขนาด
กว๎าง 3.30 เมตร ยาว 161 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรอื
พื้นที่ดําเนินการไมํน๎อยกวาํ 
531 ตารางเมตร (สถานที่
กํอสร๎างบริเวณซอยวรรณดีศรี
นวล หมูํที่ 4    ต.หนองหาร) 
จุดเร่ิมต๎น N 18 54.013 E 
99 00.169จุดสิ้นสุด N 18 
54.001 E 99 00.104 

1. เพื่อพัฒนาเส๎นทาง 
คมนาคมให๎ได๎มาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ 
เดินทาง ประชาชนสัญจร 
ได๎อยํางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อให๎การขนสํง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

กว๎าง 3.30 เมตร ยาว 
161 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมํน๎อยกวํา 
531 ตารางเมตร 

300,000    ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่ได๎ 
มาตรฐาน 

1. เส๎นทาง
คมนาคมมี
มาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ได๎สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสํง
ผลผลิตทางการ
เกษตรมีความ
รวดเร็ว 

กองชําง 

9 โครงการกํอสร๎างเมรุ ขนาด 1 
เตาเผา ตามแบบเทศบาลเมือง
แมํโจ๎กาํหนด จํานวน 1 แหํง 
(สถานที่กํอสร๎างบริเวณสุสาน
บ๎านสหกรณ๑นิคม หมูํที่ 5 ต.
หนองหาร) N 18 53.119    
E 99 00.635 

เพื่อไว๎บริการสาธารณะแกํ
ชุมชนเตาไหและชุมชน
ใกล๎เคียง 

เมรุขนาด 1 เตาเผา 
ตามแบบเทศบาลเมือง
แมํโจ๎กําหนด 

950,000    กํอสร๎างแล๎ว
เสร็จ100 % 

1. สามารถรองรับ 
ผู๎เข๎ารํวมประชุมได๎ 
2. มีสถานที่
สําหรับการ 
จัดกิจกรรมตําง ๆ 
ได๎อยํางเหมาะสม 

กองชําง 

 
 
 
 
 



~ 68 ~ 

1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

10 โครงการกํอสร๎างรางระบายน้าํ 
คสล. กว๎าง 0.40 เมตร ลกึ
เฉลี่ย 0.50 เมตร หนา 0.10 
เมตร ยาว 402 เมตร  
(สถานที่กํอสร๎าง บริเวณซอย
บันเทิง หมูํที่ 5 ต.หนองหาร) 
จุดเร่ิมต๎น N 18 53.123 E 
99 00.997 จุดสิ้นสุด               
N 18 52.982 E 99 
01.011 

1. เพื่อพัฒนาเส๎นทาง 
คมนาคมให๎ได๎มาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ 
เดินทาง ประชาชนสัญจร 
ได๎อยํางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อให๎การขนสํง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

กว๎าง 0.40 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.50 เมตร หนา 
0.10 เมตร ยาว 402 
เมตร 

986,000    ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่ได๎ 
มาตรฐาน 

1. เส๎นทาง
คมนาคมมี
มาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ได๎สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสํง
ผลผลิตทางการ
เกษตรมีความ
รวดเร็ว 

กองชําง 

11 โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิม
ด๎วยแอสฟัลท๑ติกคอนกรีต (โอ
เวอร๑เลย๑) พร๎อมตีเส๎นจราจร 
ขนาดกวา๎ง 2.50 เมตร ยาว 
47 เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือพื้นที่ดําเนินการไมํน๎อย
กวํา 117 ตารางเมตร 
(สถานที่กํอสร๎างบริเวณนน
ซอย 4 หมูํที่ 6 ต.หนองหาร) 
จุดเร่ิมต๎น N 18 52.549 E 
99 00.236จุดสิ้นสุด N 18 
52.578 E 99 00.237 

1. เพื่อพัฒนาเส๎นทาง 
คมนาคมให๎ได๎มาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ 
เดินทาง ประชาชนสัญจร 
ได๎อยํางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อให๎การขนสํง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกว๎าง 2.50 เมตร 
ยาว  47 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมํน๎อยกวํา 
117 ตารางเมตร 

38,000    ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่ได๎ 
มาตรฐาน 

1. เส๎นทาง
คมนาคมมี
มาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ได๎สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสํง
ผลผลิตทางการ
เกษตรมีความ
รวดเร็ว 

กองชําง 

 
 



~ 69 ~ 

1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

12 โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ํา 
คสล. กว๎าง 0.40 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.50 เมตร หนา 0.10 
เ ม ต ร  ย า ว  3 0 0  เ ม ต ร  
(สถานที่กํอสร๎าง บริเวณปาก
ทางซอย 2 ถึงปากทางซอย 5 
ห มูํ ที่  6  ต . ห น อ ง ห า ร ) 
จุดเริ่มต๎น N 18 52.519 E 
99 00.303 
จุดสิ้นสุด N 18 52.554 E 
99 00.168 

1. เพื่อพัฒนาเส๎นทาง 
คมนาคมให๎ได๎มาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ 
เดินทาง ประชาชนสัญจร 
ได๎อยํางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อให๎การขนสํง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

กว๎าง 0.40 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.50 เมตร หนา 
0.10 เมตร ยาว 300 
เมตร   

810,000    ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่ได๎ 
มาตรฐาน 

1. เส๎นทาง
คมนาคมมี
มาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ได๎สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสํง
ผลผลิตทางการ
เกษตรมีความ
รวดเร็ว 

กองชําง 

13 โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิม
ด๎วยแอสฟัลท๑ติกคอนกรีต (โอ
เวอร๑เลย๑) พร๎อมตีเส๎นจราจร 
ขนาดกวา๎ง 5.00-6.00 เมตร 
ยาว 600 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไมํ
น๎อยกวํา 3,300 ตารางเมตร 
(สถานที่กํอสร๎างบริเวณ ซอย 
1 หมูํที่ 9 ต.หนองหาร) 
จุดเร่ิมต๎น N 18 53.562 E 
99 00.554จุดสิ้นสุด N 18 
53.251 E 99 00.562 

1. เพื่อพัฒนาเส๎นทาง 
คมนาคมให๎ได๎มาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ 
เดินทาง ประชาชนสัญจร 
ได๎อยํางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อให๎การขนสํง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ขน า ดก ว๎ า ง  5 . 0 0 -
6.00 เมตร ยาว 600 
เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือพื้นที่ดําเนินการไมํ
น๎ อ ย ก วํ า  3 ,3 0 0 
ตารางเมตร 

1,056,000    ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่ได๎ 
มาตรฐาน 

1. เส๎นทาง
คมนาคมมี
มาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ได๎สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสํง
ผลผลิตทางการ
เกษตรมีความ
รวดเร็ว 

กองชําง 

 
 



~ 70 ~ 

 
1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

14 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
พร๎อมตีเส๎นจราจร กว๎าง 3.00 
เมตร ยาว 70 เมตร หนา 
0 . 1 5  เ ม ต ร  ห รื อ พื้ น ที่
ดําเนินการไมํน๎อยกวํา 210 
ตารางเมตร (สถานที่กํอสร๎าง 
บริเวณถนนซอยแมํหมูตํอจาก
ข อ ง เ ดิ ม  ห มูํ ที่  9  ตํ า บ ล     
หนองหาร) จุดเริ่มต๎น N 18 
53.498 E 99 00.293 
จุดสิ้นสุด N 18 53.473 E 
99 00.236 

1. เพื่อพัฒนาเส๎นทาง 
คมนาคมให๎ได๎มาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ 
เดินทาง ประชาชนสัญจร 
ได๎อยํางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อให๎การขนสํง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

กว๎าง 3.00 เมตร ยาว 
70 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมํน๎อยกวํา 
210 ตารางเมตร 

135,000    ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่ได๎ 
มาตรฐาน 

1. เส๎นทาง
คมนาคมมี
มาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ได๎สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสํง
ผลผลิตทางการ
เกษตรมีความ
รวดเร็ว 

กองชําง 

15 โครงการกํอสร๎างรางระบายน้าํ 
คสล. กว๎าง 0.30 เมตร ลกึ
เฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.10 
เมตร ยาว 222 เมตร  
(สถานที่กํอสร๎าง บริเวณซอย 
4 หมูํที่ 11 ต.หนองหาร) 
จุดเร่ิมต๎น N 18 55.507 E 
98 59.566 จุดสิ้นสุด             
N 18 55.507 E 98 
59.566 

1. เพื่อพัฒนาเส๎นทาง 
คมนาคมให๎ได๎มาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ 
เดินทาง ประชาชนสัญจร 
ได๎อยํางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อให๎การขนสํง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

กว๎าง 0.30 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 
0.10 เมตร ยาว 222 
เมตร 

544,000    ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่ได๎ 
มาตรฐาน 

1. เส๎นทาง
คมนาคมมี
มาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ได๎สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสํง
ผลผลิตทางการ
เกษตรมีความ
รวดเร็ว 

กองชําง 

 



~ 71 ~ 

1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

16 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
พร๎อมตีเส๎นจราจร กว๎าง 3.50 
เมตร ยาว 64 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมํน๎อยกวํา 224 
ตารางเมตร (สถานที่กํอสร๎าง 
บริเวณถนนซอยหน๎าบา๎นนาย
สมศักดิ์  งามแวํน หมูํที ่11  
ตําบลหนองหาร) จุดเร่ิมต๎น N 
18 55.724 E 98 59.746
จุดสิ้นสุด N 18 55.692 E 
98 59.762 

1. เพื่อพัฒนาเส๎นทาง 
คมนาคมให๎ได๎มาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ 
เดินทาง ประชาชนสัญจร 
ได๎อยํางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อให๎การขนสํง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

กว๎าง 3.50 เมตร ยาว 
64 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรอืพื้นที่
ดําเนินการไมํน๎อยกวํา 
224 ตารางเมตร 

145,000    ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่ได๎ 
มาตรฐาน 

1. เส๎นทาง
คมนาคมมี
มาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ได๎สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสํง
ผลผลิตทางการ
เกษตรมีความ
รวดเร็ว 

กองชําง 

17 โครงการปิดฝารางรินเพื่อขยาย
ผิวถนน และตีเส๎นจราจร 
ขนาดกวา๎งเฉลี่ย 2.30 เมตร 
หนา 0.20 เมตร ยาว 
920.00 เมตร (สถานที่
กํอสร๎างบริเวณถนนทางแมํดูํ
เช่ือมแพะปุาห๎า หมูํที่ 5 ต.ปุา
ไผํ) จุดเร่ิมต๎น N 18 52.600 
E 99 02.004จุดสิ้นสุด N 
18 52.616 E 99 01.918 

1. เพื่อพัฒนาเส๎นทาง 
คมนาคมให๎ได๎มาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ 
เดินทาง ประชาชนสัญจร 
ได๎อยํางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อให๎การขนสํง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกว๎างเฉลี่ย 2.30 
เมตร หนา 0.20 เมตร 
ยาว 920.00 เมตร 

1,760,000    ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่ได๎ 
มาตรฐาน 

1. เส๎นทาง
คมนาคมมี
มาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ได๎สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสํง
ผลผลิตทางการ
เกษตรมีความ
รวดเร็ว 

กองชําง 

 
 



~ 72 ~ 

1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

18 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
พร๎อมตีเส๎นจราจร ขนาด กว๎าง 
3.25 เมตร ยาว 29 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมํน๎อยกวํา 94 
ตารางเมตร และกํอสร๎างราง
ระบายน้าํ คสล. กว๎าง 0.50 
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.62 เมตร 
หนา 0.12 เมตร ยาว 146 
เมตร (สถานที่กํอสร๎างบริเวณ 
ซอย 9 บา๎นหนองทราย หมูํที ่
5 ต.ปุาไผํ) จุดเร่ิมต๎น N 18 
52.817   E 99 02.287 
จุดสิ้นสุด N 18 52.817 E 
99 02.222 

1. เพื่อพัฒนาเส๎นทาง 
คมนาคมให๎ได๎มาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ 
เดินทาง ประชาชนสัญจร 
ได๎อยํางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อให๎การขนสํง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ขนาด กว๎าง 3.25 
เมตร ยาว 29 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ดําเนินการไมํน๎อย
กวํา 94 ตารางเมตร 
และกํอสร๎างรางระบาย
น้ํา คสล. กวา๎ง 0.50 
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.62 
เมตร หนา 0.12 เมตร 
ยาว 146 เมตร 

575,000    ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่ได๎ 
มาตรฐาน 

1. เส๎นทาง
คมนาคมมี
มาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ได๎สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสํง
ผลผลิตทางการ
เกษตรมีความ
รวดเร็ว 

กองชําง 

 
 
 
 
 
 



~ 73 ~ 

1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

19 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
พร๎อมตีเส๎นจราจร กว๎าง 4.00 
เมตร ยาว 307.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมํน๎อยกวํา 1,228 
ตารางเมตร (สถานที่กํอสร๎าง
บริเวณซอย 1 ปาูกยุ หมูํที ่10 
ต.ปุาไผํ) จุดเร่ิมต๎น            N 
18 53.418 E 99 01.386 
จุดสิ้นสุด N 18 53.588         
E 99 01.387 

1. เพื่อพัฒนาเส๎นทาง 
คมนาคมให๎ได๎มาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ 
เดินทาง ประชาชนสัญจร 
ได๎อยํางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อให๎การขนสํง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

กว๎าง 4.00 เมตร ยาว 
307.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมํน๎อยกวํา 
1,228 ตารางเมตร 

850,000    ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่ได๎ 
มาตรฐาน 

1. เส๎นทาง
คมนาคมมี
มาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ได๎สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสํง
ผลผลิตทางการ
เกษตรมีความ
รวดเร็ว 

กองชําง 

20 โครงการกํอสร๎างรางระบายน้าํ 
คสล. กว๎าง 0.40 เมตร ลกึ
เฉลี่ย 0.50 เมตร หนา 0.10 
เมตร ยาว 165 เมตร  
(สถานที่กํอสร๎าง บริเวณเลี่ย
บถนนซอย 1 หมูํที่ 13 ต.ปุา
ไผํ) จุดเร่ิมต๎น N 18 53.134 
E 99 01.971 จุดสิ้นสุด             
N 18 53.156 E 99 
02.055 

1. เพื่อพัฒนาเส๎นทาง 
คมนาคมให๎ได๎มาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ 
เดินทาง ประชาชนสัญจร 
ได๎อยํางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อให๎การขนสํง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

กว๎าง 0.40 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.50 เมตร หนา 
0.10 เมตร ยาว 165 
เมตร   

446,000    ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่ได๎ 
มาตรฐาน 

1. เส๎นทาง
คมนาคมมี
มาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ได๎สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสํง
ผลผลิตทางการ
เกษตรมีความ
รวดเร็ว 

กองชําง 

 
 



~ 74 ~ 

1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

21 โครงการกํอสร๎างรางระบายน้าํ 
คสล. กว๎าง 0.50 เมตร ลกึ
เฉลี่ย 0.62 เมตร หนา 0.12 
เมตร ยาว 310 เมตร  
(สถานที่กํอสร๎าง บริเวณถนน
แพะปุาห๎าซอย 4 หมูํที่ 4        
ต.หนองจ๏อม) จุดเร่ิมต๎น N 18 
52.320 E 99 01.411
จุดสิ้นสุด N 18 52.440 E 
99 01.455 

1. เพื่อพัฒนาเส๎นทาง 
คมนาคมให๎ได๎มาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ 
เดินทาง ประชาชนสัญจร 
ได๎อยํางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อให๎การขนสํง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

กว๎าง 0.50 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.62 เมตร หนา 
0.12 เมตร ยาว 310 
เมตร 

992,000    ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่ได๎ 
มาตรฐาน 

1. เส๎นทาง
คมนาคมมี
มาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ได๎สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสํง
ผลผลิตทางการ
เกษตรมีความ
รวดเร็ว 

กองชําง 

22 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
ขนาดกว๎าง 4.00 เมตร ยาว 
160 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ดําเนินไมํน๎อยกวํา 
640 ตารางเมตร (สถานที่
กํ อ ส ร๎ า งบ ริ เ ว ณถ นน ซอ ย
โ ร งแ รมปู เ ปู   หมูํ ที่  7  ต .
หนองจ๏อม) จุดเริ่มต๎น N 18 
52.979 E 99 01.204 
จุดสิ้นสุด N 18 52.980 E 
99 01.110 

1. เพื่อพัฒนาเส๎นทาง 
คมนาคมให๎ได๎มาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ 
เดินทาง ประชาชนสัญจร 
ได๎อยํางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อให๎การขนสํง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกวา๎ง 4.00 เมตร 
ยาว 160 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินไมํน๎อยกวาํ 640 
ตารางเมตร 

379,000    ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่ได๎ 
มาตรฐาน 

1. เส๎นทาง
คมนาคมมี
มาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ได๎สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสํง
ผลผลิตทางการ
เกษตรมีความ
รวดเร็ว 

กองชําง 

 
 



~ 75 ~ 

1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

23 คําจัดซื้อเครื่องเจาะหัว
คอนกรีต 

เพื่อให๎มีวัสดุอุปกรณ๑ 
เครื่องมือ เครื่องใช๎ที่
จําเป็น ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ  การ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของ
หนํวยงาน 

เครื่องเจาะหัวคอนกรีต 992,000    จํานวน
ครุภัณฑ๑ 
ที่ได๎มาตรฐาน 
เพียงพอตํอ 
การใช๎งานของ 
กองชําง 

มีวัสดุ อุปกรณ๑
เครื่องมือ เครื่องใช๎ 
ที่ เพียงพอตํอการ
ปฏิบัติงาน และมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

กองชําง 

24 คําจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟูา 
ขนาด 800 VA 

เพื่อให๎มีวัสดุอุปกรณ๑ 
เครื่องมือ เครื่องใช๎ที่
จําเป็น ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ  การ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของ
หนํวยงาน 

จัดซื้อเครื่องสํารอง
ไฟฟูา ขนาด 800 VA 
จํานวน 3 เครื่อง  

8,400    จํานวน
ครุภัณฑ๑ 
ที่ได๎มาตรฐาน 
เพียงพอตํอ 
การใช๎งานของ 
กองชําง 

มีวัสดุ อุปกรณ๑
เครื่องมือ เครื่องใช๎ 
ที่ เพียงพอตํอการ
ปฏิบัติงาน และมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

กองชําง 

25 โครงการวางทํอระบายน้ํา 
คสล. พร๎อมบํอพัก ม. 13 ต. 
ปุาไผ ํสถานที่กอํสร๎างบริเวณ
หน๎าบ๎านนางจันทร๑ 
 

1. เพื่อปูองกันไมํให ๎
ถนนเสียหายจากน้ํากัด
เซาะ 
2. เพื่อให๎ประชาชนสัญจร 
ไปมา สะดวก ปลอดภัย 
3. เพื่อให๎การระบายน้าํ 
เป็นไปอยํางสะดวก 

ขนาดเส๎นผําน
ศูนย๑กลาง 0.80 เมตร 
จํานวน 135 ทํอน 
พร๎อมบํอพกั จํานวน 7 
บํอ 

 439,000       ร๎อยละ 
ระยะทางที ่
กํอสร๎าง 

1. ถนนมีสภาพดี
และ 
ปลอดภัยจากน้าํกัด
เซาะ 
2. ประชาชน
สามารถใช๎ 
เส๎นทางได๎สะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 
3. การระบายน้ํา
สะดวก 
น้ําไมํทํวมขัง 

กองชําง 

 
 



~ 76 ~ 

1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

26 โครงการปรับปรุงผิวถนนด๎วย
แอสฟิลท๑ติกคอนกรีต พร๎อมตี
เส๎นจราจร ขนาดกว๎าง 8.00 
เมตร ยาว 180 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมํน๎อยกวํา 1,440 
ตารางเมตร (สถานที่กํอสร๎าง
บริเวณ ถนนสายหลัง
มหาวิทยาลัยแมํโจ ๎หมูํที่ 12 
เขตเทศบาลเมืองแมํโจ๎ เช่ือม 
หมูํ 8 เขตเทศบาลตําบลหนอง
หาร ต.หนองหาร  อ.สันทราย 
จ.เชียงใหมํ) 

1. เพื่อปูองกันไมํให ๎
ถนนเสียหายจากน้ํากัด
เซาะ 
2. เพื่อให๎ประชาชนสัญจร 
ไปมา สะดวก ปลอดภัย 
3. เพื่อให๎การระบายน้าํ 
เป็นไปอยํางสะดวก 

ขนาดกวา๎ง 8.00 เมตร 
ยาว 180 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมํน๎อยกวํา 
1,440 ตารางเมตร  

500,000    ร๎อยละ 
ระยะทางที ่
กํอสร๎าง 

1. ถนนมีสภาพดี
และ 
ปลอดภัยจากน้าํกัด
เซาะ 
2. ประชาชน
สามารถใช๎ 
เส๎นทางได๎สะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 
3. การระบายน้ํา
สะดวก 
น้ําไมํทํวมขัง 

กองชําง 

27 โครงการกํอสร๎างรางระบายน้าํ 
คสล. ม. 10 ต. ปุาไผํ สถานที่
กํอสร๎างบริเวณเลียบถนนซอย
ทางเข๎าหนองเท่ียง 

1. เพื่อปูองกันไมํให ๎
ถนนเสียหายจากน้ํากัด
เซาะ 
2. เพื่อให๎ประชาชนสัญจร 
ไปมา สะดวก ปลอดภัย 
3. เพื่อให๎การระบายน้าํ 
เป็นไปอยํางสะดวก 

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

 392,000      ร๎อยละ 
ระยะทางที ่
กํอสร๎าง 

1. ประชาชน
สามารถใช๎เส๎นทาง
ได๎สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภยั 
2. การระบายน้ํา
สะดวกน้ําไมํทํวม
ขัง 

กองชําง 

28 โครงการกํอสร๎างรางระบายน้าํ 
คสล. ม. 10 ต. ปุาไผํ สถานที่
กํอสร๎างบริเวณเลียบถนนซอย
สุดคนึง 

1. เพื่อปูองกันไมํให ๎
ถนนเสียหายจากน้ํากัด
เซาะ 
2. เพื่อให๎ประชาชนสัญจร 
ไปมา สะดวก ปลอดภัย 
3. เพื่อให๎การระบายน้าํ 
เป็นไปอยํางสะดวก 

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

 654,000      ร๎อยละ 
ระยะทางที ่
กํอสร๎าง 

1. ประชาชน
สามารถใช๎เส๎นทาง
ได๎สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภยั 
2. การระบายน้ํา
สะดวกน้ําไมํทํวม
ขัง 

กองชําง 



~ 77 ~ 

1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

29 โครงการกํอสร๎างรางระบายน้าํ 
คสล.        ม. 10 ต. ปุาไผํ 
สถานที่กํอสร๎างบริเวณเลียบ
ถนน ซอยปาูผัน 

1. เพื่อปูองกันไมํให ๎
ถนนเสียหายจากน้ํากัด
เซาะ 
2. เพื่อให๎ประชาชนสัญจร 
ไปมา สะดวก ปลอดภัย 
3. เพื่อให๎การระบายน้าํ 
เป็นไปอยํางสะดวก 

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

  658,000      ร๎อยละ 
ระยะทางที ่
กํอสร๎าง 

1. ประชาชน
สามารถใช๎ 
เส๎นทางได๎สะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 
2. การระบายน้ํา
สะดวก 
น้ําไมํทํวมขัง 

กองชําง 

30 โครงการกํอสร๎างรางระบายน้าํ 
คสล.          ม. 10 ต. ปุาไผํ 
สถานที่กํอสร๎างบริเวณเลียบ
ถนน ซอย 2 

1. เพื่อปูองกันไมํให ๎
ถนนเสียหายจากน้ํากัด
เซาะ 
2. เพื่อให๎ประชาชนสัญจร 
ไปมา สะดวก ปลอดภัย 
3. เพื่อให๎การระบายน้าํ 
เป็นไปอยํางสะดวก 

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

  664,000     ร๎อยละ 
ระยะทางที ่
กํอสร๎าง 

1. ประชาชน
สามารถใช๎เส๎นทาง
ได๎สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภยั 
2. การระบายน้ํา
สะดวกน้ําไมํทํวม
ขัง 

กองชําง 

31 โครงการกํอสร๎างรางระบายน้าํ 
คสล.           ม. 10 ต. ปุาไผํ 
สถานที่กํอสร๎างบริเวณเลียบ
ถนน ซอย 

1. เพื่อปูองกันไมํให ๎
ถนนเสียหายจากน้ํากัด
เซาะ 
2. เพื่อให๎ประชาชนสัญจร 
ไปมา สะดวก ปลอดภัย 
3. เพื่อให๎การระบายน้าํ 
เป็นไปอยํางสะดวก 

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

   611,000     ร๎อยละ 
ระยะทางที ่
กํอสร๎าง 

1. ประชาชน
สามารถใช๎เส๎นทาง
ได๎สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภยั 
2. การระบายน้ํา
สะดวกน้ําไมํทํวม
ขัง 

กองชําง 

 
 
 



~ 78 ~ 

1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

32 โครงการกํอสร๎างรางระบายน้าํ 
คสล.         ม. 10 ต. ปุาไผํ 
สถานที่กํอสร๎างบริเวณเลียบ
ถนน ซอย 7 บ๎านเหลํา 

1. เพื่อปูองกันไมํให ๎
ถนนเสียหายจากน้ํากัด
เซาะ 
2. เพื่อให๎ประชาชนสัญจร 
ไปมา สะดวก ปลอดภัย 
3. เพื่อให๎การระบายน้าํ 
เป็นไปอยํางสะดวก 

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

   211,000     ร๎อยละ 
ระยะทางที ่
กํอสร๎าง 

1. ประชาชน
สามารถใช๎ 
เส๎นทางได๎สะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 
2. การระบายน้ํา
สะดวก 
น้ําไมํทํวมขัง 

 

33 โครงการกํอสร๎างทํอลอด
เหลี่ยมเพื่อขยายผวิจราจร 
ขนาดกวา๎ง 3.00 เมตร ลึก 
2.00 เมตร ยาว 363 เมตร 
(สถานที่กํอสร๎างบริเวณซอย 
บ๎าน หมอํม หมูํที ่13 ต.ปาุไผํ)  

1. เพื่อปูองกันไมํให ๎
ถนนเสียหายจากน้ํากัด
เซาะ 
2. เพื่อให๎ประชาชนสัญจร 
ไปมา สะดวก ปลอดภัย 
3. เพื่อให๎การระบายน้าํ 
เป็นไปอยํางสะดวก 

กํอสร๎างทํอลอดเหลี่ยม
เพื่อขยายผิวจราจร 
ขนาดกวา๎ง 3.00 เมตร 
ลึก 2.00 เมตร ยาว 
363 เมตร 

 6,830,000    6,830,000    6,830,000    ร๎อยละ 
ระยะทางที ่
กํอสร๎าง 

1. ประชาชน
สามารถใช๎เส๎นทาง
ได๎สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภยั 
2. การระบายน้ํา
สะดวกน้ําไมํทํวม
ขัง 

กองชําง 

34 โครงการปรับปรุงผวิถนนด๎วย
แอสฟัลท๑ติกคอนกรีต พรอ๎มตเีส๎น
จราจร ขนาดกว๎าง 9.20-9.50 
เมตร ยาว 540 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือพืน้ทีด่ําเนนิการ
ไมํน๎อยกวํา 2,536 ตารางเมตร 
และยกฝาบํอ (สถานทีก่ํอสร๎าง
บริเวณทางหลวงหมายเลขชม.ถ 
4-0015ตั้งแตํหน๎าร๎านก๐วยเตี๋ยว
นายเหมาะ หมูทํี่ 7 ต.หนองจ๏อม) 

1. เพื่อปูองกันไมํให ๎
ถนนเสียหายจากน้ํากัด
เซาะ 
2. เพื่อให๎ประชาชนสัญจร 
ไปมา สะดวก ปลอดภัย 
3. เพื่อให๎การระบายน้าํ 
เป็นไปอยํางสะดวก 

ขนาดกว๎าง 9.20-9.50 
เมตร ยาว 540 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรอื
พื้นที่ดําเนนิการไมํนอ๎ย
กวํา 2,536 ตารางเมตร  

 1,260,000 1,260,000 1,260,000 ร๎อยละ 
ระยะทางที ่
กํอสร๎าง 

1. ประชาชน
สามารถใช๎เส๎นทาง
ได๎สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภยั 
2. การระบายน้ํา
สะดวกน้ําไมํทํวม
ขัง 

กองชําง 

 
 



~ 79 ~ 

1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

35 โครงการกํอสร๎างทํอลอด
เหลี่ยม ม. 6 ต. หนองหาร 
สถานที่กํอสร๎างบริเวณลํา
เหมืองหน๎าบ๎านลุงอู๏ด 

1. เพื่อปูองกันไมํให ๎
ถนนเสียหายจากน้ํากัด
เซาะ 
2. เพื่อให๎ประชาชนสัญจร 
ไปมา สะดวก ปลอดภัย 
3. เพื่อให๎การระบายน้าํ 
เป็นไปอยํางสะดวก 

ขนาดกวา๎ง 1.00 เมตร 
 ลึก 1.00 เมตร  
ยาว 12 เมตร 

   100,000   ร๎อยละ 
ระยะทางที ่
กํอสร๎าง 

1. ประชาชน
สามารถใช๎ 
เส๎นทางได๎สะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 
2. การระบายน้ํา
สะดวก 
น้ําไมํทํวมขัง 

กองชําง 

36 โครงการปรับปรุงผวิถนนด๎วย
แอสฟัลท๑ติกคอนกรีต พรอ๎มตเีส๎น
จราจร ขนาดกว๎าง 7.50-9.00 
เมตร ยาว 540 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือพืน้ทีด่ําเนนิการ
ไมํน๎อยกวํา 4,800 ตารางเมตร 
และยกฝาบํอ (สถานที่กอํสร๎าง
บริเวณถนนพัฒนาทรายแก๎ว 
ชุมชนพัฒนาทรายแก๎ว  หมูํที่ 13  
ต.ปุาไผ ํ อ.สันทราย  จ.เชียงใหมํ) 

1. เพื่อปูองกันไมํให ๎
ถนนเสียหายจากน้ํากัด
เซาะ 
2. เพื่อให๎ประชาชนสัญจร 
ไปมา สะดวก ปลอดภัย 
3. เพื่อให๎การระบายน้าํ 
เป็นไปอยํางสะดวก 

ขนาดกว๎าง 7.50-9.00 
เมตร ยาว 540 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรอื
พื้นที่ดําเนนิการไมํนอ๎ย
กวํา 4,800 ตารางเมตร 
และยกฝาบํอ 

  1,756,500  ร๎อยละ 
ระยะทางที ่
กํอสร๎าง 

1. ประชาชน
สามารถใช๎เส๎นทาง
ได๎สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภยั 
2. การระบายน้ํา
สะดวกน้ําไมํทํวม
ขัง 

กองชําง 

 
 
 
 
 
 



~ 80 ~ 

1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

37 โครงการกํอสร๎างรางระบายน้าํ  
ม. 5 ต. หนองหาร (ชุมชน
สหกรณ๑นิคม 1)สถานที่
กํอสร๎างบริเวณถนนหน๎าบา๎น
ลุงเสนํห๑ - บ๎านปูากรณ๑ ฝั่ง
ตะวันออก 

1. เพื่อปูองกันไมํให ๎
ถนนเสียหายจากน้ํากัด
เซาะ 
2. เพื่อให๎ประชาชนสัญจร 
ไปมา สะดวก ปลอดภัย 
3. เพื่อให๎การระบายน้าํ 
เป็นไปอยํางสะดวก 

เส๎นผํานศูนย๑กลาง 
0.60 เมตร  
จํานวน 190 ทํอน  
พร๎อมบํอพกั จาํนวน 
10 บํอ  

 377,000     ร๎อยละ 
ระยะทางที ่
กํอสร๎าง 

1. ประชาชน
สามารถใช๎เส๎นทาง
ได๎สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภยั 
2. การระบายน้ํา
สะดวกน้ําไมํทํวม
ขัง 

กองชําง 

38 โครงการกํอสร๎างริน คสล. 
กว๎าง 3.00-3.50 เมตร ลึก
เฉลี่ย1.50-2.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ยาว 420 เมตร 
เพื่อปูองกันน้ําทวํม(สถานที่
กํอสร๎าง บริเวณข๎างบ๎านธนชัย 
ชุมชนทุํงปุาเก็ก หมูํที่ 6 ต.
หนองหาร) 

1. เพื่อปูองกันไมํให ๎
ถนนเสียหายจากน้ํากัด
เซาะ 
2. เพื่อให๎ประชาชนสัญจร 
ไปมา สะดวก ปลอดภัย 
3. เพื่อให๎การระบายน้าํ 
เป็นไปอยํางสะดวก 

กว๎าง 3.00-3.50 
เมตร ลึกเฉลี่ย1.50-
2.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร ยาว 420 เมตร 

 4,620,000 4,620,000 4,620,000 ร๎อยละ 
ระยะทางที ่
กํอสร๎าง 

1. ประชาชน
สามารถใช๎ 
เส๎นทางได๎สะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 
2. การระบายน้ํา
สะดวก 
น้ําไมํทํวมขัง 

กองชําง 

 
 
 
 
 
 
 
 



~ 81 ~ 

1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

39 โครงการปรับปรุงผวิถนนเดมิด๎วย
แอสฟัลท๑ติกคอนกรีต (โอเวอร๑
เลย๑) พร๎อมตีเสน๎จราจร ขนาด
กว๎าง 4.00-8.50เมตร ยาว 
390 เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือพื้นที่ดําเนนิการไมํนอ๎ยกวํา 
2,730ตารางเมตรละยกฝาบํอ 
(สถานทีก่ํอสร๎างบรเิณปากซอย
ร๎านลกัษณ๑เกษตรยนต๑-สามแยก
ชุมชนทุํงปุาเก็ด) หมูํที ่5 ต.หนอง
หาร อ.สนัทราย จ.เชียงใหมํ 

1. เพื่อปูองกนัไมํให๎ 
ถนนเสียหายจากน้ํากัดเซาะ 
2. เพื่อให๎ประชาชนสญัจร 
ไปมา สะดวก ปลอดภัย 
3. เพื่อให๎การระบายน้ํา 
เป็นไปอยํางสะดวก 

ขนาดกว๎าง 4.00-8.50
เมตร ยาว 390 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรอื
พื้นที่ดําเนนิการไมํนอ๎ย
กวํา 2,730ตารางเมตร
ละยกฝาบํอ 

  1,131,000  ร๎อยละ 
ระยะทางที ่
กํอสร๎าง 

1. ประชาชน
สามารถใชเ๎ส๎นทางได๎
สะดวกรวดเรว็และ
ปลอดภัย 
2. การระบายน้ํา
สะดวกน้ําไมํทวํมขงั 

กองชําง 

40 โครงการปรับปรุงผวิถนนด๎วยแอส
ฟัลท๑ติกคอนกรีตพรอ๎มตเีส๎น
จราจรขนาดกว๎าง 9.00 เมตร 
ยาว 390 เมตร หนา 0.05เมตร 
หรือพื้นที่ดําเนนิการไมํนอ๎ยกวํา 
3,510 ตรม.และยกฝาบํอ
(สถานทีก่ํอสร๎างบรเิวณสหรณ๑
นิคม 1 สามแยกหอพักมกุไพลิน 
ถึง ร๎านลาบแลงเมา) หมูํที ่5 ต.
หนองหาร อ.สนัทราย จ.เชียงใหมํ 

1. เพื่อพัฒนาเสน๎ทาง 
คมนาคมให๎ได๎มาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ 
เดินทาง ประชาชนสญัจร 
ได๎อยํางสะดวก รวดเรว็ 
3. เพื่อให๎การขนสํง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกว๎าง 9.00 เมตร 
ยาว 390 เมตร หนา 
0.05เมตร หรือพืน้ที่
ดําเนนิการไมํนอ๎ยกวํา 
3,510 ตรม.และยกฝา
บํอ 

  1,581,000  ร๎อยละ 
ระยะทางที ่
กํอสร๎าง 

1. ประชาชน
สามารถใชเ๎ส๎นทางได๎
สะดวกรวดเรว็และ
ปลอดภัย 
2. การระบายน้ํา
สะดวกน้ําไมํทวํมขงั 

กองชําง 

41 โครงการกํอสร๎างรางระบายน้าํ 
คสล. ม. 1  ต. หนองหาร 
(ชุมชนแมํเตาไห 1)สถานที่
กํอสร๎างบริเวณเลียบถนนซอย
บ๎านนายเป็ง  จันทร๑แดง   
 

1. เพื่อปูองกันไมํให ๎
ถนนเสียหายจากน้ํากัด
เซาะ 
2. เพื่อให๎ประชาชนสัญจร 
ไปมา สะดวก ปลอดภัย 
3. เพื่อให๎การระบายน้าํ 
เป็นไปอยํางสะดวก 

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

 270,000     ร๎อยละ 
ระยะทางที ่
กํอสร๎าง 

1. ประชาชน
สามารถใช๎ 
เส๎นทางได๎สะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 
2. การระบายน้ํา
สะดวก 
น้ําไมํทํวมขัง 

กองชําง 



~ 82 ~ 

1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

42 โครงการกํอสร๎างราวกันตก 
(การ๑ดเรล) สูง 1 ชั้น ม. 3 ต. 
หนองหาร (ชุมชนหว๎ยเกีย๋ง)
สถานที่กํอสร๎างบริเวณเลียบถนน
หน๎าบ๎านลุงพัน 

1. เพื่อพัฒนาเส๎นทาง 
คมนาคมให๎ได๎มาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ 
เดินทาง ประชาชนสัญจร 
ได๎อยํางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อให๎การขนสํง
ผลผลิตทางการเกษตรมี
ความสะดวกรวดเร็ว 

ยาว 82 เมตร   220,000  ร๎อยละ 
ระยะทางที ่
กํอสร๎าง 

1. ประชาชน
สามารถใช๎เส๎นทาง
ได๎สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภยั 
2. การระบายน้ํา
สะดวกน้ําไมํทํวม
ขัง 

กองชําง 

43 โครงการกํอสร๎างราวกันตก 
(การ๑ดเรล) สูง 1 ชั้น ม. 6 ต. 
หนองหารสถานทีก่ํอสร๎างบริเวณ
เลียบลําเหมืองวังปูอง 

1. เพื่อพัฒนาเส๎นทาง 
คมนาคมให๎ได๎มาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ 
เดินทาง ประชาชนสัญจร 
ได๎อยํางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อให๎การขนสํง
ผลผลิตทางการเกษตรมี
ความสะดวกรวดเร็ว 

ความยาว 142 เมตร    355,000 ร๎อยละ 
ระยะทางที ่
กํอสร๎าง 

1. ประชาชน
สามารถใช๎เส๎นทาง
ได๎สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภยั 
2. การระบายน้ํา
สะดวกน้ําไมํทํวม
ขัง 

กองชําง 

44 โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด๎วย
แอสฟัลท๑ติกคอนกรีต (โอเวอร๑
เลย๑) พร๎อมตีเส๎นจราจร ขนาด
กว๎าง 9.50 เมตร ยาว 563 
เมตร หนา 0.05 เมตร หรอื
พื้นที่ดําเนินการไมํน๎อยกวาํ 
5,348 ตารางเมตร (สถานที่
กํอสร๎างบริเวณถนนสามแยกปาก
ซอยอูํสุรีย๑รัตน๑ ถึงส่ีแยกหนา๎ร๎าน
ครัวสวนหมาก หมูํที ่10  ต.ปุา
ไผ ํอ.สันทราย จ.เชียงใหมํ) 

1. เพื่อพัฒนาเส๎นทาง 
คมนาคมให๎ได๎มาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ 
เดินทาง ประชาชนสัญจร 
ได๎อยํางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อให๎การขนสํง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกวา๎ง 9.50 
เมตร  
ยาว 563 เมตร  
หนา 0.05 เมตร  
พื้นที่ดําเนินการไมํ
น๎อยกวํา 5,348 
ตารางเมตร 

 2,252,500   ร๎อยละ 
ระยะทางที ่
กํอสร๎าง 

1. ประชาชน
สามารถใช๎ 
เส๎นทางได๎สะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 
2. การระบายน้ํา
สะดวก 
น้ําไมํทํวมขัง 

กองชําง 



~ 83 ~ 

ี1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

45 โครงการปรับปรุงผวิถนนด๎วยแอส
ฟัลท๑ติกคอนกรีต พรอ๎มตเีส๎นจราจร 
ขนาดกว๎าง 5.50-7.50 เมตร ยาว 
500 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ
พื้นที่ดําเนนิการไมํนอ๎ยกวํา 3,725 
ตารางเมตร และยกฝาบํอ (สถานที่
กํอสร๎างบริเวณซอย 9 ชมุชน
สหกรณ๑นิคม 2  หมูํที่ 5  ต.หนอง
หาร  อ.สันทราย  จ.เชียงใหมํ) 

1. เพื่อพัฒนาเส๎นทาง 
คมนาคมให๎ได๎มาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ 
เดินทาง ประชาชนสัญจร 
ได๎อยํางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อให๎การขนสํง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกว๎าง 5.50-
7.50 เมตร ยาว 500 
เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือพื้นที่ดําเนนิการไมํ
น๎อยกวํา 3,725 
ตารางเมตร และยกฝา
บํอ 

  1,756,500  ร๎อยละ 
ระยะทางที ่
กํอสร๎าง 

1. ประชาชน
สามารถใช๎เส๎นทาง
ได๎สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภยั 
2. การระบายน้ํา
สะดวกน้ําไมํทํวม
ขัง 

กองชําง 

46 โครงการกํอสร๎างราวกันตก 
(การ๑ดเรล) สูง 1 ชั้น  ม. 1 ต. 
หนองหาร  (ชุมชนแมํเตาไห 2) 
สถานที่กํอสร๎างบริเวณเลียบ
คลองชลประทาน ซอย 6 

1. เพื่อพัฒนาเส๎นทาง 
คมนาคมให๎ได๎มาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ 
เดินทาง ประชาชนสัญจร 
ได๎อยํางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อให๎การขนสํง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ความยาว 495 เมตร   1,237,000  ร๎อยละ 
ระยะทางที ่
กํอสร๎าง 

1. ประชาชน
สามารถใช๎เส๎นทาง
ได๎สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภยั 
2. การระบายน้ํา
สะดวกน้ําไมํทํวม
ขัง 

กองชําง 

47 โครงการกํอสร๎างราวกันตก 
(การ๑ดเรล) สูง 1 ชั้น (ชุมชนแมํ
เตาไห 1) (สถานทีก่ํอสร๎าง 
บริเวณถนนเลียบคลอง
ชลประทานเข๎าบ๎านแมํเตาไห ม. 
1 ต. หนองหาร) 

1. เพื่อพัฒนาเส๎นทาง 
คมนาคมให๎ได๎มาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ 
เดินทาง ประชาชนสัญจร 
ได๎อยํางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อให๎การขนสํง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ความยาว 322 เมตร     804,000 ร๎อยละ 
ระยะทางที ่
กํอสร๎าง 

1. ประชาชน
สามารถใช๎ 
เส๎นทางได๎สะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 
2. การระบายน้ํา
สะดวก 
น้ําไมํทํวมขัง 

กองชําง 

 
 



~ 84 ~ 

1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

48 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. ม. 5 
ต. ปุาไผํ (ชุมชนหนองทราย) 
พร๎อมตีเส๎นจราจร สถานที่
กํอสร๎างบริเวณถนนซอย 2 
 

1. เพื่อพัฒนาเส๎นทาง 
คมนาคมให๎ได๎มาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ 
เดินทาง ประชาชนสัญจร
ได๎อยํางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อให๎การขนสํง
ผลผลิตทางการเกษตรมี
ความสะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกวา๎ง 0.50 ม.  
หนา 0.62 ม.  
ยาว 48.00 ม.  
 

 120,000      ร๎อยละ 
ระยะทางที ่
กํอสร๎าง 

1. ประชาชน
สามารถใช๎เส๎นทาง
ได๎สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภยั 
2. การระบายน้ํา
สะดวกน้ําไมํทํวม
ขัง 

กองชําง 

49 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
พร๎อมตีเส๎นจราจร กว๎าง 4.00 
เมตร ยาว 407 เมตร หนา0.15 
เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไมํ
น๎อยกวํา 1,628 เมตร (สถานที่
กํอสร๎างบริเวณถนนเชื่อมบ๎าน
แมํดูํ หมูํที่ 5 ต.ปุาไผํ กบับ๎านทาํ
เกวียน หมูํที่ 4 ต.หนองจ๏อม) 

1. เพื่อพัฒนาเส๎นทาง 
คมนาคมให๎ได๎มาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ 
เดินทาง ประชาชนสัญจร 
ได๎อยํางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อให๎การขนสํง
ผลผลิตทางการเกษตรมี
ความสะดวกรวดเร็ว 

กว๎าง 4.00 เมตร 
ยาว 407 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ดําเนินการไมํ
น๎อยกวํา 1,628 
เมตร 

 1,050,000 1,050,000  1,050,000 ร๎อยละ 
ระยะทางที ่
กํอสร๎าง 

1. ประชาชน
สามารถใช๎เส๎นทาง
ได๎สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภยั 
2. การระบายน้ํา
สะดวกน้ําไมํทํวม
ขัง 

กองชําง 

50 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. ม. 5  
ต. ปุาไผํ (ชุมชนแมํดูํ) พร๎อมตี
เส๎นจราจรสถานที่กํอสร๎างบริเวณ
ซอยบ๎านปาูจันทร๑สม 

1. เพื่อพัฒนาเส๎นทาง 
คมนาคมให๎ได๎มาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ 
เดินทาง ประชาชนสัญจร 
ได๎อยํางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อให๎การขนสํง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกวา๎ง 3.00 
เมตร  
ยาว 6 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  
หรือพื้นที่ดําเนินการ
ไมํน๎อยกวาํ 138 
ตารางเมตร 

   80,000   ร๎อยละ 
ระยะทางที ่
กํอสร๎าง 

1. ประชาชน
สามารถใช๎ 
เส๎นทางได๎สะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 
2. การระบายน้ํา
สะดวก 
น้ําไมํทํวมขัง 

กองชําง 

 
 



~ 85 ~ 

1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

51 โครงการกํอสร๎างถนนคศล.พร๎อม
ตีเส๎นจราจร กวา๎ง 5.00  เมตร 
ยาว 250 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไมํ
น๎อยกวํา 1,250 เมตร (สถานที่
กํอสร๎างบริเวณถนน ซอย 23 
อุ๎ยดี หมูํที ่10 ต.ปาุไผํ) 

1. เพื่อพัฒนาเส๎นทาง 
คมนาคมให๎ได๎มาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ 
เดินทาง ประชาชนสัญจร 
ได๎อยํางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อให๎การขนสํง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

กว๎าง 5.00  เมตร 
ยาว 250 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ดําเนินการ
ไมํน๎อยกวาํ 1,250 
เมตร 

811,540    ร๎อยละ 
ระยะทางที ่
กํอสร๎าง 

1. ประชาชน
สามารถใช๎เส๎นทาง
ได๎สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภยั 
2. การระบายน้ํา
สะดวกน้ําไมํทํวม
ขัง 

กองชําง 

52 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. และ
กํอสร๎างทางระบายน้ํา ม. 5 ต. 
ปุาไผํ (ชุมชนแมํดูํ) สถานที่
กํอสร๎างบริเวณถนนซอย 6 

1. เพื่อพัฒนาเส๎นทาง 
คมนาคมให๎ได๎มาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ 
เดินทาง ประชาชนสัญจร 
ได๎อยํางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อให๎การขนสํง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกวา๎ง 2.50 
เมตร  
ยาว 24 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  
และกํอสร๎างราง
ระบายน้าํ คสล. 
ขนาดปากรางกวา๎ง 
0.30 เมตร  
ลึก 0.40 เมตร  
หนา 0.10 เมตร  
ยาว 24 เมตร 

   100,000    ร๎อยละ 
ระยะทางที ่
กํอสร๎าง 

1. ประชาชน
สามารถใช๎เส๎นทาง
ได๎สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภยั 
2. การระบายน้ํา
สะดวกน้ําไมํทํวม
ขัง 

กองชําง 

53 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
พร๎อมตีเส๎นจราจร  ม. 10 ต. 
หนองหาร สถานที่กํอสร๎าง
บริเวณถนนซอยนาคราช 

1. เพื่อพัฒนาเส๎นทาง 
คมนาคมให๎ได๎มาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ 
เดินทาง ประชาชนสัญจร 
ได๎อยํางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อให๎การขนสํง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกวา๎ง 3.50 
เมตร  
ยาว 150 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  
หรือพื้นที่ดําเนินการ
ไมํน๎อยกวาํ 525 
ตารางเมตร  

 304,000      ร๎อยละ 
ระยะทางที ่
กํอสร๎าง 

1. ประชาชน
สามารถใช๎ 
เส๎นทางได๎สะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 
2. การระบายน้ํา
สะดวก 
น้ําไมํทํวมขัง 

กองชําง 



~ 86 ~ 

1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

54 โครงการกํอสร๎าง คสล. พร๎อมตี
เส๎นจราจร  ม. 10 ต. หนองหาร  
สถานที่กํอสร๎างบริเวณซอยซาว
นํา ม. 10 

1. เพื่อพัฒนาเส๎นทาง 
คมนาคมให๎ได๎มาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ 
เดินทาง ประชาชนสัญจร 
ได๎อยํางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อให๎การขนสํง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกวา๎ง 4.00 
เมตร  
ยาว 590 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  
หรือพื้นที่ดําเนินการ
ไมํน๎อยกวาํ 2,360 
ตารางเมตร  

   126,000    ร๎อยละ 
ระยะทางที ่
กํอสร๎าง 

1. ประชาชน
สามารถใช๎เส๎นทาง
ได๎สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภยั 
2. การระบายน้ํา
สะดวกน้ําไมํทํวม
ขัง 

กองชําง 

55 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
พร๎อมตีเส๎นจราจร  ม. 6 ต. 
หนองหาร สถานที่กํอสร๎าง
บริเวณถนนซอยบ๎านคุณพร 

1. เพื่อพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคมให๎ได๎มาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
เดินทาง ประชาชนสัญจร
ได๎อยํางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อให๎การขนสํง
ผลผลิตทางการเกษตรมี
ความสะดวกรวดเร็ว 

กว๎าง 3.50 เมตร  
ยาว 62 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  
หรือพื้นที่ดําเนินการ
ไมํน๎อยกวาํ 217 
ตารางเมตร 

  1,366,000      ร๎อยละ 
ระยะทางที ่
กํอสร๎าง 

1. ประชาชน
สามารถใช๎เส๎นทาง
ได๎สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภยั 
2. การระบายน้ํา
สะดวกน้ําไมํทํวม
ขัง 

กองชําง 

56 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
พร๎อมตีเส๎นจราจร  ม. 5 ต. 
หนองหาร (ชุมชนสหกรณ๑นิคม 
2)สถานที่กํอสร๎างบริเวณถนน
ซอยลานนาอโศก 

1. เพื่อพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคมให๎ได๎มาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
เดินทาง ประชาชนสัญจร
ได๎อยํางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อให๎การขนสํง
ผลผลิตทางการเกษตรมี
ความสะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกวา๎ง 3.00 
เมตร  
ยาว 800 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  
หรือพื้นที่ดําเนินการ
ไมํน๎อยกวาํ 2,400 
ตารางเมตร  

 1,390,000      ร๎อยละ 
ระยะทางที ่
กํอสร๎าง 

1. ประชาชน
สามารถใช๎ 
เส๎นทางได๎สะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 
2. การระบายน้ํา
สะดวก 
น้ําไมํทํวมขัง 

กองชําง 

 
 



~ 87 ~ 

1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

57 โครงการกํอสร๎าง คสล. พร๎อมตี
เส๎นจราจร  ม. 5 ต. หนองหาร 
(ชุมชนสหกรณ๑นิคม 1) สถานที่
กํอสร๎างบริเวณถนนซอยบ๎าน
นายนิพนธ๑  มอญแสง   

1. เพื่อพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคมให๎ได๎มาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
เดินทาง ประชาชนสัญจร
ได๎อยํางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อให๎การขนสํง
ผลผลิตทางการเกษตรมี
ความสะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกวา๎ง 3.00 
เมตร  
ยาว 41 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  
พื้นที่ดําเนินการไมํ
น๎อยกวํา 123 
ตารางเมตร  

  71,000     ร๎อยละ 
ระยะทางที ่
กํอสร๎าง 

1. ประชาชน
สามารถใช๎เส๎นทาง
ได๎สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภยั 
2. การระบายน้ํา
สะดวกน้ําไมํทํวม
ขัง 

กองชําง 

58 โครงการกํอสร๎าง คสล. พร๎อมตี
เส๎นจราจร  ม. 4 ต. หนองหาร 
สถานที่กํอสร๎างบริเวณซอยบา๎น
พํอชุม ฟองศรี - บ๎านนายสภุาพ 

1. เพื่อพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคมให๎ได๎มาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
เดินทาง ประชาชนสัญจร
ได๎อยํางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อให๎การขนสํง
ผลผลิตทางการเกษตรมี
ความสะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกวา๎ง 4.00 
เมตร  
ยาว 86 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  
หรือพื้นที่ดําเนินการ
ไมํน๎อยกวาํ 344 
ตารางเมตร  

  197,000      ร๎อยละ 
ระยะทางที ่
กํอสร๎าง 

1. ประชาชน
สามารถใช๎เส๎นทาง
ได๎สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภยั 
2. การระบายน้ํา
สะดวกน้ําไมํทํวม
ขัง 

กองชําง 

59 โครงการกํอสร๎าง คสล. พร๎อมตี
เส๎นจราจร ม. 3 ต. หนองหาร 
(ชุมชนห๎วยเกีย๋ง) สถานที่
กํอสร๎างบริเวณซอยบ๎านนางพิกุล  
บุญธรรม 

1. เพื่อพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคมให๎ได๎มาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
เดินทาง ประชาชนสัญจร
ได๎อยํางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อให๎การขนสํง
ผลผลิตทางการเกษตรมี
ความสะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกวา๎ง 3.00 
เมตร  
ยาว 142 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  
หรือพื้นที่ดําเนินการ
ไมํน๎อยกวาํ 426 
ตารางเมตร  

 225,000   ร๎อยละ 
ระยะทางที ่
กํอสร๎าง 

1. ประชาชน
สามารถใช๎ 
เส๎นทางได๎สะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 
2. การระบายน้ํา
สะดวก 
น้ําไมํทํวมขัง 

กองชําง 

 
 



~ 88 ~ 

1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

60 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
พร๎อมตีเส๎นจราจร ม. 3 ต. 
หนองหาร (ชุมชนปาุขาม) 
สถานที่กํอสร๎างบริเวณซอยบา๎น
ลุงนวล 

1. เพื่อพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคมให๎ได๎มาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
เดินทาง ประชาชนสัญจร
ได๎อยํางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อให๎การขนสํง
ผลผลิตทางการเกษตรมี
ความสะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกวา๎ง 3.00 
เมตร  
ยาว 28 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  
หรือพื้นที่ดําเนินการ
ไมํน๎อยกวาํ 84 
ตารางเมตร  

  814,000   ร๎อยละ 
ระยะทางที ่
กํอสร๎าง 

1. ประชาชน
สามารถใช๎เส๎นทาง
ได๎สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภยั 
2. การระบายน้ํา
สะดวกน้ําไมํทํวม
ขัง 

กองชําง 

61 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
พร๎อมตีเส๎นจราจร ม. 3 ต. 
หนองหาร (ชุมชนปาุขาม) 
สถานที่กํอสร๎างบริเวณถนนหนา๎
บ๎านคุณพิศมัย -ลําน้ําแมํคาว 

1. เพื่อพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคมให๎ได๎มาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
เดินทาง ประชาชนสัญจร
ได๎อยํางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อให๎การขนสํง
ผลผลิตทางการเกษตรมี
ความสะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกวา๎ง 4.00 
เมตร  
ยาว 354 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  
หรือพื้นที่ดําเนินการ
ไมํน๎อยกวาํ 1,416 
ตารางเมตร  

    245,000     ร๎อยละ 
ระยะทางที ่
กํอสร๎าง 

1. ประชาชน
สามารถใช๎เส๎นทาง
ได๎สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภยั 
2. การระบายน้ํา
สะดวกน้ําไมํทํวม
ขัง 

กองชําง 

62 โครงการกํอสร๎างปรับปรุงผิวถนนด๎วย
แอสฟัลท๑ติกคอนกรีตปรับปรุงด๎วยยาง
ธรรมชาติ(ยางพารา) พร๎อมตีเส๎นจราจร 
ขนาดกว๎าง 10 เมตร ยาว 331 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการ
ไมํน๎อยกวํา 3,310 ตารางเมตร บริเวณ
ถนนทางหลวงท๎องถ่ิน หมายเลข ชม.ถ
4-0015 ชํวงต้ังแตํซอยหอพักญาณิ
นเชื่อมถนนลาดยาง หมูํที่ 7 ต.หนองจ๏
อม อ.สันทราย จ.เชียงใหมํ 

1. เพื่อพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคมให๎ได๎มาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
เดินทาง ประชาชนสัญจร
ได๎อยํางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อให๎การขนสํง
ผลผลิตทางการเกษตรมี
ความสะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกว๎าง 10 เมตร 
ยาว 331 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมํน๎อยกวํา 
3,310 ตารางเมตร 

2,025,900    ร๎อยละ 
ระยะทางที ่
กํอสร๎าง 

1. ประชาชน
สามารถใช๎ 
เส๎นทางได๎สะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 
2. การระบายน้ํา
สะดวก 
น้ําไมํทํวมขัง 

กองชําง 

 
 



~ 89 ~ 

1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

63 โครงการดาดลําเหมือง ม. 11 ต. 
หนองหาร 

1. เพื่อให๎มีน้ําใช ๎
ในการอุปโภค บริโภค 
ทําการเกษตรและเล้ียง
สัตว๑ 
2. เพื่อขยายลําน้าํและ
กําจัดวัชพืช ทําให๎การ
ระบายน้าํสะดวกและ
ปูองกันน้ําทํวม 

สถานที่กํอสร๎าง
บริเวณลําเหมืองหน๎า
บ๎านปูาตา - นาลุง
ดวง ม. 11        ต. 
หนองหาร ปากราง
กว๎าง 0.50 เมตร ลึก 
1.00 เมตร หนา 
0.12 เมตร ยาว 
310 เมตร  

 1,236,000     ร๎อยละของ 
ระยะทาง 
ขุดลอก 

1. มีน้ําใช๎ในการ
อุปโภคบริโภคทํา
การเกษตรและเล้ียง
สัตว๑อยํางเพยีงพอ 
2. ลําน้ําไมํตื้นเขิน 
กว๎างขึ้นไมํมีวัชพืช 
สามารถระบายน้ําได๎
อยํางสะดวกและ
ปูองกันการเกิดน้ํา
ทํวม 

กองชําง 

64 โครงการกํอสร๎างคลองสํงน้ํารูป
ตัวว ี ม. 5 ต. ปุาไผํ (ชุมชนแมํดูํ) 

1. เพื่อให๎มีน้ําใช ๎
ในการอุปโภค บริโภคทํา
การเกษตรและเล้ียงสัตว๑ 
2. เพื่อขยายลําน้าํและ
กําจัดวัชพืช ทําให๎การ
ระบายน้าํสะดวกและ
ปูองกันน้ําทํวม 

สถานที่กํอสร๎าง
บริเวณยูเทรินร๑ถึง
หน๎าบ๎านผู๎ใหญบํ๎าน 
ม. 11                 
ต. หนองหาร ปาก
รางกว๎าง 01.80 
เมตร ลึก 0.60 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 

  1,800,000    ร๎อยละของ 
ระยะทาง 
ขุดลอก 

1. มีน้ําใช๎ในการ
อุปโภคบริโภคทํา
การเกษตรและเล้ียง
สัตว๑อยํางเพยีงพอ 
2. ลําน้ําไมํตื้นเขิน 
กว๎างขึ้นไมํมีวัชพืช 
สามารถระบายน้ําได๎
อยํางสะดวกและ
ปูองกันการเกิดน้ํา
ทํวม 

กองชําง 

 
 
 
 



~ 90 ~ 

1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

65 โครงการปรับปรุงผวิถนนเดมิด๎วย
แอสฟัลท๑ติกคอนกรีต (โอเวอร๑เลย๑) 
พร๎อมตีเส๎นจราจร ขนาดกว๎าง 
5.00-5.50 เมตร ยาว 375 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรอืพื้นที่
ดําเนนิการไมํนอ๎ยกวํา 1,195 
ตารางเมตรและกํอสร๎างถนน คสล. 
กว๎าง 5 เมตร ยาว 239 เมตรหนา 
0.05 เมตร หรือพืน้ทีด่ําเนนิการไมํ
น๎อยกวํา 1,195 ตารางเมตร 
(สถานทีก่ํอสร๎างบรเิวณซอยนคร
บาดาล หมูํที่ 5  ต. หนองหาร) 

1. เพื่อให๎มนี้ําใช ๎
ในการอุปโภค บริโภค 
ทําการเกษตรและ 
เลี้ยงสัตว๑ 
2. เพื่อขยายลําน้ําและกําจัด 
วัชพืช ทําให๎การระบายน้ํา 
สะดวกและปูองกนัน้ําทํวม 

ขนาดกว๎าง 5.00-
5.50 เมตร ยาว 375 
เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือพื้นที่ดําเนนิการไมํ
น๎อยกวํา 1,195 
ตารางเมตร และ
กํอสร๎างถนน คสล. 
กว๎าง 5 เมตร ยาว 
239 เมตรหนา 0.05 
เมตร หรือพืน้ที่
ดําเนนิการไมํนอ๎ยกวํา 
1,195 ตารางเมตร 

 1,100,000     1,100,000      ร๎อยละของ 
ระยะทาง 
ขุดลอก 

1. มีน้ําใช๎ในการ
อุปโภคบริโภคทํา
การเกษตรและเลี้ยง
สัตว๑อยํางเพียงพอ 
2. ลําน้ําไมํตื้นเขนิ 
กว๎างขึน้ไมํมีวชัพืช 
สามารถระบายน้ําได๎
อยํางสะดวกและ
ปูองกันการเกิดน้ําทํวม 

กองชําง 

66 โครงการกํอสร๎างระบบประปา
ขนาดใหญํ จาํนวน 1 แหํง บ๎าน
แพะปุาห๎าหมูํที ่4  ต.หนองจ๏อม   

1. เพื่อให๎มีน้ําใช๎ในการ
อุปโภค บริโภคทํา
การเกษตรและเล้ียงสัตว๑ 
2. เพื่อขยายลําน้าํและกําจัด 
วัชพืช ทําให๎การระบายน้าํ 
สะดวกและปูองกันน้ําทวํม 

โครงการกํอสร๎าง
ระบบประปาขนาด
ใหญํ จํานวน 1 แหํง 

  2,700,000  ร๎อยละของ 
ระยะทาง 
ขุดลอก 

1. มีน้ําใช๎ในการ
อุปโภคบริโภคทํา
การเกษตรและเล้ียง
สัตว๑อยํางเพยีงพอ 
2. ลําน้ําไมํตื้นเขิน 
กว๎างขึ้นไมํมีวัชพืช 
สามารถระบายน้ําได๎
อยํางสะดวกและ
ปูองกันการเกิดน้ํา
ทํวม 

กองชําง 

67 โครงการกํอสร๎างระบบประปา
ขนาดใหญํ จาํนวน 1 แหํง บ๎าน
หนองทรายหมูํที ่5  ต.ปาุไผํ   

1. เพื่อให๎มีน้ําใช๎ในการ
อุปโภค บริโภคทํา
การเกษตรและเล้ียงสัตว๑ 
2. เพื่อขยายลําน้าํและกําจัด
วัชพืช ทําให๎การระบายน้าํ
สะดวกและปูองกันน้ําทวํม 

โครงการกํอสร๎าง
ระบบประปาขนาด
ใหญํ จํานวน 1 แหํง 

  2,700,000     



~ 91 ~ 

1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

68 โครงการจัดซ้ือที่ดินพร๎อม
กํอสร๎างลานกีฬา ม. 5 ต. หนอง
หาร (ชุมชนสหกรณ๑นิคม 2) 
 

1. เพื่อรองรับผู๎เข๎ารํวม
ประชุม 
2. เพื่อจัดกิจกรรมตําง ๆ 
เชํน 
งานรัฐพิธีได๎อยํางเหมาะสม 

ศาลาเอนกประสงค๑ 
จํานวน 1 หลัง 

  2,500,000  กํอสร๎างแล๎ว
เสร็จ100 % 

1. สามารถรองรับ 
ผู๎เข๎ารํวมประชุมได๎ 
2. มีสถานที่สําหรับ
การ 
จัดกิจกรรมตําง ๆ 
ได๎อยํางเหมาะสม 

กองชําง 

69 โครงการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร 
พร๎อมสี่แยกหมูํบ๎านแมํโจว๎ิวเลจ 
หมูํที่ 5 ต.หนองหาร.อ.สันทราย 
จ.เชียงใหมํ 

ปูองกันอุบัติเหตุบนนถนน ติดต้ังไฟสัญญาณ
จราจร พร๎อมสีแ่ยก 

 1,350,000 1,350,000 1,350,000 จํานวนลาน
กีฬาที่ 
กํอสร๎าง 

ป ระ ช า ช น ม า รํ ว ม
แขํงขัน กีฬาและมี
สุขภาพแข็งแรง 

กองชําง 

70 โครงการจัดซ้ือที่ดิน และกอํสร๎าง
ศาลาเอนกประสงค๑ประจํา
หมูํบ๎าน ม. 12    ต. หนองหาร 

1. เพื่อรองรับผู๎เข๎ารํวม
ประชุม 
2. เพื่อจัดกิจกรรมตําง ๆ 
เชํน 
งานรัฐพิธีได๎อยํางเหมาะสม 

ศาลาเอนกประสงค๑ 
จํานวน 1 หลัง 

 2,500,000   กํอสร๎างแล๎ว
เสร็จ100 % 

1. สามารถรองรับ 
ผู๎เข๎ารํวมประชุมได๎ 
2. มีสถานที่สําหรับ
การ 
จัดกิจกรรมตําง ๆ 
ได๎อยํางเหมาะสม 

กองชําง 

71 โครงการจัดซ้ือที่ดิน และกอํสร๎าง
ศาลาเอนกประสงค๑ประจํา
หมูํบ๎าน ม. 13    ต. ปุาไผํ 

โครงการจัดซ้ือที่ดิน และ
กํอสร๎างศาลาเอนกประสงค๑
ประจําหมูํบา๎น ม. 12    ต. 
หนองหาร 

1. เพื่อรองรับ
ผู๎เข๎ารํวมประชุม 
2. เพื่อจัดกิจกรรม
ตําง ๆ เชํน 
งานรั ฐพิ ธี ไ ด๎ อยํ า ง
เหมาะสม 

   2,500,000 กํอสร๎างแล๎ว
เสร็จ100 % 

1. สามารถรองรับ 
ผู๎เข๎ารํวมประชุมได๎ 
2. มีสถานที่สําหรับ
การ 
จัดกิจกรรมตําง ๆ 
ได๎อยํางเหมาะสม 

กองชําง 

72 โครงการจัดซ้ือที่ดิน พร๎อม
กํอสร๎างลานกีฬาหมูบํ๎าน พร๎อม
เป็นที่พักขนถํายขยะ ม. 2 ต. 
หนองหาร 

เพื่อให๎ประชาชนมีลานจัด 
กิจกรรมหรือออกก าลังกาย 

ตามแบบมาตรฐาน
ของ กรมพลศึกษา

,กกท. 

   1,000,000 จํานวนลาน
กีฬาที่ 
กํอสร๎าง 

ป ระ ช า ช น ม า รํ ว ม
แขํงขัน กีฬาและมี
สุขภาพแข็งแรง 

กองชําง 



~ 92 ~ 

 
1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

73 โครงการจัดซ้ือที่ดินไมํตํ่ากวํา 4 
ไรํ 

1. เพื่อรองรับผู๎เข๎ารํวมประชุม 
2. เพื่อจัดกิจกรรมตําง ๆ เชํน
งานรัฐพิธีได๎อยํางเหมาะสม 

สถานที่ดําเนินการ   
ม. 2 ต. หนองหาร 

  12,000,000  กํอสร๎างแล๎ว
เสร็จ100 % 

1. สามารถรองรับ 
ผู๎เข๎ารํวมประชุมได๎ 
2. มีสถานที่สําหรับ
การ 
จัดกิจกรรมตําง ๆ 
ได๎อยํางเหมาะสม 

กองชําง 

74 โครงการกํอสร๎างและปรับปรุงปุา
ช๎าวัดวิเวก  

1. เพื่อรองรับผู๎เข๎ารํวมประชุม 
2. เพื่อจัดกิจกรรมตําง ๆ เชํน
งานรัฐพิธีได๎อยํางเหมาะสม 

ศาลาเอนกประสงค๑ 
จํานวน 1 หลัง 

   1,200,000 จํานวนลาน
กีฬาที่ 
กํอสร๎าง 

ป ระ ช า ช น ม า รํ ว ม
แขํงขัน กีฬาและมี
สุขภาพแข็งแรง 

กองชําง 

75 โครงการกํอสร๎างศาลา
เอนกประสงค๑ขนาด 
5.00x20.00 ม. ภายในฌาปน
สถาน หมู ํ5 หนองหาร (สถานที่
กํอสร๎างบริเวณฌาปนสถาน หมู ํ
5 ต.หนองหาร ) 

1. เพื่อรองรับผู๎เข๎ารํวมประชุม 
2. เพื่อจัดกิจกรรมตําง ๆ เชํน
งานรัฐพิธีได๎อยํางเหมาะสม 

ศาลาเอนกประสงค๑
ขนาด 
5.00x20.00 ม. 
ภายในฌาปนสถาน 
หมูํ 5 หนองหาร 
จํานวน 1 หลัง 

 800,000   กํอสร๎างแล๎ว
เสร็จ100 % 

1. สามารถรองรับ 
ผู๎เข๎ารํวมประชุมได๎ 
2. มีสถานที่สําหรับ
การ 
จัดกิจกรรมตําง ๆ 
ได๎อยํางเหมาะสม 

กองชําง 

76 โครงการปรับปรุงศาลา
เอนกประสงค๑ ม. 3 ต. หนอง
หาร (ชุมชนปุาขาม) 

1. เพื่อรองรับผู๎เข๎ารํวมประชุม 
2. เพื่อจัดกิจกรรมตําง ๆ เชํน
งานรัฐพิธีได๎อยํางเหมาะสม 

ศาลาเอนกประสงค๑ 
จํานวน 1 หลัง 

  150,000  กํอสร๎างแล๎ว
เสร็จ100 % 

1. สามารถรองรับ 
ผู๎เข๎ารํวมประชุมได๎ 
2. มีสถานที่สําหรับ
การ 
จัดกิจกรรมตําง ๆ 
ได๎อยํางเหมาะสม 

กองชําง 

77 โครงการกํอสร๎างอาคาร
เอนกประสงค๑ คสล. ม. 6 ต. 
หนองหาร 

1. เพื่อรองรับผู๎เข๎ารํวมประชุม 
2. เพื่อจัดกิจกรรมตําง ๆ เชํน
งานรัฐพิธีได๎อยํางเหมาะสม 

ศาลาเอนกประสงค๑ 
จํานวน 1 หลัง 

  850,000  จํานวนลาน
กีฬาที่ 
กํอสร๎าง 

ป ระ ช า ช น ม า รํ ว ม
แขํงขัน กีฬาและมี
สุขภาพแข็งแรง 

กองชําง 

 



~ 93 ~ 

 
1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

78 โครงการกํอสร๎างผนังกันดิน 
คสล. สูง 3.00 เมตร ยาว 42 
เมตร จํานวน 1 แหํง (สถานที่
กํอสร๎างบริเวณลําห๎วยข๎างบา๎น
นางสุพิมพ๑ มากาศ ตํอเติม
ของเดิม หมูํที่ 1  ต.หนองหาร) 

1. เพื่อพัฒนาเส๎นทาง 
คมนาคมให๎ได๎มาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ 
เดินทาง ประชาชนสัญจร 
ได๎อยํางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อให๎การขนสํง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

สูง 3.00 เมตร  
ยาว 42 เมตร  
จํานวน 1 แหํง 

 500,000   ร๎อยละ 
ของระยะทาง 
ที่ดําเนินการ 
กํอสร๎าง 

1. เส๎นทางคมนาคมมี 
มาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทาง 
ประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ได๎สะดวก รวดเร็ว 

กองชําง 

79 โครงการขยายพื้นที่ศาลา
เอนกประสงค๑ คสล. ม. 5 ต. ปุา
ไผํ (ชุมชนหนองทราย) 

1. เพื่อรองรับผู๎เข๎ารํวมประชุม 
2. เพื่อจัดกิจกรรมตําง ๆ เชํน 
งานรัฐพิธีได๎อยํางเหมาะสม 

ศาลาเอนกประสงค๑ 
จํานวน 1 หลัง 

 174,000   จํานวนลาน
กีฬาที่ 
กํอสร๎าง 

ป ระ ช า ช น ม า รํ ว ม
แขํงขัน กีฬาและมี
สุขภาพแข็งแรง 

กองชําง 

80 โครงการกํอสร๎างห๎องน้ําบริเวณ
ลานกีฬา ม. 5 ต. ปุาไผํ (ชุมชน
หนองทราย) 
 

1. เพื่อรองรับผู๎เข๎ารํวมประชุม 
2. เพื่อจัดกิจกรรมตําง ๆ เชํน 
งานรัฐพิธีได๎อยํางเหมาะสม 

ศาลาเอนกประสงค๑ 
จํานวน 1 หลัง 

 250,000   กํอสร๎างแล๎ว
เสร็จ100 % 

1. สามารถรองรับ 
ผู๎เข๎ารํวมประชุมได๎ 
2. มีสถานที่สําหรับ
การ 
จัดกิจกรรมตําง ๆ 
ได๎อยํางเหมาะสม 

กองชําง 

81 โครงการขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะ ซอย8,9  หมูํ 1 บ๎าน
แมํเตาไห ต.หนองหาร 

1.เพื่อให๎มีแสงสวํางเพียงพอ
สําหรับผู๎ใช๎ถนนตอนกลางคืน 
2.เพื่อปูองกัน รักษาปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย๑สินของ 

สถานที่ดําเนินการ
บริเวณ ซอย8,9 
หมูํ 1 บา๎นแมํเตา
ไห  ต.หนองหาร 

  50,000  จํานวนจุด 
ที่ได๎รับการ
ขยายเขต
ไฟฟูา 

ประชาชนมีไฟฟูาสํอง
สวํางสร๎างความ
ปลอดภัยใหแ๎กํชวีิต 
และทรัพย๑สิน 

กองชําง 

82 โครงการขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะ ซอยหอพักคุณมุก  
หมูํ 5 ต.หนองหาร 

1.เพื่อให๎มีแสงสวํางเพียงพอ
สําหรับผู๎ใช๎ถนนตอนกลางคืน 
2.เพื่อปูองกัน รักษาปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย๑สินของ 

สถานที่ดําเนินการ
บริเวณ ซอยหอพัก
คุณมุก หมูํ 5 ต.
หนองหาร 

 40,000           จํานวนจุด 
ที่ได๎รับการ
ขยายเขต
ไฟฟูา 

ประชาชนมีไฟฟูาสํอง
สวํางสร๎างความ
ปลอดภัยใหแ๎กํชวีิต 
และทรัพย๑สิน 

กองชําง 
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1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

83 โครงการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ ซอย
นางยุพา  ตาใหมํ หมูํ 5 ต.หนองหาร 

1.เพื่อให๎มีแสงสวํางเพียงพอ
สําหรับผู๎ใช๎ถนนตอนกลางคืน 
2.เพื่อปูองกัน รักษาปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย๑สินของ 

 สถานที่ดําเนินการ
บริเวณ ซอยนาง
ยุพา  ตาใหมํ หมูํ 
5 ต.หนองหาร  

  - 50,000          - จํานวนจุด 
ที่ได๎รับการ
ขยายเขต
ไฟฟูา 

ประชาชนมีไฟฟูาสํอง
สวํางสร๎างความ
ปลอดภัยใหแ๎กํชวีิต 
และทรัพย๑สิน 

กองชําง 

84 โครงการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ หมูํ 
1 ต.หนองหาร บริเวณข๎างวัดแมํเตาไห 

1.เพื่อให๎มีแสงสวํางเพียงพอ
สําหรับผู๎ใช๎ถนนตอนกลางคืน 
2.เพื่อปูองกัน รักษาปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย๑สินของ 

 สถานที่ดําเนินการ
บริเวณ ข๎างวัดแมํ
เตาไห  

  -  - 61,000         จํานวนจุด 
ที่ได๎รับการ
ขยายเขต
ไฟฟูา 

ประชาชนมีไฟฟูาสํอง
สวํางสร๎างความ
ปลอดภัยใหแ๎กํชวีิต 
และทรัพย๑สิน 

กองชําง 

85 โครงการกํอสร๎างปรับปรุงผิวถนนด๎วย
แอสฟัลท๑ติกคอนกรีต ปรับปรุงด๎วยยาง
ธรรมชาติ (ยางพารา) พร๎อมตีเส๎นจราจร 
ขนาดกวา๎ง 7.50 เมตร ยาว 700 
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมํน๎อยกวํา 5,250 ตาราง
เมตร และยกฝาบํอ (สถานที่กอํสร๎าง
บริเวณถนนแยกทางหลวงแผํนดิน 
หมายเลข 1001-วัดมงคลเศรษฐี) หมูํที่ 
5 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหมํ 

1. เพื่อพัฒนาเส๎นทางคมนาคม
ให๎ได๎มาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
เดินทาง ประชาชนสัญจรได๎
อยํางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อให๎การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมีความสะดวก
รวดเร็ว 

ขนาดกวา๎ง 7.50 
เมตร ยาว 700 
เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมํน๎อย
กวํา 5,250 
ตารางเมตร และ
ยกฝาบอํ 

 3,730,000   ร๎อยละ 
ระยะทางที ่
กํอสร๎าง 

1. ประชาชนสามารถ
ใช ๎
เส๎นทางได๎สะดวก 
รวดเร็วและปลอดภยั 
2. การระบายน้ํา
สะดวก 
น้ําไมํทํวมขัง 

กองชําง 

86 โครงการกํอสร๎างปรับปรุงผิวถนนด๎วย
แอสฟัลท๑ติกคอนกรีต พร๎อมตีเส๎น
จราจร ขนาดกวา๎ง 6.00-12.00 เมตร 
ยาว 600 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ
พื้นที่ดําเนินการไมํน๎อยกวาํ 5,400 
ตารางเมตร และยกฝาบํอ(สถานที่
กํอสร๎างบริเวณข๎างธนาคารกรุงไทย 
สาขาแมํโจ๎ ถึงสามแยกบ๎านแมโํจ๎) หมูํที ่
4 ต.หนองหาร อ.สันทราย  

1. เพื่อพัฒนาเส๎นทางคมนาคม
ให๎ได๎มาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
เดินทาง ประชาชนสัญจรได๎
อยํางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อให๎การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมีความสะดวก
รวดเร็ว 

กว๎าง 6.00-
12.00 เมตร  
ยาว 600 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 
หรือพื้นที่
ดําเนินการไมํน๎อย
กวํา 5,400 
ตารางเมตร และ
ยกฝาบอํ 

 1,842,000   ร๎อยละ 
ระยะทางที ่
กํอสร๎าง 

1. ประชาชนสามารถ
ใช ๎
เส๎นทางได๎สะดวก 
รวดเร็วและปลอดภยั 
2. การระบายน้ํา
สะดวก 
น้ําไมํทํวมขัง 

กองชําง 
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(ผ.02) 
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาส่ีปีี(พ.ศ.ี2561-2564) 

เทศบาลเมืองแม่โจ้ีอ้าเภอสันทรายีีจังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุนสู่สากล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษกิจและสังคม 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1 อุดหนุนสํานักงานการไฟฟูา
สํวนภูมิภาคอําเภอสันทราย 
เพื่อขยายไฟกิ่งสาธารณะ
บริเวณ ซอยอุ๎ยดอีุทิศ หมูํ 10      
ต.ปุาไผํ อ.สันทราย จ.
เชียงใหมํ 

1.เพื่อให๎มีแสงสวําง
เพียงพอสําหรับผู๎ใช๎ถนน
ตอนกลางคืน 
2.เพื่อปูองกัน รักษา
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย๑สินของ 

อุดหนุนการไฟฟาูสํวน
ภูมิภาค อ.สันทราย 
เพื่อขยายไฟกิ่ง
สาธารณะบริเวณ ซอย
อุ๎ยดีอุทิศ หมู ํ10      
ต.ปุาไผํ อ.สันทราย จ.
เชียงใหมํ 

180,000    จํานวนจุด 
ที่ได๎รับการ
ขยายเขต
ไฟฟูา 

ประชาชนมีไฟฟูา
สํองสวํางสร๎าง
ความปลอดภยั
ให๎แกํชีวิต และ
ทรัพย๑สิน 

กองชําง 

2 อุดหนุนสํานักงานการไฟฟูา
สํวนภูมิภาคอําเภอสันทราย 
เพื่อขยายไฟกิ่งสาธารณะ
บริเวณ สวนสาธารณะร๎องขี้ทูต   
หมูํ 6 ต.หนองหาร อ.สันทราย 
จ.เชียงใหมํ 

1.เพื่อให๎มีแสงสวําง
เพียงพอสําหรับผู๎ใช๎ถนน
ตอนกลางคืน 
2.เพื่อปูองกัน รักษา
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย๑สินของ 

อุดหนุนการไฟฟาูสํวน
ภูมิภาค อ.สันทราย 
เพื่อขยายไฟกิ่ง
สาธารณะบริเวณ 
สวนสาธารณะร๎องขี้ทูต   
หมูํ 6 ต.หนองหาร อ.
สันทราย จ.เชียงใหม ํ

125,000    จํานวนจุด 
ที่ได๎รับการ
ขยายเขต
ไฟฟูา 

ประชาชนมีไฟฟูา
สํองสวํางสร๎าง
ความปลอดภยั
ให๎แกํชีวิต และ
ทรัพย๑สิน 

กองชําง 
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1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

3 อุดหนุนสํานักงานการไฟฟูา
สํวนภูมิภาคอําเภอสันทราย 
เพื่อขยายไฟกิ่งสาธารณะ
บริเวณซอย 5 บา๎นหว๎ยเกีย๋ง 
หมูํ 3 ต.หนองหาร อ.สันทราย 
จ.เชียงใหมํ 

1.เพื่อให๎มีแสงสวําง
เพียงพอสําหรับผู๎ใช๎ถนน
ตอนกลางคืน 
2.เพื่อปูองกัน รักษา
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย๑สินของ 

อุดหนุนการไฟฟาูสํวน
ภูมิภาค อ.สันทราย 
เพื่อขยายไฟกิ่ง
สาธารณะบริเวณซอย 
5 บ๎านหว๎ยเกีย๋ง หมู ํ3 
ต.หนองหาร อ.สันทราย 
จ.เชียงใหมํ 

180,000    จํานวนจุด 
ที่ได๎รับการ
ขยายเขต
ไฟฟูา 

ประชาชนมีไฟฟูา
สํองสวํางสร๎าง
ความปลอดภยั
ให๎แกํชีวิต และ
ทรัพย๑สิน 

กองชําง 

4 อุดหนุนสํานักงานการไฟฟูา
สํวนภูมิภาคอําเภอสันทราย 
เพื่อขยายเขตระบบจาํหนาํย
แรงต่ําเพื่อใช๎กับประปา
หมูํบ๎าน หมูํ 5 ต.หนองหาร อ.
สันทราย จ.เชียงใหม ํ

1.เพื่อให๎มีแสงสวําง
เพียงพอสําหรับผู๎ใช๎ถนน
ตอนกลางคืน 
2.เพื่อปูองกัน รักษา
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย๑สินของ 

อุดหนุนสํานักงานการ
ไฟฟูาสํวนภูมภิาค
อําเภอสันทราย เพื่อ
ขยายเขตระบบจาํหนําย
แรงต่ําเพื่อใช๎กับประปา
หมูํบ๎าน หมูํ 5 ต.หนอง
หาร อ.สันทราย จ.
เชียงใหมํ 

35,000    จํานวนจุด 
ที่ได๎รับการ
ขยายเขต
ไฟฟูา 

ประชาชนมีไฟฟูา
สํองสวํางสร๎าง
ความปลอดภยั
ให๎แกํชีวิต และ
ทรัพย๑สิน 

กองชําง 
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(ผ.01) 
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสี่ปีี(พ.ศ.ี2561-2564) 

เทศบาลเมืองแม่โจ้ีอ้าเภอสันทรายีีจังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น และ 2. ส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้า 
การลงทุนสู่สากล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาเศรษฐกิจ 
2.1แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1 โครงการฝึกอบรมการเพิ่ม
คุณภาพผลผลิตกล๎วย เทศบาล
เมืองแมํโจ๎ ประจาํปี 2561 

1. เพื่อสร๎างความเข๎าใจ
ในแนวคิดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
2. เพื่อเพิ่มทักษะอาชีพให๎
ประชาชน ได๎ มี ค ว ามรู๎
ความชํานาญยิ่งขึ้น 
3. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู๎
และ 
ข๎อคิดเห็นในการพัฒนา
อาชีพของประชาชน 
4. เพื่อพัฒนาเครือขํายใน
การขับเคลื่อนตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 

จัดกิจกรรมในรูปแบบ
ตําง ๆเชํน 
1. อบรม สัมมนา 
2. นิทรรศการ 
3. จั ด ทํ า สื่ อ
ประชาสัมพันธ๑ 
หลายรูปแบบ เชํน 
สป อ ต  โ ฆษ ณาวิ ท ยุ 
ปู า ยป ระ ชา สั ม พั น ธ๑ 
แผํนพับและสติ๊กเกอร๑ 
ฯลฯ 

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

1. ประชาชนที่เข๎า
รํ ว ม โ ค ร ง ก า ร มี
ความเข๎ า ใจตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2. ประชาชนนํา
ความรู๎ที่ ได๎รับมา
ประยุกต๑ใช๎ในการ
ดําเนินชีวิต 
 

สํานักปลัด 
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2.1แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

2 โครงการฝึกอบรมการเก็บเกี่ยว
และแปรรูปผลผลิตกล๎วย 
เทศบาลเมืองแมํโจ๎ ประจาํปี 
2561 

1. เพื่อสร๎างความเข๎าใจ
ในแนวคิดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
2. เพื่อเพิ่มทักษะอาชีพให๎
ประชาชน ได๎ มี ค ว ามรู๎
ความชํานาญยิ่งขึ้น 
3. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู๎
และ 
ข๎อคิดเห็นในการพัฒนา
อาชีพของประชาชน 
4. เพื่อพัฒนาเครือขํายใน
การขับเคลื่อนตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 

จัดกิจกรรมในรูปแบบ
ตําง ๆเชํน 
1. อบรม สัมมนา 
2. นิทรรศการ 
3. จั ด ทํ า สื่ อ
ประชาสัมพันธ๑ 
หลายรูปแบบ เชํน 
สป อ ต  โ ฆษ ณาวิ ท ยุ 
ปู า ยป ระ ชา สั ม พั น ธ๑ 
แผํนพับและสติ๊กเกอร๑ 
ฯลฯ 

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

1. ประชาชนที่เข๎า
รํ ว ม โ ค ร ง ก า ร มี
ความเข๎ า ใจตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2. ประชาชนนํา
ความรู๎ที่ ได๎รับมา
ประยุกต๑ใช๎ในการ
ดําเนินชีวิต 
 

สํานักปลัด 
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(ผ.02) 
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสี่ปีี(พ.ศ.ี2561-2564) 

เทศบาลเมืองแม่โจ้ีอ้าเภอสันทรายีีจังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น และ 2. ส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้า 
การลงทุนสู่สากล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาเศรษฐกิจ 

2.1แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1 อุดหนุนกลุํมสํงเสริมอาชีพ
เทศบาลเมืองแมํโจ๎โครงการ
สํงเสริมอาชีพ ประจําป ี2561 

เพื่ออุดหนุนการเป็นคํา
ดําเนินกิจกรรมตํางๆของ
กลุํมสํงเสริมอาชีพ
เทศบาลเมืองแมํโจ๎ 

เพื่ออุดหนุนการเป็นคํา
ดําเนินกิจกรรมตําง ๆ 
ของกลุํมสตรีแมํบ๎าน 
-โครงการสํงเสริมอาชีพ 
ประจําปี 2561 

300,000    สนับสนุนกิจ
กิจกรรม
โครงการของ
กลุํมสํงเสริม
อาชีพ 1 
กิจกรรม/ตํอป ี

เทศบาลมีสํวนรํวม
ในการจัดกิจกรรม
ตํ า ง  ๆ  ของกลุํ ม
สํงเสริมอาชีพ 

สํานักปลัดฯ 
รํวมกับ 

กลุํมสํงเสริมอาชีพ 
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(ยุทธศาสตร ์เทศบาลเมืองแม่โจ)้ 
ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
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(ผ.01) 
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสี่ปีี(พ.ศ.ี2561-2564) 

เทศบาลเมืองแม่โจ้ีอ้าเภอสันทรายีีจังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น และ 3. เสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3. ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
3.1แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1 โครงการสงเคราะห๑ประชาชนผู๎
ประสบปัญหาความเดือดร๎อน
หรือดอ๎ยโอกาสในเขตเทศบาล
เมืองแมํโจ ๎

1.เพื่ออบรมให๎ความรู๎แกํ
ผู๎สูงอายุและผู๎ที่เกี่ยวข๎องให๎
มีความรู๎เรื่อง “การสํงเสริม
และ สนับสนุนการพัฒนา
ด๎านสุขอนามัย ของผู๎สูงวัย / 
ผู๎ด๎อยโอกาส / คนไร๎ที่พึ่ง”  
๒ เพื่อประชุมหารือในการ
ให๎ชํวยเหลือผู๎สูงอายุ/คน
พิการ/ผู๎ด๎อยโอกาส และคน
ไร๎ที่พึ่งที่มี ฐานะยากจน 
และเป็นผู๎ปุวยติดเตียง 

จัดกิจกรรมในรูปแบบตําง 
ๆเชํน 
1. อบรม สัมมนา 
2. เย่ียมบ๎าน 
 

50,000 100,000 100,000 100,000 จํานวน
ผู๎ด๎อยโอกาส
ได๎รับการ
ชํวยเหลือ 

ผู๎สูงอายุ/คนพิการ/
ผู๎ด๎อยโอกาส ผู๎ปุวย
ติดเตียง และคนไร๎ที่
พึ่ ง  มีกํ าลั ง ใจและ 
สามารถที่จะดําเนิน
ชี วิ ตตํ อ ไปอ ยํ า ง มี
ความสุข 

สํานักปลัด 
งานพัฒนาชุมชน 
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3.1แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

2 โครงการปันน้ําใจให๎ด ี เพื่อประชุมหารือในการให๎
ชํวยเหลือผู๎สู งอายุ /คน
พิการ/ผู๎ด๎อยโอกาส และ
คนไร๎ที่พึ่งที่มี ฐานะ
ยากจน  

สนับสนุนเครื่องยังชีพ
ให๎แกํผู๎ยากจน ยากไร๎
และด๎อยโอกาส 

50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนได๎รับ
การชํวยเหลือ 

ผู๎สูงอายุ/คนพิการ/
ผู๎ด๎อยโอกาส ผู๎ปุวย
ติดเตียง และคนไร๎
ที่พึ่ง มีกําลังใจและ 
ส า ม า ร ถ ที่ จ ะ
ดําเนินชีวิตตํอไป
อยํางมีความสุข 

สํานักปลัด 

3 คําใช๎จํายในการชํวยเหลอืผู๎รับ
ผลกระทบที่บิดา – มารดา 
เสียชีวิตจากโรคเอดส๑ 

1.เพื่ออบรมให๎ความรู๎และ
ผู๎ที่ เกี่ยวข๎องให๎มีความรู๎
เรื่อง “การสํงเสริมและ 
สนับสนุนการพัฒนาด๎าน
สุขอนามัย  
๒ เพื่อประชุมหารือในการ
ให๎ชํวยเหลือ 

จัดกิจกรรมในรูปแบบ
ตําง ๆเชํน 
1. อบรม สัมมนา 
2. เยี่ยมบ๎าน 

 

20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนได๎รับ
การชํวยเหลือ 

ผู๎สูงอายุ/คนพิการ/
ผู๎ด๎อยโอกาส ผู๎ปุวย
ติดเตียง และคนไร๎
ที่พึ่ง มีกําลังใจและ 
ส า ม า ร ถ ที่ จ ะ
ดําเนินชีวิตตํอไป
อยํางมีความสุข 

สํานักปลัด 

4 คําใช๎จํายในการสนับสนุน
เครื่องยังให๎แกํผู๎ยากจน ยากไร๎
และด๎อยโอกาส 

1.เพื่อประชุมหารือในการ
ให๎ชํวยเหลือผู๎สูงอายุ/คน
พิการ/ผู๎ด๎อยโอกาส และ
คนไร๎ที่พึ่งที่มี ฐานะ
ยากจน  

สนับสนุนเครื่องยังชีพ
ให๎แกํผู๎ยากจน ยากไร๎
และด๎อยโอกาส 

20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนได๎รับ
การชํวยเหลือ 

ผู๎สูงอายุ/คนพิการ/
ผู๎ด๎อยโอกาส ผู๎ปุวย
ติดเตียง และคนไร๎
ที่พึ่ง มีกําลังใจและ 
ส า ม า ร ถ ที่ จ ะ
ดําเนินชีวิตตํอไป
อยํางมีความสุข 

สํานักปลัด 
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3.1แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

5 โครงการบ๎านท๎องถิ่นประชารัฐ
รํวมใจเทิดไท๎องค๑ราชันราชินี 

เพื่อน๎อมรําลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ และแสดง
ความจงรักภกัดีแดํองค๑
พระบาทสมเด็จพระ
เจ๎าอยูํหวัภูมพิลอดุลยเดช  
ฯ และสมเด็จพระนางเจ๎า
สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 
 

เทศบาลเมืองแมํโจ๎ 
ชํวยเหลือเกือ้กูล
ผู๎ด๎อยโอกาส ผูย๎ากไร๎ ผู๎
พิการหรือยากจน 

100,000 140,000 140,000 140,000 จํานวนได๎รับ
การชํวยเหลือ 

ผู๎สูงอายุ/คนพิการ/
ผู๎ด๎อยโอกาส ผู๎ปุวย
ติดเตียง และคนไร๎
ที่พึ่ง มีกําลังใจและ 
ส า ม า ร ถ ที่ จ ะ
ดําเนินชีวิตตํอไป
อยํางมีความสุข 

สํานักปลัด 
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3.2แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1 โครงการอบรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรทาง
การศึกษา เทศบาลเมืองแมํโจ๎ 
ประจําป ี2561 

1.เพื่อปรับกระบวนทัศน๑
และเพิ่มพูนประสบการณ๑
ใหมํในการพัฒนาองค๑กร
ทางการศึกษา 
2.เพื่อเสริมสร๎างขวัญ
กําลังใจจรรยาบรรณครู
และเชิดชูเกียรติผู๎
ประกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษา 

จัดสํงเสริมประสิทธิภาพ
การบริหารงานบุคคลครู
ในศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก 

10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวน
บุคลากรทาง
การศึกษาเขา๎
รับการอบรม 

1. ครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา มี
ความสามารถใน
การจัดการศึกษาใน
ระดับมืออาชีพ
สอดคล๎อง 
ตามบริบทการ
เปลี่ยนแปลง 
2. นักเรียนได๎รับ
การปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน๑ใหมํ
ในการเรียนรู๎ด๎วย
วิธีการที
หลากหลาย 

สํานักปลัด, 
งานการศึกษา 

2 โครงการเพิ่มศักยภาพเยาวชน
ในเขตเทศบาลเมืองแมํโจ๎ 

เพื่อให๎เด็กและเยาวชน
ความรู๎ความเข๎าใจ 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใน
การดูแลสุขภาพอนามัย
ของตนเอง  ทั้งด๎าน 
โภชนาการ การฟื้นฟู
สมรรถภาพรํางกายและ
จิตใจ 

จัดกิจกรรมในรูปแบบ
ตําง ๆเชํน 
1. อบรม สัมมนา 
2. นิทรรศการ 
3. จัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธ๑ 
หลายรูปแบบ เชํน 
สปอต โฆษณาวิทย ุ
ปูายประชาสัมพันธ๑ 
แผํนพับและสติ๊กเกอร๑ 
ฯลฯ 

50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนเด็ก
นักเรียน 
นักศึกษา เขา๎
รํวมโครงการ 

1 .   นั ก เ รี ย น
นัก ศึกษาใช๎ เวลา
วํ า ง ใ ห๎ เ กิ ด
ประโยชน๑  หํางไกล
จากยาเสพติดและ
พฤติ ก ร รมไมํ พึ ง
ประสงค๑ 
 

สํานักปลัด 
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3.2แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

3 โครงการเสริมสร๎างคุณธรรม 
จริยธรรมและคํานยิมที่ดีงาม
ให๎แกํเยาวชนในเขตเทศบาล
เมืองแมํโจ๎ 

เพื่อสร๎างภูมิค๎ุมกันดา๎น
จิตใจ ที่จะนําไปสู
พฤติกรรมในเชิง 
สร๎างสรรค๑ สํงผลให๎
สามารถ แกไขปัญหา
ระบบคุณธรรม ในราชการ
เชิงลึกให๎มีผล ในระยะ
ยาวอยาํงตํอเนื่อง 

เยาวชนในเขตเทศบาล
เมืองแมํโจ๎ จาํนวน 
100 คน 

50,000 50,000 50,000 50,000 มีผู๎เข๎ารับการ
อบรมตาม
โครงการไมํ
น๎อยวาํร๎อยละ 
70 

ผูเ๎ขา๎ฝึกอบรมมี
จิตสํานึก ในการทํา
ความดี เข๎ารวํม 
กิจกรรมบําเพ็ญ
สาธารณะ ประโย
ชนตําง ๆ 

สํานักปลัด 

4 จัดซื้อโต๏ะทํางานเหล็กพร๎อม
กระจก 

เ พื่ อ ใ ห๎ มี วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ๑ 
เครื่องมือ เครื่องใช๎ที่
จํา เป็น ในการเพิ่ม
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ   ก า ร
ปฏิบัติงานตามภารกิจของ
หนํวยงาน 

โต๏ะทํางานเหล็กพรอ๎ม
กระจกขนาดไมํน๎อยกวํา 
4 ฟุต จาํนวน 3 ตวั 

16,500    จํานวน
ครุภัณฑ๑ 
ที่ได๎มาตรฐาน 
เพียงพอตํอ 
การใช๎งานของ 
สํานักปลัด 

มีวัสดุ อุปกรณ๑
เครื่องมือ เครื่องใช๎ 
ที่ เพียงพอตํอการ
ปฏิบัติงาน และมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

สํานักปลัด, 
งานการศึกษา 

5 จัดซื้อพัดลมติดผนัง เ พื่ อ ใ ห๎ มี วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ๑ 
เครื่องมือ เครื่องใช๎ที่
จํา เป็น ในการเพิ่ม
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ   ก า ร
ปฏิบัติงานตามภารกิจของ
หนํวยงาน 

จัดซื้อพัดลมติดผนัง 
จํานวน 10 ตวั 

16,000    จํานวน
ครุภัณฑ๑ 
ที่ได๎มาตรฐาน 
เพียงพอตํอ 
การใช๎งานของ 
สํานักปลัด 

มีวัสดุ อุปกรณ๑
เครื่องมือ เครื่องใช๎ 
ที่ เพียงพอตํอการ
ปฏิบัติงาน และมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

สํานักปลัด, 
งานการศึกษา 
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3.2แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

6 กล๎องถํายภาพนิ่ง ดจิิตอล เ พื่ อ ใ ห๎ มี วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ๑ 
เครื่องมือ เครื่องใช๎ที่
จํา เป็น ในการเพิ่ม
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ   ก า ร
ปฏิบัติงานตามภารกิจของ
หนํวยงาน 

กล๎องถํายภาพนิ่ง 
ดิจิตอล ตามมาตรฐาน
บัญชีครุภัณฑ๑ จํานวน 
1 เครื่อง 

14,000    มีผู๎เข๎ารับการ
อบรมตาม
โครงการไมํ
น๎อยวาํร๎อยละ 
70 

ผู๎เข๎าฝึกอบรมมี
จิตสํานึก ในการทํา
ความดี เข๎ารํวม 
กิจกรรมบําเพ็ญ
สาธารณะ ประโย
ชนตําง ๆ 

สํานักปลัด, 
งานการศึกษา 

7 จัดซื้อเครื่องดูดฝุุน เ พื่ อ ใ ห๎ มี วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ๑ 
เครื่องมือ เครื่องใช๎ที่
จํา เป็น ในการเพิ่ม
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ   ก า ร
ปฏิบัติงานตามภารกิจของ
หนํวยงาน 

เครื่องดูดฝุุน ประเภท
ดูดทั้งแห๎งและเปียก 
ขนาดความจกุลํองเก็บ
ฝุุน 15 / น้าํ 30 ลิตร 
จํานวน 1 เครื่อง 

5,390    จํานวน
ครุภัณฑ๑ 
ที่ได๎มาตรฐาน 
เพียงพอตํอ 
การใช๎งานของ 
สํานักปลัด 

มีวัสดุ อุปกรณ๑
เครื่องมือ เครื่องใช๎ 
ที่ เพียงพอตํอการ
ปฏิบัติงาน และมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

สํานักปลัด, 
งานการศึกษา 

8 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร๑ 
สําหรับงานประมวลผล แบบที ่
2 

เ พื่ อ ใ ห๎ มี วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ๑ 
เครื่องมือ เครื่องใช๎ที่
จํา เป็น ในการเพิ่ม
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ   ก า ร
ปฏิบัติงานตามภารกิจของ
หนํวยงาน 

เครื่องคอมพิวเตอร๑ 
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2 จํานวน 1 
เครื่อง 

30,000    จํานวน
ครุภัณฑ๑ 
ที่ได๎มาตรฐาน 
เพียงพอตํอ 
การใช๎งานของ 
สํานักปลัด 

มีวัสดุ อุปกรณ๑
เครื่องมือ เครื่องใช๎ 
ที่ เพียงพอตํอการ
ปฏิบัติงาน และมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

สํานักปลัด, 
งานการศึกษา 
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3.2แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

9 จัดซื้อตู๎เย็น เ พื่ อ ใ ห๎ มี วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ๑ 
เครื่องมือ เครื่องใช๎ที่
จํา เป็น ในการเพิ่ม
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ   ก า ร
ปฏิบัติงานตามภารกิจของ
หนํวยงาน 

ตู๎เย็นขนาดไมํน๎อยกวํา 
9 คิว จาํนวน 1 ตู ๎

8,950    มีผู๎เข๎ารับการ
อบรมตาม
โครงการไมํ
น๎อยวาํร๎อยละ 
70 

ผู๎เข๎าฝึกอบรมมี
จิตสํานึก ในการทํา
ความดี เข๎ารํวม 
กิจกรรมบําเพ็ญ
สาธารณะ ประโย
ชนตําง ๆ 

สํานักปลัด, 
งานการศึกษา 

10 จัดซื้อเครื่องซักผ๎าแบบ 2 ถัง  เ พื่ อ ใ ห๎ มี วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ๑ 
เครื่องมือ เครื่องใช๎ที่
จํา เป็น ในการเพิ่ม
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ   ก า ร
ปฏิบัติงานตามภารกิจของ
หนํวยงาน 

เครื่องซักผ๎าแบบ 2 ถัง 
ความจุไมํน๎อยกวาํ 14 
กก. จาํนวน 1 เครื่อง 

10,500    จํานวน
ครุภัณฑ๑ 
ที่ได๎มาตรฐาน 
เพียงพอตํอ 
การใช๎งานของ 
สํานักปลัด 

มีวัสดุ อุปกรณ๑
เครื่องมือ เครื่องใช๎ 
ที่ เพียงพอตํอการ
ปฏิบัติงาน และมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

สํานักปลัด, 
งานการศึกษา 

11 จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟูา  เ พื่ อ ใ ห๎ มี วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ๑ 
เครื่องมือ เครื่องใช๎ที่
จํา เป็น ในการเพิ่ม
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ   ก า ร
ปฏิบัติงานตามภารกิจของ
หนํวยงาน 

เครื่องสํารองไฟฟูา 
ขนาดไมํน๎อยกวํา 800 
VA จํานวน 1 เครื่อง 

2,800    จํานวน
ครุภัณฑ๑ 
ที่ได๎มาตรฐาน 
เพียงพอตํอ 
การใช๎งานของ 
สํานักปลัด 

มีวัสดุ อุปกรณ๑
เครื่องมือ เครื่องใช๎ 
ที่ เพียงพอตํอการ
ปฏิบัติงาน และมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

สํานักปลัด, 
งานการศึกษา 
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3.2แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

12 โครงการปรับปรุงซํอมแซม
อาคารเรียนศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองแมํโจ๎ (แมํเตาไห 
1) 

เพื่อจัดกิจกรรมตําง ๆ ได๎
อยํางเหมาะสม 

ปรับปรุงซํอมแซม
อาคารเรียนศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลเมืองแมํ
โจ๎ (แมํเตาไห 1) 

200,000 200,000 200,000 200,000 กํอสร๎างแล๎ว
เสร็จ100 % 

1. สามารถรองรับ 
ผู๎เข๎ารํวมประชุมได๎ 
2. มีสถานที่
สําหรับการ 
จัดกิจกรรมตําง ๆ 
ได๎อยํางเหมาะสม 

กองชําง 

13 โครงการปรับปรุงซํอมแซม
กําแพงศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองแมํโจ๎ (แมํเตาไห 
1) 

เพื่อจัดกิจกรรมตําง ๆ ได๎
อยํางเหมาะสม 

ปรับปรุงซํอมแซม
กําแพงศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลเมืองแมํโจ๎ 
(แมํเตาไห 1) 

100,000    กํอสร๎างแล๎ว
เสร็จ100 % 

1. สามารถรองรับ 
ผู๎เข๎ารํวมประชุมได๎ 
2. มีสถานที่
สําหรับการ 
จัดกิจกรรมตําง ๆ 
ได๎อยํางเหมาะสม 

กองชําง 

14 โครงการกํอสร๎างสนามเด็กเลํน
ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
เมืองแมํโจ๎ (แมํเตาไห 1) 

เพื่อจัดกิจกรรมตําง ๆ ได๎
อยํางเหมาะสม 

สร๎างสนามเด็กเลํนศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
เมืองแมํโจ๎ (แมํเตาไห 
1) 

200,000 200,000 200,000 200,000 กํอสร๎างแล๎ว
เสร็จ100 % 

1. สามารถรองรับ 
ผู๎เข๎ารํวมประชุมได๎ 
2. มีสถานที่
สําหรับการ 
จัดกิจกรรมตําง ๆ 
ได๎อยํางเหมาะสม 

กองชําง 

15 โครงการกํอสร๎างสนามเด็กเลํน
ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
เมืองแมํโจ๎ (ทุํงปุาเก็ด) 

เพื่อจัดกิจกรรมตําง ๆ ได๎
อยํางเหมาะสม 

กํอสร๎างสนามเด็กเลํน
ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองแมํโจ๎ (ทุํง
ปุาเก็ด) 

200,000 200,000 200,000 200,000 กํอสร๎างแล๎ว
เสร็จ100 % 

1. สามารถรองรับ 
ผู๎เข๎ารํวมประชุมได๎ 
2. มีสถานที่
สําหรับการ 
จัดกิจกรรมตําง ๆ 
ได๎อยํางเหมาะสม 

กองชําง 
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3.2แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

16 โครงการวันเด็กแหํงชาติ 
ประจําป ี2561 

1. เพื่อพัฒนาการเรียนรู๎
และสํงเสริมกิจกรรมวัน
เด็กแหํงชาติ 
2. เพื่อสํงเสริมให๎เด็กกํอน
วัยเรียนให๎มีพัฒนาการที่ดี
สมวัย 

จัดกิจกรรมในงานวัน
เด็ก เชํน กิจกรรมตอบ
ปัญหาชิงรางวัล เลํน
เกมส๑ลับสมอง 

200,000    จัดกิจกรรม
อยํางน๎อย 1
ครั้ง/ตํอปี 

เด็กมีพัฒนาการที่
ดีสมวัย 

สํานักปลัด, 
งานการศึกษา 

17 โครงการสายใยสัมพันธ๑ศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็กถึงครอบครัว 

1.เพื่อเด็กได๎รับการเลี้ยงดู
อยํางถูกตอ๎ง 
2.เพื่อเช่ือมความสัมพันธ๑
อันดี ระหวาํงศูนย๑ฯ
ผู๎ปกครอง 

อบรมให๎ความรู๎ 
ผู๎ปกครองเกี่ยวกบั
วิธีการ อบรมเล้ียงดูเด็ก
อยํางถูกตอ๎ง 

20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวน
ผู๎ปกครอง 
ที่เข๎ารํวม
อบรม 
ร๎อยละ 80 
ขึ้นไป 

ผู๎ปกครองนักเรียน
มีความรู๎ ความ
เข๎าใจที่ถูกต๎อง 
สามารถดูแลเด็กได๎
อยํางเหมาะสม 

สํานักปลัด, 
งานการศึกษา 
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3.2แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

18 โครงการอบรมทางวิชาการ
ให๎กับนักเรียนในเขตเทศบาล
เมืองแมํโจ๎ 

1. เพื่อเสริมสร๎างความรู๎
ความสามารถและเพิ่ม
ทักษะด๎านการศึกษา 
อาชีพบุคลิกภาพใหแ๎กํ
นักเรียนนักศึกษา 
ประชาชนในเขตเทศบาล
เมืองแมํโจ๎ 
2. เพื่อสร๎างความรํวมมือ
ระหวํางหนวํยงานทกุภาค
สํวนในการแนะแนวทาง
ด๎านการศึกษา อาชีพและ
ความสามารถในทุกระดับ 

อบรมให๎ความรู๎และจัด
ศึกษา 
ดูงานให๎แกํนักเรียน 
นักศึกษาประชนของทุก
สถาบันการศึกษา ใน
พื้นที่เขตเทศบาลเมือง
แมํโจ๎ จํานวน 200 คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวน
นักเรียน 
นักศึกษา 
ประชาชน 
ที่เข๎ารํวม
กิจกรรม 
ร๎อยละ 80 
ขึ้นไป 

1. นักเรียน 
นักศึกษา 
ประชาชนได๎แนว
ทางการพัฒนา
ตนเองด๎าน
การศึกษา อาชีพ 
ตลอดจนเลือก
ประกอบอาชีพได๎
เต็มตามศักยภาพ
และตาม
ความสามารถของ
ตนเอง 
2. เกิดความ
รํวมมือระหวาํง
นักเรียน นักศึกษา
ประชาชนและ
หนํวยงานทกุภาค
สํวนในการแนะ
แนวทางการศึกษา 
อาชีพ และ
บุคลิกภาพในทกุ
ระดับ 

สํานักปลัด, 
งานการศึกษา 

19 โครงการประเมินการศึกษา
ภายในของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองแมํโจ๎ 

เพื่อนําผลการประเมิน 
เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาคุณภาพ
กระบวนการเรียนรู ๎
ของผู๎เรียน 

นักเรียนในศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลเมืองแมํ
โจ ๎
 

10,000 10,000 10,000 10,000 ร๎อยละของ 
นักเรียนที่มี 
ผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียน 
สูงขึ้น 

ศูนย๑พัฒนาฯจัด
การศึกษาได๎อยํางม ี
คุณภาพ ตา
มาตรฐาน 

สํานักปลัด, 
งานการศึกษา 
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3.2แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

20 โครงการสํงเสริมการเรียนรู๎
ปฐมวัยผํายประสบการณ๑จริง 

เพื่อให๎เด็กได๎เรียนรู๎จาก
ประสบการณ๑จริง 

เด็กในศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็กได๎เรียนรู๎จากการได๎
ศึกษาแหลํงเรียนรู๎จาก
สถานที่จริง 

30,000 30,000 30,000 30,000 จํ า น ว น ข อ ง
เ ด็ ก ที่ ผํ า น
เกณฑ๑ฯร๎อยละ 
80 % ขึ้นไป 

เด็กได๎รับ
ประสบการณ๑ตรง
เกิดกระบวนการ
เรียนรู๎ด๎วยตนเอง 

สํานักปลัด 
งานการศึกษา 

21 โครงการเยี่ยมบ๎านเด็ก 1.  ให๎ผู๎ปกครองมีสํวน
รํวมในการสํงเสริมการ
เรียนการสอนอยํางจริงจัง 
2.   ให๎ผู๎ปกครองมีสํวน
รํวมในการแก๎ไขปัญหา
ของนักเรียน 
3.   เพื่อสร๎าง
ความสัมพันธ๑อันดีระหวาํง
โรงเรียนกับผู๎ปกครอง 

ผู๎ปกครองนักเรียนเกิด
ความตระหนักในการ
ให๎ความรํวมมือกับ
โรงเรียนเกี่ยวกับการ
แก๎ไขปัญหานกัเรียนใน
ปกครองในด๎านการ
เรียนได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 
 

10,000 10,000 10,000 10,000 ผู๎ปกครอง
นักเรียน 
จํานวน ได๎
รํวมมือกับ
โรงเรียนใน
การสํงเสริม
การเรียนของ
นักเรียน
100% 
 

1.  นักเรียนศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็ก
ได๎รับการเอาใจใสํ
จากผู๎ปกครองเป็น
อยํางด ี
2.  นักเรียนมีผล
การเรียนดีขึ้น และ
จบการศึกษาขั้น
พื้นฐานตาม
เปูาหมาย 
 

สํานักปลัด, 
งานการศึกษา 

22 โครงการวันแมํแหํงชาต ิ
ประจําป ี2561 

1 เพื่อแสดงความ
จงรักภักดี และเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระนางเจ๎า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  
2 เพื่อยกยํองเชิดชูแมํ 
เทิดทูนพระคุณของแมํ ที่
ทุํมเทอบรม ดูแล สํงเสริม
ลูก และมีบทบาทตํอ 
ครอบครัวและสังคม  

หนํวยงานราชการ / 
เอกชน และประชาชน
ทั่วไป เข๎ารํวม
โครงการฯ จํานวน 
200 คน 

20,000    จํานวนคน 
ที่เข๎ารํวม
กิจกรรม 80 
ขึ้นไป 

ประชาชนได๎ทราบ
และตระหนักถึง
พระคุณของแมํ 
และเป็นการ
เทิดทูนเคารพ 
ถวายความ
จงรักภักด ีใน
สมเด็จพระนางเจ๎า
สิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ  

สํานักปลัด 
งานการศึกษา 
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3.2แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

23 โครงการสํงเสริมสุขภาพ
นักเรียนศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองแมํโจ๎ 

1. เพื่อให๎ความรู๎และ
ทักษะในเรื่องการดูแล
สุขภาพของเด็กเล็ก 
2. เพื่อสํงเสริมให๎มีการ
พัฒนาศักยภาพความรู ๎
ทักษะที่จาํเป็นแกํ
ผู๎เกี่ยวข๎อง 
3. เพื่อสํงเสริมให๎มีการ
เผยแพรํขําวสารด๎าน
สาธารณสุข 

ตรวจสุขภาพประจาํปี
ของนักเรียนศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็ก 

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

1. ประชาชนมีความรู๎
และทักษะในการดูแล
รักษาสุขภาพ 
2. ปัญหาโรคติดตํอ
และ 
ปัญหาด๎าน
สาธารณสุขลดลง 

สํานักปลัด, 
งานการศึกษา 

24 โครงการศึกษาดูงานด๎านเพิ่ม
ทักษะวิชาการให๎แกํเยาวชนใน
เขตเทศบาลเมืองแมํโจ๎ 

1. เพื่อเสริมสร๎างความรู๎
ความสามารถและเพิ่ม
ทักษะด๎านการศึกษา 
อาชีพบุคลิกภาพใหแ๎กํ
นักเรียนนักศึกษา  
2. เพื่อสร๎างความรํวมมือ 
ระหวํางหนวํยงานทกุภาค
สํวนในการแนะแนวทาง
ด๎านการศึกษา อาชีพและ
ความสามารถในทุกระดับ 

อบรมให๎ความรู๎และจัด
ศึกษาดูงานให๎แกํ
นักเรียน นักศึกษา 
ประชนของทุกสถาบัน 
การศึกษาในพื้นที่เขต
เทศบาลเมืองแมํโจ๎ 
จํานวน 100 คน 

20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวน
นักเรียน 
นักศึกษา 
ประชาชน 
ที่เข๎ารํวม
กิจกรรม 
ร๎อยละ 80 

เกิดความรํวมมือ
ระหวํางนักเรียน 
นักศึกษาประชาชน
และหนํวยงานทุก
ภาคสํวนในการแนะ
แนวทางการศึกษา 
อาชีพ และ
บุคลิกภาพในทกุ
ระดับ 

สํานักปลัด, 
งานการศึกษา 

25 โครงการอบรมทักษะทางด๎าน
ดนตรีและการเคลื่อนไหว
สําหรับเด็กนักเรียนและ
เยาวชนในเขตเทศบาลเมืองแมํ
โจ ๎

เพื่อ ให๎ เด็กปฐมวัยรู๎ จั ก
วิธีการออกกําลังกายอยําง
งําย ๆ โดยการเต๎นแอ
โรบิคประกอบจังหวะตาม 
ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม แ ล ะ
สํงเสริมพัฒนาการแหํงวัย
ของเด็ก 

เด็กปฐมวัยมีความมั่นใจ
ใ น ต น เ อ ง  ก ล๎ า
แสดงออกมีทักษะด๎าน
ด๎านดนตรี  นาฏศิลป์ 
ศิลปะ 

10,000 10,000 10,000 10,000 เด็กนักเรียน
และเยาวชน
ละ95
สุนทรียภาพ
และลักษณะ
นิสัย ด๎าน
ศิลปะ 

เด็กนักเรียนและ
เยาวชน มี
สุนทรียภาพใน
กิจกรรมนันทนาการสํู
การพัฒนาด๎าน
อารมณ๑ สังคมและ
สติปัญญา 

สํานักปลัด 
งานการศึกษา 
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3.2แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

26 โครงการพัฒนาศักยภาพครู
ปฐมวัยศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองแมํโจ๎ 

1. เพื่อปรับกระบวนทัศน๑
และเพิ่มพูนประสบการณ๑
ใหมํในการพัฒนาองค๑กร
ทางการศึกษา 
2. เพื่อเสริมสร๎างขวัญ
กําลังใจจรรยาบรรณครู
และเชิดชูเกียรติผู๎
ประกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษา 

จัดสํงเสริมประสิทธิภาพ
การบริหารงานบุคคลครู
ในศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก 

30,000 30,000 30,000 30,000 ครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา
มี
ความสามารถ 
จัดการศึกษา
และการเรียนรู ๎
สูํบริบทใหมํ 
ได๎ตามบทบาท 
หน๎าที่ไมํน๎อย
กวําร๎อยละ80 

1. ครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา มี
ความสามารถในการ
จัดการศึกษาในระดับ
มืออาชีพสอดคล๎อง 
ตามบริบทการ
เปลี่ยนแปลง 
2. นักเรียนได๎รับการ 
ปรับเปลี่ยนกระบวน
ทัศน๑ใหมํในการ
เรียนรู๎ด๎วยวธิีการที่
หลากหลาย 

สํานักปลัด, 
งานการศึกษา 

27 โครงการสํงเสริมเพิ่มทักษะ
ทางด๎านดนตรีสําหรับเด็กศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแมํ
โจ๎ (วงดุริยางค๑) 

1. เพื่อให๎มีวัสด ุอุปกรณ๑ 
ครุภัณฑ๑ เครื่องมือ 
เครื่องใช๎ 
เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
ด๎านการจัดการศึกษา 
อยํางมีประสิทธภิาพ 
และประสิทธิผล 
2. เพื่อเพิ่มศักยภาพของ 
โรงเรียน ให๎มีครุภัณฑ๑และ 
อุปกรณ๑ทางการศึกษา 
ที่พร๎อมให๎บริการ 
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

จัดกิจกรรมในรูปแบบ
ตําง ๆเชํน 
1. อบรม สัมมนา 
2. นิทรรศการ 
3. จัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธ๑ 
หลายรูปแบบ เชํน 
สปอตโฆษณาวิทยุ ปูาย
ประชาสัมพันธ๑ แผํนพับ
และสติ๊กเกอร๑ ฯลฯ 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวน
นักเรียนเข๎า
รํวมโครงการ 

มีวัสด ุอุปกรณ๑ 
ครุภัณฑ๑เครื่องมือ 
เครื่องใช๎เพียงพอ 
สําหรับการ
ปฏิบัติงาน 
ด๎านการจัดการศึกษา 
อยํางมีประสิทธภิาพ 
และประสิทธิผล 

สํานักปลัด 
งานการศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

28 โครงการศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองแมํโจ๎ CUP 

เพื่อสํงเสริมให๎เด็กเล็กใน
ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กฯ มี
สุขภาพรํางกายแข็งแรง
แ ล ะ เ กิ ด พั ฒ น า ก า ร
ทางการกีฬาเรียนรู๎นอก
สถานที่ และสามารถ นํา
ก ลั บ ม า ใ ช๎ ใ น
ชีวิตประจําวันได๎ 

การแขํงขันกีฬาเด็กเล็ก
ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก
อยํางน๎อย 1 ครั้งตํอป ี

30,000 30,000 30,000 30,000 จั ด กิ จ ก ร ร ม
แ ขํ ง ขั น กี ฬ า
จํ า น ว น  1 
ครั้ง/ปี 

นั ก เ รี ย น ใ น ศู น ย๑
พั ฒ น า เ ด็ ก เ ล็ ก
เทศบาลมี สุ ขภ าพ
รํางกายที่แข็งแรงเกิด
พัฒนาการทางการ
กี ฬ า ส า ม า ร ถ นํ า
ความรู๎ที่ได๎รับนํามา
ประยุ กต๑ ใช๎ ให๎ เ กิ ด
ประโยชน๑ 

สํานักปลัด, 
งานการศึกษา 

29 โครงการศึกษาดูงานของครู
ผู๎ดูแลเด็กและบุคลากรทางการ
ศึกษาศูนย๑เด็กเล็ก 

1.เพื่อให๎บุคลากรของ
เทศบาลเมืองแมํโจ๎เกิด
การพัฒนาความรู๎และ
ความสามารถในการ
ทํางาน 
2. เพื่อให๎บุคลากรของ
เทศบาลเมืองแมํโจ๎ได๎รับ
โลกทัศน๑ แนวคิดใหมํ ๆ
เกิดการแลกเปลี่ยน 
ทัศนคติรํวมกัน 

ข๎าราชการและพนกังาน
จ๎างเทศบาลเมืองแมํโจ๎ 
เข๎ารับการอบรม 
สัมมนาหรือการเขา๎รับ
การศึกษาหลักสูตรตําง 
ๆ 

20,000 50,000 50,000 50,000 ร๎อยละของ 
ความพึงพอใจ 
ของผู๎เข๎ารํวม 
โครงการฯ 
ที่มีตํอการ 
จัดโครงการ 
ฝึกอบรม 
สัมมนาและ 
ทัศนศึกษาฯ 

1.ผู๎เข๎าฝึกอบรมนํา
ความรู๎ที่ได๎รับมา
พัฒนาการทํางานใน
หน๎าที่ที่รับผิดชอบให๎
มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 
2. ผู๎เข๎าฝึกอบรม
ได๎รับโลกทัศน๑ 
ประสบการณ๑แนวคิด
ใหมํๆ เกิดการ
แลกเปลี่ยนทัศนคติ
รํวมกันและนาํมาใช๎
บูรณาการในการ
ปฏิบัติงานของตนเอง 
3. ผู๎เข๎าฝึกอบรมเกิด 
ความเข๎าใจ ความ
สามัคคีความผูกพัน
และรักองค๑กร 

สํานักปลัด 
งานการศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
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ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

30 โครงการสํงเสริมสมรรถนะเด็ก
ปฐมวัยในศูนย๑เด็กเล็ก 

1. เพื่อพัฒนาการเรียนรู๎
และสํงเสริมกิจกรรมวัน
เด็กแหํงชาติ 
2. เพื่อสํงเสริมให๎เด็กกํอน
วัยเรียนให๎มีพัฒนาการที่ดี
สมวัย 

จัดกิจกรรมในงาน เชํน 
กิจกรรมตอบปัญหาชิง
รางวัล เลํนเกมส๑ลับ
สมอง 

20,000 20,000 20,000 20,000 จัดกิจกรรม
อยํางน๎อย 1
ครั้ง/ตํอปี 

เด็กมีพัฒนาการที่ดี
สมวัย 

สํานักปลัด, 
งานการศึกษา 

31 โครงการการนําครูนักเรียน
ศูนย๑เด็กเล็กเข๎ารํวมกิจกรรม
วิชาการ 

เพื่อสร๎างความรํวมมือ
ระหวํางหนวํยงานทกุภาค
สํวนในการแนะแนวทาง
ด๎านการศึกษา อาชีพและ
ความสามารถในทุกระดับ 

อบรมให๎ความรู๎และจัด
ศึกษา 
ดูงาน 

15,000 15,000 15,000 15,000 จํานวน
นักเรียน 
นักศึกษา 
ประชาชน 
ที่เข๎ารํวม
กิจกรรม 
ร๎อยละ 80 
ขึ้นไป 

กิดความรํวมมือ
ระหวํางนักเรียน 
นักศึกษาประชาชน
และหนํวยงานทุก
ภาคสํวนในการแนะ
แนวทางการศึกษา 
อาชีพ และ
บุคลิกภาพในทกุ
ระดับ 

สํานักปลัด, 
งานการศึกษา 

32 คําใช๎จํายในการผลิตส่ือการ
เรียนการสอน 

เพื่อสนับสนุนและสํงเสริม 
การจัดการเรียนการสอน 
โดยใช๎ส่ืออุปกรณ๑ 
เทคโนโลยีทางการศึกษา 

จัดสนับสนุน
งบประมาณ 
ในการบริหารจัดการ 
จัดสื่อวัสดุ อปุกรณ๑ สื่อ
การเรียนการสอน
ประเภทตํางๆ 

350,000 350,000 350,000 350,000 กิจกรรมการ
จัดหาวัสดุสื่อ
การเรียนการ
สอน 

1 . เ ด็ ก ไ ด๎ รั บ
ประสบการณ๑ตรงเกิด
กระบวนการเรียน
ด๎วยตนเอง        
2 . เ ด็ ก ป ฐ ม วั ย มี
พัฒนาการทั้ง4 ด๎าน 

สํานักปลัด, 
งานการศึกษา 
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3.2แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

33 คําใช๎จํายในการประชุม
ผู๎ปกครองนักเรียนศูนย๑พัฒนา  
เด็กเล็กเทศบาลเมืองแมํโจ๎ 

1. เพื่อให๎คณะกรรมการ
ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กฯ 
สามารถกําหนดแนวทาง 
วิธีการ การติดตามและ
ประเมินผลศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็กฯ 
ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อให๎คณะกรรมการ
ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กฯได๎
ออกตรวจติดตาม
ประเมินผลแผนงาน/
โครงการในพื้นที่
ปฏิบัติงานจริงรับทราบ
ปัญหา อุปสรรคข๎อคิดเห็น 
ข๎อเสนอแนะที่เป็น
รูปธรรมตํอการดําเนินงาน
ของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กฯ 

- จัดการประชุม
คณะกรรมการศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็กฯ เพื่อ
กําหนดแนวทางวธิีการ
ในการติดตามและ
ประเมินผลศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กฯ 
- ออกพื้นที่เพื่อตรวจ
ติดตามความก๎าวหนา๎
ของกิจกรรมโครงการ
ตํางๆ ในพื้นที่
ปฏิบัติงานของศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็กฯ 

20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนครั้ง 
ของการ 
ประชุมคณะ 
กรรมการฯ 

1. ผู๎เข๎ารํวมประชุมได๎
รํวมแลกเปลี่ยนความรู๎
ค ว า ม คิ ด เ ห็ น
ประสบการณ๑ นําไปสูํ
ข๎อสรุปและแนวทางที่
เหมาะสมในการติดตาม
และประเมินผลฯ 
2. เทศบาลเมืองแมํโจ๎
ได๎ผลการประเมินศูนย๑
พัฒน า เ ด็ ก เ ล็ ก ฯที่ มี
ประสิทธิภาพและนําผล
ก า ร ป ร ะ เ มิ น เ ป็ น
เครื่องมือในการปรับ
ก า รดํ า เนิ น ง านขอ ง
องค๑กรในระยะตํอไป 

สํานักปลัด, 
งานการศึกษา 

34 คําใช๎จํายในการสนับสนุนการ
บริหารการศึกษา 

1. เพื่อพัฒนาสุขภาพ
พลานามัยนกัเรียนใน
โรงเรียนให๎สมบูรณ๑ 
แข็งแรงและเจริญเติบโต
ตามวัย 
2. เพื่อให๎นักเรียนได๎รับ
อาหารกลางวันที่มี
คุณภาพมีสารอาหาร
ครบถ๎วนตามหลัก
โภชนาการ 

สนับสนุนการบริหาร
การศึกษา 
- อาหารกลางวันเด็ก
นั ก เ รี ยน ศูนย๑ พัฒนา  
เด็กเล็กเทศบาลเมืองแมํ
โจ๎ 
-คําพัฒนาครู ผู๎ดูแลเด็ก 
จํานวน 17 คน  

1,331,320 1,331,320 1,331,320 1,331,320 จํานวน
นักเรียนที่
ได๎รับ
ประโยชน๑ 
จากการ
สํงเสริมภาวะ
โภชนาการ 
อ า ห า ร
กลางวัน 

๑. นักเรียน ได๎รับการ
สนับสนุนอาหาร
กลางวันครบทุกคน 
๒. นักเรียน มีสุขภาพ 
พลามัยสมบูรณ๑และ
แข็งแรง 
๓. นักเรียน ได๎
รับประทานอาหาร 
ที่มีสารอาหารครบถว๎น
หลักโภชนาการ 

สํานักปลัด, 
งานการศึกษา 
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จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

35 คําวัสดุอาหารเสริม (นม) 1. เพื่อพัฒนารํางกายของ
นักเรียนให๎มีสุขภาพ
พลานามัยที่สมบูรณ๑
แข็งแรงและมีน้ําหนัก 
สํวนสูง 
เป็นไปตามเกณฑ๑
มาตรฐานของกระทรวง
สาธารณสุข 
2. เพื่อเป็นการปลกูฝัง
การด่ืมนมในเด็กและ
เยาวชนเป็นอาหารเสริม 
ในการพัฒนารํางกายและ
สติปัญญา มีสารอาหาร
ครบถ๎วนตามหลัก 
โภชนาการ 

จัดซื้อวัสดุอาหารเสริม 
(นม) ให๎แกํเด็กนกัเรียน  
- โรงเรียนบ๎านแมโํจ ๎
- โรงเรียนบ๎านหว๎ยเกีย๋ง 
- โรงเรียนวัดแมํแก๎ด
น๎อย 
- โรงเรียนบ๎านปาุบง 
- ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองแมํโจ๎ 

4,306,500 4,551,638 4,551,638 4,551,638 จํานวน 
ของนักเรียน 
ในระดับ
อนุบาล 
ถึง
ประถมศึกษา 
ปีที่ ๖ที่ได๎
บริโภคอาหาร
เสริม(นม)ที่มี
คุณภาพ 

1. นักเรียน มีสุขภาพ
พลานามัยที่สมบูรณ๑
แข็งแรง และมีน้ําหนกั
สํวนสูงเป็นไปตาม
เกณฑ๑มาตรฐาน
กระทรวงสาธารณสุข 
2. นักเรียนได๎รับอาหาร
เสริมในการพัฒนา
รํางกายและ 
สติปัญญา มีสารอาหาร
ครบถ๎วนตามหลัก
โภชนาการ 

สํานักปลัด, 
งานการศึกษา 

36 กํอสร๎างอาคารศูนย๑พัฒนาเด็ก
เทศบาลเมืองแมํโจ๎ 

1.เพื่อกระจายบริหารการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยไปสูํชุมชน
อยํางทั่วถึง 
2.เพื่อให๎เด็กปฐมวัยในเขต 
พื้นที่บริการเทศบาลเมืองแมํโจ๎ 
ทั้ง 19 ชุมชน ได๎รับการพัฒนา
อยํางเหมาะสมตามวัยเทําเทียม
เสมอภาค 
3.เพื่อให๎เด็กปฐมวัยในศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแมํ
โจ๎ มีอาคารเรียนที่เหมาะสม
แข็งแรง มั่นคง ปลอดภัย ตาม
มาตรฐาน 

กํอสร๎างอาคารศูนย๑
พัฒนาเด็กเทศบาลเมือง
แมํโจ๎ จํานวน 1 แหํง 
ตามแบบแปลน
มาตรฐานอาคารขนาด
ใหญํ สถ.ศพด.3 

 4,394,800 4,394,800 4,394,800 กํอสร๎ า งแล๎ ว
เสร็จ100 % 

1.ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองแมํโจ๎ มี
ห๎ อ ง เ รี ย น เ พี ย ง ตํ อ
จํานวนนักเรียน 
2.สูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองแมํ โจ๎มี
อาคารที่มั่นคงแข็งแรง 
ป ล อ ด ภั ย  แ ล ะ
เหมาะสม เอื้อตํอการ
จัดการเรียนรู๎สํ าหรับ
เด็กปฐมวัย 

กองชําง 
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3.3ีแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1 โครงการอบรมให๎ความรู๎ผ๎ูสูง
วัยใสํใจสุขภาพและสํงเสริม
อาชีพ ประจําปี 2561 

1  เพื่อให๎ผู๎สูงอายุมีความรู๎
ความเข๎าใจ ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการดูแล
สุขภาพอนามัยของตนเอง  
ทั้งด๎าน โภชนาการ การ
ฟื้นฟูสมรรถภาพราํงกาย
และจิตใจ 
2  เพื่อเป็นการสร๎างขวัญ 
และกําลังใจให๎ผู๎สูงอายุมี
ทัศนคติที่ดีตํอการดูแล
สุขภาพใหแ๎ข็งแรงเพื่อดํารง
อยูํในสังคมอยํางมีคุณคํา  
3  เพื่อสร๎างจิตสํานกึและ
ปลูกฝังให๎คนรํุนหลังได๎มี
ทัศนคติที่ดีและเห็นคุณคํา
ของผู๎สูงอายุและชวํยกันดูแล 

จัดกิจกรรมในรูปแบบ
ตําง ๆเชํน 
1. อบรม สัมมนา 
2. นิทรรศการ 
3. จัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธ๑ 
หลายรูปแบบ เชํน 
สปอต โฆษณาวิทย ุ
ปูายประชาสัมพันธ๑ 
แผํนพับและ
สติ๊กเกอร๑ ฯลฯ 

30,000    จํานวน
ผู๎สูงอายุเข๎า
รํวม
โครงการ 

1 ผู๎สูงอายุมีความรู๎ความ
เข๎าใจ ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการดูแล
สุขภาพอนามัยของตนเอง  
ทั้งด๎าน โภชนาการ การ
ฟื้นฟูสมรรถภาพราํงกาย
และจิตใจ 
2 สร๎างขวัญ และกาํลังใจ
ให๎ผู๎สูงอายุมีทัศนคติที่ดี
ตํอการดูแลสุขภาพให๎
แข็งแรงเพื่อดํารงอยูํใน
สังคมอยํางมีคุณคํา  
3  สร๎างจิตสํานึกและ
ปลูกฝังให๎คนรํุนหลังได๎มี
ทัศนคติที่ดีและเห็นคุณคํา
ของผู๎สูงอายุและชวํยกัน
ดูแล 

สํานักปลัด 
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3.3ีแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

2 โ ค ร ง ก า ร ส า ย ใ ย รั ก แ หํ ง
ครอบครัว 

1.เพื่อเด็กได๎รับการเลี้ยงดู
อยํางถูกตอ๎ง 
2.เพื่อเช่ือมความสัมพันธ๑อัน
ดี ระหวาํงและเด็ก 

อบรมให๎ความรู๎ 
ผู๎ปกครองเกี่ยวกบั
วิธีการ อบรมเล้ียงดู
เด็กอยํางถูกตอ๎ง 

10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวน
ผู๎ปกครอง 
ที่เข๎ารํวม
อบรมร๎อย
ละ 80 ขึ้น
ไป 

1. ผู๎ปกครองเด็กมีความรู ๎
ความเข๎าใจ 
ที่ถูกต๎อง สามารถดูแลเด็ก
ได๎อยํางเหมาะสม 

กอง
สาธารณสุขฯ 

3 คําใช๎จํายในการจัดงานวันงด
สูบบุหรี่โลก 

เ พื่ อ ร ณ ร ง ค๑ แ ล ะ ส ร๎ า ง
จิตสํานึกในการลด ละ เลิก
บุหรี ่

จัดกิจกรรมในรูปแบบ
ตําง ๆเชํน 
1. อบรม สัมมนา 
2. นิทรรศการ 
3. จั ดทํ าสื่ อ
ประชาสัมพันธ๑ 
หลายรูปแบบ เชํน 
สปอต โฆษณาวิทย ุ
ปูายประชาสัมพันธ๑ 
แผํนพับและ
สติ๊กเกอร๑ ฯลฯ 

10,000 20,000 20,000 20,000 ระดบั
ความสําเร็จ
ของการจัด
กิจกรรมวัน
งดสูบบุหรี่
โลก 

อัตราการสูบบุหรี่ลดลง กอง
สาธารณสุขฯ 

4 คําใช๎จํายในการพัฒนา
ศักยภาพเด็กและเยาวชน 

เพื่อสร๎างจิตสํานึกและ
ปลูกฝังให๎เด็กและเยาวชนได๎
มีทัศนคติที่ดีและเห็นคุณคํา
ของการใช๎ชีวิตประจาํวัน 
 
 

จัดกิจกรรมในรูปแบบ
ตําง ๆเชํน 
1. อบรม สัมมนา 
2. นิทรรศการ 
3. จัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธ๑ 
หลายรูปแบบ  

50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนเด็ก
นักเรียน 
นักศึกษา 
เข๎ารํวม
โครงการ 

1.  นักเรียนนักศึกษาใช๎
เวลาวํางให๎เกิดประโยชน๑  
หํางไกลจากยาเสพติดและ
พฤติกรรมไมํพึงประสงค๑ 
2.  นักเรียนนักศึกษามี
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ๑ ใ น ก า ร
ปฏิบัติงาน  เป็นบุคลากร
ที่มีคุณภาพพร๎อมที่จะเข๎า
ปฏิ บั ติ ง า น เ มื่ อ สํ า เ ร็ จ
การศึกษาในอนาคต 

สํานักปลัด 
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3.3ีแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

5 โครงการจ๎างงานให๎กับนักเรียน 
นักศึกษาในชํวงปิดภาคเรียน
หรือวันหยุดราชการ 

1. เพื่ อสํ ง เสริมนัก เรียน
นักศึกษาให๎ใช๎เวลาวํางให๎
เกิดประโยชน๑  หํางไกลจาก
ยาเสพติดและพฤติกรรมไมํ
พึงประสงค๑ 
2.  เพื่อสํงเสริมพัฒนา
คุณภาพและศักยภาพใน
การปฏิบัติงานของนักเรียน
นักศึกษาซ่ึงจะเข๎ทํางานใน
โอกาสข๎างหน๎า 
3. เพื่ อสํ ง เสริมนัก เรียน
นักศึกษาได๎มีงานทํามีรายได๎
ลดภ า ร ะ คํ า ใ ช๎ จํ า ย ขอ ง
ผู๎ปกครอง 

เป็นคําใช๎จํางจ๎าง
นักเรียนนักศึกษาใน
เขตรับผิดชอบของ
เทศบาลเมืองแมํโจ๎ ที่
มีความประสงค๑จะ
ปฏิบัติงานในชํวงปิด
ภาคเรียนและ
วันหยุดราชการ 

20,000 30,000 30,000 20,000 จํานวนเด็ก
นักเรียน 
นักศึกษา 
เข๎ารํวม
โครงการ 

1.  นักเรียนนักศึกษาใช๎
เวลาวํางให๎เกิดประโยชน๑  
หํางไกลจากยาเสพติดและ
พฤติกรรมไมํพึงประสงค๑ 
2.  นักเรียนนักศึกษามี
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ๑ ใ น ก า ร
ปฏิบัติงาน  เป็นบุคลากร
ที่มีคุณภาพพร๎อมที่จะเข๎า
ปฏิ บั ติ ง า น เ มื่ อ สํ า เ ร็ จ
การศึกษาในอนาคต 
3.  นักเรียนนักศึกษามี
รายได๎  ลดรายจํายของ
ครอบครัว 

สํานักปลัด 
 
 

6 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ
ของกลุํมผู๎สูงอายุเทศบาลเมือง
แมํโจ๎ ประจําปีงบประมาณ 
2561 

1  เพื่อให๎ผู๎สูงอายุมีความรู๎
ความเข๎าใจ ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการดูแล
สุขภาพอนามัยของตนเอง  
ทั้งด๎าน โภชนาการ การ
ฟื้นฟูสมรรถภาพราํงกาย
และจิตใจ 
2  เพื่อเป็นการสร๎างขวัญ 
และกําลังใจให๎ผู๎สูงอายุมี
ทัศนคติที่ดีตํอการดูแล
สุขภาพใหแ๎ข็งแรงเพื่อดํารง
อยูํในสังคมอยํางมีคุณคํา  

จัดกิจกรรมในรูปแบบ
ตําง ๆเชํน 
1. อบรม สัมมนา 
2. นิทรรศการ 
3. จัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธ๑ 
หลายรูปแบบ เชํน 
สปอต โฆษณาวิทย ุ
ปูายประชาสัมพันธ๑ 
แผํนพับและ
สติ๊กเกอร๑ ฯลฯ 

10,000    จํานวน
ผู๎สูงอายุเข๎า
รํวม
โครงการ 

1 ผู๎สูงอายุมีความรู๎ความ
เข๎าใจ ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการดูแล
สุขภาพอนามัยของตนเอง  
ทั้งด๎าน โภชนาการ การ
ฟื้นฟูสมรรถภาพราํงกาย
และจิตใจ 
2 สร๎างขวัญ และกาํลังใจ
ให๎ผู๎สูงอายุมีทัศนคติที่ดี
ตํอการดูแลสุขภาพให๎
แข็งแรงเพื่อดํารงอยูํใน
สังคมอยํางมีคุณคํา  

สํานักปลัด 
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3.4ีแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1 โครงการจัดงานแขํงขันกีฬา
ประชาชนท๎องถิ่น 

1.เพื่อเช่ือมความสัมพันธ๑
ระหวํางคณะผู๎บริหาร 
สมาชิกสภา ข๎าราชการ 
ลูกจ๎างและพนกังานของ
องค๑การในเขตอําเภอสัน
ทราย  12 เทศบาล 
๒. เพื่อเสริมสร๎างความเป็น
มิตรไมตรีระหวํางองค๑กร
ตลอดจนสร๎างความสามัคคี
ในหมูํคณะและสร๎าง 
เครือขํายระหวาํงองค๑กร 
๓. เพื่อสํงเสริมและ
สนับสนุนให๎บุคลากรและ
ประชาชนหันมาสนใจ 
การออกกําลังกายโดยการ
เลํนกีฬาเพื่อสุขภาพ 

ส่งนักกีฬา ได้แก่ 
คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 
ข้าราชการ ลูกจา้ง
และพนักงานของ
เทศบาลเมืองแม่โจ้
และประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองแม่โจ้
เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาประชาชน
ท๎องถิ่น 
 

 100,000   ๑. ผู้ที่เข้า
ร่วม 
โครงการ 
มีความ 
พึงพอใจ 
มากกว่า 
ร้อยละ ๘๐ 
ขึ้นไป 
๒. สร้าง 
ความ
สามัคคี 
ความ
ร่วมมือ 
ที่ด ีระหวา่ง 
ทุกภาคส่วน 

๑. บุคลากรขององศ์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน ์
ห่างไกลจากยาเสพติด 
อบายมขุต่างๆ 
และสามารถปอ้งกัน 
และแก้ไขปัญหา 
ครอบครัวได้ 
๒. บุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตอ าเภอสันทราย12 
เทศบาล มีเจตคติที่ดีต่อ
กันมี 
ความร่วมมือกันในการ
สร้างเครือข่ายขององค์กร 
๓. ประชาชนในเขต
อ าเภอสันทราย ได้หันมา
สนใจในการออกก าลังกาย
การดูและรักษาสุขภาพ 
และมีความร่วมมอืที่ดีกับ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในการพัฒนา 
ต่อไป 

สํานักปลัด, 
งานการศึกษา 
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3.4แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

2 โครงการแขํงขันกีฬาและกรีฑา 
เยาวชนในเขตเทศบาลเมืองโจ๎ 
ประจําป ี2561 

เพื่อสํงเสริมให๎ประชาชนเลํน
กีฬาและหาํงไกลจากยาเสพ
ติดรวมถึงการมีสุขภาพที่ดี
จากการเลํนกีฬา ประเภท
ตํางๆ 

กิจกรรมสํงเสริม
สุขภาพการกีฬาและ
นันทนาการให๎กบัเด็ก 
เยาวชน 

100,000    ๑. จํานวน
เด็กเยาวชน
ที่เข๎ารํวม
กิจกรรมฯ 
๒. จํานวน
กิจกรรมที่
สํงเสริมและ
สนับสนุน
กีฬาและ
นันทนาการ 

๑. เด็ก เยาวชน นักเรียน 
นักศึกษา  
มีสุขภาพพลานามยัที่ดี
และมีคุณภาพชวีิตที่ดีขึ้น 
๒. เด็ก เยาวชน  
นักเรียน ได๎ตระหนักและ
เห็นคุณคําสุขภาพของ
ตัวเอง 
โดยหันมาออกกําลังกาย
เพื่อสุขภาพมากยิ่งขึ้น 

สํานักปลัด, 
งานการศึกษา 

3 โครงการแขํงขันกีฬานักเรียน 
เยาวชน ประชาชนและการ
แขํงขันกีฬาพื้นบา๎นต๎นยาเสพ
ติด 

เพื่อสํงเสริมให๎ประชาชนเลํน
กีฬาและหาํงไกลจากยาเสพ
ติดรวมถึงการมีสุขภาพที่ดี
จากการเลํนกีฬา ประเภท
ตํางๆ 

กิจกรรมสํงเสริม
สุขภาพการกีฬาและ
นันทนาการให๎กบัเด็ก 
เยาวชน 

50,000 50,000 50,000 50,000 ๑. จํานวน
เด็กเยาวชน
ที่เข๎ารํวม
กิจกรรมฯ 
๒. จํานวน
กิจกรรมที่
สํงเสริมและ
สนับสนุน
กีฬาและ
นันทนาการ 

๑. เด็ก เยาวชน นักเรียน 
นักศึกษา  
มีสุขภาพพลานามยัที่ดี
และมีคุณภาพชวีิตที่ดีขึ้น 
๒. เด็ก เยาวชน  
นักเรียน ได๎ตระหนักและ
เห็นคุณคําสุขภาพของ
ตัวเอง 
โดยหันมาออกกําลังกาย
เพื่อสุขภาพมากยิ่งขึ้น 

สํานักปลัด, 
งานการศึกษา 

4 โครงการฝึกอบรมเยาวชนใน
เขตเทศบาลเมืองแมํโจ๎        สูํ
ความเป็นเลิศด๎านกีฬา – 
กรีฑา ประจาํปี 2561 

เพื่อสํงเสริมให๎ประชาชนเลํน
กีฬาและหาํงไกลจากยาเสพ
ติดรวมถึงการมีสุขภาพที่ดี
จากการเลํนกีฬา ประเภท
ตํางๆ 

กิจกรรมสํงเสริม
สุขภาพการกีฬาและ
นันทนาการให๎กบัเด็ก 
เยาวชน 

50,000    ๑. จํานวน
เด็กเยาวชน
ที่เข๎ารํวม
กิจกรรมฯ 
 

๑. เด็ก เยาวชน นักเรียน 
นักศึกษา  
มีสุขภาพพลานามยัที่ดี
และมีคุณภาพชวีิตที่ดีขึ้น 

สํานักปลัด, 
งานการศึกษา 
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3.4ีแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

5 คําใช๎จํายในการพัฒนาสํงเสริม
การกีฬานันทนาการและ
กิจกรรมทางกายเพื่อประชาชน
และเยาวชนในเขตเทศบาล
เมืองแมํโจ๎ ประจาํปี 2561 

เพื่อสํงเสริมให๎ประชาชนเลํน
กีฬาและหาํงไกลจากยาเสพ
ติดรวมถึงการมีสุขภาพที่ดี
จากการเลํนกีฬา ประเภท
ตํางๆ 

กิจกรรมสํงเสริม
สุขภาพการกีฬาและ
นันทนาการให๎กบัเด็ก 
เยาวชน 

80,000    ๑. จํานวน
เด็กเยาวชน
ที่เข๎ารํวม
กิจกรรมฯ 
๒. จํานวน
กิจกรรมที่
สํงเสริมและ
สนับสนุน
กีฬาและ
นันทนาการ 

๑. เด็ก เยาวชน นักเรียน 
นักศึกษา  
มีสุขภาพพลานามยัที่ดี
และมีคุณภาพชวีิตที่ดีขึ้น 
๒. เด็ก เยาวชน  
นักเรียน ได๎ตระหนักและ
เห็นคุณคําสุขภาพของ
ตัวเอง 
โดยหันมาออกกําลังกาย
เพื่อสุขภาพมากยิ่งขึ้น 

สํานักปลัด, 
งานการศึกษา 
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(ผ.02) 
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสี่ปีี(พ.ศ.ี2561-2564) 

เทศบาลเมืองแม่โจ้ีอ้าเภอสันทรายีีจังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น และ 3. เสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3. ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
3.1แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1 อุดหนุนโรงเรียนในเขต
เทศบาลเมืองแม่โจ้ตาม
โครงการอาหารกลางวัน 

1. เพื่อพัฒนาสุขภาพ
พลานามัยนกัเรียนใน
โรงเรียนให้สมบูรณ์ 
แข็งแรงและเจริญเติบโต
ตามวัย 
2. เพื่อให้นักเรียนได้รับ
อาหารกลางวันที่มี
คุณภาพมีสารอาหาร
ครบถ้วนตามหลักโภชนาก 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับโรงเรียนในเขต
เทศบาลเมืองแม่โจ้ 
- โรงเรียนบ้านแมโ่จ ้
- โรงเรียนบ้านหว้ยเกีย๋ง 
- โรงเรียนวัดแม่แก้ด
น้อย 
- โรงเรียนบ้านปา่บง 
 

7,075,000 8,075,000 9,075,000 9,075,000 จ านวน
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 
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3.2ีแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1 อุดหนุนที่กลุํมสตรีแมํบ๎าน
เทศบาลเมืองแมํโจ๎ตาม
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ
กลุํมสตรีแมํบ๎านเทศบาลเมือง
แมํโจ๎ ประจําป ีพ.ศ. 2561 
 

เพื่ออุดหนุนการเป็นคํา
ดําเนินกิจกรรมตํางๆของ
กลุํมสตรีแมํบ๎านเทศบาล
เมืองแมํโจ๎ 

เพื่ออุดหนุนการเป็น
คําดํ า เนินกิจกรรม
ตําง ๆ ของกลุํมสตรี
แมํบ๎าน 
-โ ค ร ง ก า ร อ บ ร ม
พัฒนาศักยภาพกลุํม
สตรีแมํบ๎านเทศบาล
เมืองแมํโจ๎ 

200,000    สนับสนุนกิจ
กิจกรรม
โครงการ
ของกลุํม
สตรีแมํบ๎าน 
1 กิจกรรม/
ตํอปี 

เทศบาลมีสํวนรํวมในการ
จัดกิจกรรมตําง ๆ ของ
กลุํมสตรีแมํบ๎าน 

สํานักปลัดฯ 
รํวมกับ 
กลุํมสตรี
แมํบ๎าน 

2 อุดหนุนกลุํมสตรีแมํบ๎าน
เทศบาลเมืองแมํโจ๎ตาม
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุํม
สตรีแมํบ๎านเทศบาลเมืองแมํโจ๎ 
เนื่องใน “วันสตรีสากล” 
ประจําป ี2561 

เพื่ออุดหนุนการเป็นคํา
ดําเนินกิจกรรมตํางๆของ
กลุํมสตรีแมํบ๎านเทศบาล
เมืองแมํโจ๎ 

เพื่ออุดหนุนการเป็น
คําดํ า เนินกิจกรรม
ตําง ๆ ของกลุํมสตรี
แมํบ๎าน 
-โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า
ศักยภาพกลุํ มสตรี
แมํบ๎านเนื่องในวันที่
สตรีสากลเทศบาล
เมืองแมํโจ๎ 

200,000    สนับสนุนกิจ
กิจกรรม
โครงการ
ของกลุํม
สตรีแมํบ๎าน 
1 กิจกรรม/
ตํอปี 

เทศบาลมีสํวนรํวมในการ
จัดกิจกรรมตําง ๆ ของ
กลุํมสตรีแมํบ๎าน 

สํานักปลัดฯ 
รํวมกับ 
กลุํมสตรี
แมํบ๎าน 
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3.2ีแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

3 อุดหนุนที่กลุํมสตรีแมํบ๎าน
เทศบาลเมืองแมํโจ๎ตาม
โครงการกีฬาชุมชน เด็ก 
เยาวชน ผู๎สูงอายุและสตรี
แมํบ๎านสานสัมพันธ๑เทศบาล
เมืองแมํโจ๎ ประจาํปี 2561 

เพื่ออุดหนุนการเป็นคํา
ดําเนินกิจกรรมตํางๆของ
กลุํมสตรีแมํบ๎านเทศบาล
เมืองแมํโจ๎ 

เพื่ออุดหนุนการเป็น
คําดํ า เนินกิจกรรม
ตําง ๆ ของกลุํมสตรี
แมํบ๎าน 
-โครงการกีฬาชุมชน 
เด็ก เยาวชน ผู๎สูงอายุ
และสตรีแมํบ๎านสาน
สัมพันธ๑เทศบาลเมือง
แมํโจ๎ 

300,000    สนับสนุนกิจ
กิจกรรม
โครงการ
ของกลุํม
สตรีแมํบ๎าน 
1 กิจกรรม/
ตํอปี 

เทศบาลมีสํวนรํวมในการ
จัดกิจกรรมตําง ๆ ของ
กลุํมสตรีแมํบ๎าน 

สํานักปลัดฯ 
รํวมกับ 
กลุํมสตรี
แมํบ๎าน 

4 อุดหนุนที่กลุํมผู๎สูงอายุเทศบาล
เมืองแมํโจ๎ตามโครงการอบรม
และทัศนศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาศักยภาพของผู๎สูงอายุ
ประจําปีงบประมาณ 2561 

เพื่ออุดหนุนการเป็นคํา
ดําเนินกิจกรรมตํางๆของ
กลุํมผู๎สูงอายุเทศบาลเมือง
แมํโจ ๎

เพื่ออุดหนุนการเป็น
คําดํ า เนินกิจกรรม
ตํ า ง  ๆ  ข อ ง ก ลุํ ม
ผู๎สูงอายุ 
-โครงการอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาศักยภาพของ
ผู๎ สู ง อ า ยุ ป ร ะ จํ า ปี
งบประมาณ 2561 

200,000    สนับสนุนกิจ
กิจกรรม
โครงการ
ของกลุํม
ผู๎สูงอาย ุ
6 กิจกรรม/
ตํอปี 

เทศบาลมีสํวนรํวมในการ
จัดกิจกรรมตําง ๆ ของ
กลุํมผู๎สูงอายุ 

สํานักปลัดฯ 
รํวมกับ 

กลุํมผู๎สูงอาย ุ

5 อุดหนุนที่กลุํมผู๎สูงอายุเทศบาล
เมืองแมํโจ๎ตามโครงการสืบ
สานภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
ประจําปีงบประมาณ 2561 

เพื่ออุดหนุนการเป็นคํา
ดําเนินกิจกรรมตํางๆของ
กลุํมผู๎สูงอายุเทศบาลเมือง
แมํโจ ๎

เพื่ออุดหนุนการเป็น
คําดํ า เนินกิจกรรม
ตํ า ง  ๆ  ข อ ง ก ลุํ ม
ผู๎สูงอายุ 
-โครงการสืบสานภูมิ
ปั ญ ญ า ท๎ อ ง ถิ่ น 
ประจําปีงบประมาณ 
2561 

50,000    สนับสนุนกิจ
กิจกรรม
โครงการ
ของกลุํม
ผู๎สูงอาย ุ
1 กิจกรรม/
ตํอปี 

เทศบาลมีสํวนรํวมในการ
จัดกิจกรรมตําง ๆ ของ
กลุํมผู๎สูงอายุ 

สํานักปลัดฯ 
รํวมกับ 

กลุํมผู๎สูงอาย ุ
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(ยุทธศาสตร ์เทศบาลเมืองแม่โจ)้ 
ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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(ผ.01) 
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสี่ปีี(พ.ศ.ี2561-2564) 

เทศบาลเมืองแม่โจ้ีอ้าเภอสันทรายีีจังหวัดเชียงใหม่ 
ก.ียุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น และ 3. เสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4.การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 4.ีีีด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรมีจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4.1ีแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1 โครงการอบรมฟื้นฟูเสริม
ทักษะการแสดงนาฎศิลป์
ล๎านนา เทศบาลเมืองแมํโจ ๎
ประจําป ี2561 (สืบฮีตไหว๎ 
กิ๋นอ๎อผญ๐า) 

1. เพื่อเรียนรู๎สืบสานการ
เลํนดนตรีไทยและนาฏศิลป์
ไทย 
2. เพื่อเผยแพรวํัฒนธรรม
ไทยด๎านดนตรีและนาฏศิลป์ 
 

จัดกิจกรรมในรูปแบบ
ตําง ๆเชํน 
1. อบรม สัมมนา 
2. นิทรรศการ 
3. จัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธ๑ 
หลายรูปแบบ เชํน 
สปอต โฆษณาวิทย ุ
ปูายประชาสัมพันธ๑ 
แผํนพับและ
สติ๊กเกอร๑ ฯลฯ 

10,000    จํานวน
ผู๎เข๎ารํวมเข๎า
โครงการ 

1.ผ๎ูเข๎ารํวมโครงการ 
สามารถนําความรู๎ และ
ความเข๎าใจไปปรับใช๎ และ
ถํายทอดสูํเยาวชนคนอื่น 
ๆ ได๎ 
2.ผู๎เข๎ารํวมโครงการ 
สามารถปฏบิัติงาน
นาฏศิลป์ได๎ 
3.ผู๎เข๎ารํวมโครงการ
ตระหนักถึงคุณคําของ
นาฏศิลป์ได๎ 

สํานักปลัด 
งานการศึกษา 
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4.1ีแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

2 โครงการอบรมชีวิตมีสุขด๎วย
ธรรมะ 

1.  เพื่อสํงเสริมให๎เด็กและ
เยาวชน มีคุณธรรม
จริยธรรมและสามารถ
ดําเนินชีวิตได๎อยํางมี
ความสุข 
2.  เพื่อสํงเสริมและพัฒนา
ให๎ข๎าราชการ  พนักงาน
ราชการและเจา๎หน๎าทีข่องรัฐ 
มีทัศนคติที่ดีตํอการ
ทํางาน  เกิดทักษะ 
ในการทํางานอยํางมี
ความสุข พัฒนาศักยภาพใน
การทํางานให๎เกิดประโยชน๑
สูงสุด 
3.   เพื่อสํงเสริมและพัฒนา
ให๎ประชาชนทั่วไป
ผู๎สูงอาย ุ สตรี  ใช๎ชีวิตใน
สังคมอยํางมีความสุข 
 

จัดกิจกรรมในรูปแบบ
ตําง ๆเชํน 
1. อบรม สัมมนา 
2. นิทรรศการ 
3. จัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธ๑ 
หลายรูปแบบ เชํน 
สปอต โฆษณาวิทย ุ
ปูายประชาสัมพันธ๑ 
แผํนพับและ
สติ๊กเกอร๑ ฯลฯ 

210,000 350,000 350,000 350,000 จํานวน
ผู๎เข๎ารํวมเข๎า
โครงการ 

ทําให๎เด็กและเยาวชนของ
ชาติตระหนักในคํานิยม
ด๎านคุณธรรม
จริยธรรม  สามารถนาํไป
ประพฤติปฏบิัติในชีวิต 
ประจําวัน 
ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ ซ่ึง
จะเป็นการสร๎างทรัพยากร
บุคคลของชาติให๎มี
คุณธรรมจริยธรรมและมี
ประสิทธิภาพอันเป็น
ปัจจัย 
ในการพัฒนาประเทศให๎
เกิดประสิทธิผลตํอไป 

สํานักปลัด 
งานการศึกษา 
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4.2ีแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1 โครงการกิจกรรมบรรพชา
สามเณรและอุปสมบทภาคฤดู
ร๎อน 

1.เพื่อสํงเสริมให๎เด็กและ
เยาวชน มีคุณธรรม
จริยธรรมและสามารถ
ดําเนินชีวิตได๎อยํางมี
ความสุข 
 

กิจกรรมบรรพชา
สามเณรและ
อุปสมบทภาคฤดูร๎อน 

10,000 30,000 30,000 30,000 จํานวน
ผู๎เข๎ารํวมเข๎า
โครงการ 

ทําให๎เด็กและเยาวชนของ
ชาตติระหนักในคํานิยม
ด๎านคุณธรร 
จริยธรรม  สามารถนาํไป
ประพฤติปฏบิัติในชีวิต 
ประจําวันได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงจะเป็น
การสร๎างทรัพยากรบุคคล
ของชาติให๎มีคุณธรรม
จริยธรรมและมี
ประสิทธิภาพอันเป็น
ปัจจัยในการพัฒนา
ประเทศให๎เกิด
ประสิทธิผลตํอไป 

สํานักปลัด 
งานการศึกษา 

2 โครงการธรรมะเพื่อชีวิต 1.  เพื่อสํงเสริมและพัฒนา
ให๎ข๎าราชการ  พนักงาน
ราชการและเจา๎หน๎าทีข่องรัฐ 
มีทัศนคติที่ดีตํอการ
ทํางาน  เกิดทักษะ 
ในการทํางานอยํางมี
ความสุข พัฒนาศักยภาพใน
การทํางานให๎เกิดประโยชน๑
สูงสุด 
2.   เพื่อสํงเสริมและพัฒนา
ให๎ประชาชนทั่วไป
ผู๎สูงอาย ุ สตรี  ใช๎ชีวิตใน
สังคมอยํางมีความสุข 

จัดกิจกรรมในรูปแบบ
ตําง ๆเชํน 
1. อบรม สัมมนา 
2. นิทรรศการ 
3. จัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธ๑ 
หลายรูปแบบ เชํน 
สปอต โฆษณาวิทย ุ
ปูายประชาสัมพันธ๑ 
แผํนพับและ
สติ๊กเกอร๑ ฯลฯ 

50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวน
ผู๎เข๎ารํวมเข๎า
โครงการ 

ทําให๎เด็กและเยาวชนของ
ชาติตระหนักในคํานิยม
ด๎านคุณธรรม
จริยธรรม  สามารถนาํไป
ประพฤติปฏบิัติในชีวิต 
ประจําวันได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงจะเป็น
การสร๎างทรัพยากรบุคคล
ของชาติให๎มีคุณธรรม
จริยธรรม 

สํานักปลัด 
งานการศึกษา 
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4.2ีแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

3 โครงการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมและสิบสานภูมิ
ปัญญาพื้นบา๎น 

เพื่อสํงเสริมและสนับสนุน 
กิจกรรมสํงเสริม อนุรักษ๑ สืบ
สานฟื้นฟ ูวัฒนธรรม 
ประเพณ ี

อนุรักษ๑ สืบสาน 
ประเพณีวัฒนธรรม
ท๎องถิ่น  
1.ลอยกระทง 
2.ปีใหมํเมือง (สง
กานต๑) 
3.แหํเทียน 

20,000 20,000 20,000 20,000 การจัด
กิจกรรมงาน 
ปี ละ 1 
ครั้ง 

1. กิจกรรมวัฒนธรรม
ประเพณีภูมิปัญญา
ท๎องถิ่นที่สําคัญของ
ท๎องถิ่นได๎รับการอนุรักษ๑ 
ฟื้นฟูเผยแพรํและสืบสาน
ให๎คงอยูํตํอไป 
2. กิจกรรมประเพณ ีที่
เป็นเอกลักษณ๑ของล๎านนา
ได๎รับการปฏิบัติสืบทอด
ตํอไป 

สํานักปลัด 
งานการศึกษา 

4 โครงการอบรมสํงเสริมพัฒนา
ภูมิปัญญาผู๎สูงอายุ (ตัดตุง) 
เทศบาลเมืองแมํโจ๎ ประจาํปี 
2561 

เพื่อสํงเสริมและสนับสนุน 
กิจกรรมสํงเสริม อนุรักษ๑ สืบ
สานฟื้นฟ ูวัฒนธรรม 
ประเพณ ี

อนุรักษ๑ สืบสาน 
ประเพณีวัฒนธรรม
ท๎องถิ่น  
 

10,000    การจัด
กิจกรรมงาน 
ปี ละ 1 
ครั้ง 

1. กิจกรรมวัฒนธรรม
ประเพณีภูมิปัญญา
ท๎องถิ่นที่สําคัญของ
ท๎องถิ่นได๎รับการอนุรักษ๑ 
ฟื้นฟูเผยแพรํและสืบสาน
ให๎คงอยูํตํอไป 
2. กิจกรรมประเพณ ีที่
เป็นเอกลักษณ๑ของล๎านนา
ได๎รับการปฏิบัติสืบทอด
ตํอไป 

สํานักปลัด 
งานการศึกษา 
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4.2ีแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

5 โครงการจัดทํารถบุปผาชาต ิ เพื่อสํงเสริมและสนับสนุน 
กิจกรรมสํงเสริม อนุรักษ๑ สืบ
สานฟื้นฟ ูวัฒนธรรม 
ประเพณ ี

เข๎ารํวมงานมหกรรม
ไม๎ดอกไม๎ประดับ
จังหวัดเชียงใหมํ ครั้ง
ที่ 43 

200,000 20,000 20,000 20,000 การจัด
กิจกรรมงาน 
ปี ละ 1 
ครั้ง 

1. กิจกรรมวัฒนธรรม
ประเพณีภูมิปัญญา
ท๎องถิ่นที่สําคัญของ
ท๎องถิ่นได๎รับการอนุรักษ๑ 
ฟื้นฟูเผยแพรํและสืบสาน
ให๎คงอยูํตํอไป 
2. กิจกรรมประเพณ ีที่
เป็นเอกลักษณ๑ของล๎านนา
ได๎รับการปฏิบัติสืบทอด
ตํอไป 

สํานักปลัด 
งานการศึกษา 

6 คําใช๎จํายในกจิกรรมสํงเสริม
วัฒนธรรมประเพณีและพธิีทาง
ศาสนา 

เพื่อสํงเสริมและสนับสนุน 
กิจกรรมสํงเสริม อนุรักษ๑ สืบ
สาน 
ฟื้นฟ ูวัฒนธรรม ประเพณ ี

อนุรักษ๑ สืบสาน 
ประเพณีวัฒนธรรม
ท๎องถิ่น  
1.ลอยกระทง 
2.ปีใหมํเมือง (สง
กานต๑) 
3.แหํเทียน 

2,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 การจัด
กิจกรรมงาน 
ปี ละ 3 
ครั้ง 

1. กิจกรรมวัฒนธรรม
ประเพณีภูมิปัญญา
ท๎องถิ่นที่สําคัญของ
ท๎องถิ่นได๎รับการอนุรักษ๑ 
ฟื้นฟูเผยแพรํและสืบสาน
ให๎คงอยูํตํอไป 
2. กิจกรรมประเพณ ีที่
เป็นเอกลักษณ๑ของล๎านนา
ได๎รับการปฏิบัติสืบทอด
ตํอไป 

สํานักปลัด 
งานการศึกษา 
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(ผ.02) 
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสี่ปีี(พ.ศ.ี2561-2564) 

เทศบาลเมืองแม่โจ้ีอ้าเภอสันทรายีีจังหวัดเชียงใหม่ 
ก.ียุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น และ 3. เสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4.การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 4.ีีีด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรมีจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4.1ีแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1 อุดหนุนที่ทําการปกครอง
อําเภอสันทราย 
 - โครงการเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย๑ กิจกรรม 
“การจัดงานพระราชพิธีถวาย
พระเพลิงพระบรมบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช” 

เพื่ออุดหนุนการเป็นคํา
ดําเนินกิจกรรมตํางๆของ
อําเภอสันทราย 

เพื่ออุดหนุนการเป็นคํา
ดําเนินกิจกรรมตําง ๆ 
ของที่ทําการปกครอง
อําเภอสันทราย 
 - โ ค ร ง ก า ร เ ทิ ด ทู น
สถาบันพระมหากษัตริย๑ 
กิจกรรม “การจัดงาน
พระราชพิธีถวายพระ
เพลิงพระบรมบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช” 

60,000    สนับสนุนกิจ
กิจกรรม
โครงการของที่
ทําการ
ปกครอง
อําเภอสัน
ทราย 
1 กิจกรรม/
ตํอปี 

เทศบาลมีสํวนรํวม
ในการจัดงานรัฐพิธี
และวันสําคัญตํางๆ 
แ ล ะ ป ร ะ เ พ ณี
ท๎องถิ่น 

สํานักปลัดฯ 
รํวมกับ 

ที่ทําการอาํเภอ
สันทราย 
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(ยุทธศาสตร ์เทศบาลเมืองแม่โจ)้ 
ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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(ผ.01) 
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาส่ีปีี(พ.ศ.ี2561-2564) 

เทศบาลเมืองแม่โจ้ีอ้าเภอสันทรายีีจังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวัดที่ี4 สง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของีอปท.ีในเขตจังหวัดที่ี3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ี ยุทธศาสตร์ที ่5.ีีีด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ี 5.1ีแผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1 โครงการการสํงเสริมเกษตร
อินทรีย๑ชีวิตปลอดโรค 

เพื่อให๎เกษตรกรมีความรู๎
ความเข๎าใจในการผลิต
และการใช๎สารอินทรีย๑
อยํางมี ประสิทธิภาพใน
การลดการใช๎ปุ๋ยเคมี 

จัดกิจกรรมในรูปแบบ
ตําง ๆเชํน 
1. อบรม สัมมนา 
2. นิทรรศการ 
3. จัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธ๑ 
หลายรูปแบบ เชํน 
สปอต โฆษณาวิทย ุ
ปูายประชาสัมพันธ๑ 
แผํนพับและสติ๊กเกอร๑ 
ฯลฯ 

50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวน
ผู๎เข๎ารํวม
โครงการ 

1.เกษตรกรมี
สุขอนามัยดีขึ้น 
2.ผลผลิตมีความ
ปลอดภัยตํอ
ผู๎บริโภค รสชาติดีมี
คุณภาพ 

กองสาธารณสุข
ฯ 
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5.1ีแผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

2 โครงการจัดทําปุ๋ยหมักจากเศษ
วัสดุธรรมชาติเพื่อลดปัญหา
หมอกควัน 

1 จัดการเศษวัสดุเหลือใช๎
จากภาคการเกษตร
ทดแทนการเผาในพื้นที ่
2.ลดการเผาขยะมูลฝอย
ในที่โลํงโดยจัดให๎มีการ
กําจัดขยะมูลฝอยอยาํงถูก
หลักวธิีและปลอดภัย 

จัดกิจกรรมในรูปแบบ
ตําง ๆเชํน 
1. อบรม สัมมนา 
2. นิทรรศการ 
3. จัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธ๑ 
หลายรูปแบบ  

20,000 20,000 20,000 20,000 มีการใช๎
ประโยชน๑มูล
ฝอยไมํต่ํากวาํ
ร๎อยละ 30 
ของปริมาณ
มูลฝอยที่
เกิดขึ้นในแตํ
ละพื้นที่ 

1.มีระบบการ
บริหารจัดการแก๎ไข
ปัญหาไฟปุา การ
เผาในที่โลํง และ
มลพิษหมอกควันให๎
มีประสิทธิภาพ 
2.คลากรทุกภาค
สํวนในสังคมให๎เกิด
ความรู๎ ตระหนักถึง
ผลกระทบตํอ
สิ่งแวดล๎อมและ
รํวมกันรักษา
ทรัพยากรธรรมชา
ติให๎มีความยั่งยืน 

กองสาธารณสุขฯ 

3 โครงการสํงเสริมพหุภาคีในการ
พัฒนาชุมชนอยาํงยั่งยืนภายใต๎
แผนปฏิบัติการ 21 ระดับ
ท๎องถิ่น (Local Agenda 21) 

เพื่อพัฒนารูปแบบและ
กลไกการพัฒนาทอ๎งถิ่นสูํ
เมือง ชุมชน สังคมสีเขียว
โดนใช๎กระบวนการมีสํวน
รํวมทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อมของ
ท๎องถิ่นอยํางสมดุลและ
ยั่งยืน 
 

จัดกิจกรรมในรูปแบบ
ตําง ๆเชํน 
1. อบรม สัมมนา 
2. นิทรรศการ 
3. จัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธ๑ 
หลายรูปแบบ  

10,000 50,000 50,000 50,000 จํานวน
กิจกรรมที่
ดําเนินการ
อยํางน๎อย 1 
ครั้ง/ปี 

. ได๎รูปแบบ 
แนวคิด และองค๑
ความรู๎การพัฒนา
สังคมสีเขียวที่
ยั่งยืน เผยแพรํ 
และถํายทอดสูํ
สมาชิกเครือขําย 
LA 21 และ
สาธารณะในทุก
ระดับ 

สํานักปลัด 
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5.1ีแผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

4 โครงการอบรมและสํงเสริม
การเกษตรตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อสร๎างความเข๎าใจใน
แนวคิดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

จัดกิจกรรมในรูปแบบ
ตําง ๆเชํน 
1. อบรม สัมมนา 
2. นิทรรศการ 
3.จัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธ๑ 
หลายรูปแบบ 

10,000 50,000 50,000 50,000 1.จัดกิจกรรม
จ านวน 1 
ครั้ง/ปี 
2.จํานวน
ผู๎เข๎ารํวม 
โครงการฯ 

1. ประชาชนที่เข๎า
รํ ว ม โ ค ร ง ก า ร มี
ความเข๎ า ใจตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2. ประชาชนนํา
ความรู๎ที่ ได๎รับมา
ประยุกต๑ใช๎ในการ
ดําเนินชีวิต 

สํานักปลัด 

5 โครงการฝึกอบรมการปูองกัน/
กําจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน
ภายในเขตเทศบาล 

1 เพื่ออบรมราษฎรให๎
ทราบถึงวิธีการกําจัด และ
ควบคุมการแพรํพันธุ๑หอย
เชอรี่ 
2 เพื่อสํงเสริมให๎ราษฎรมี
ค ว า ม เ ข๎ า ใ จ ก า ร ล ด
ผ ล ก ร ะ ท บ ตํ อ เ นื่ อ ง
ทางด๎านเศรษฐกิจและ
สุขอนามัย  
3 เพื่ อ ท ร าบแนวทา ง
ปูองกันการสูญพันธุ๑ของ
ชนิดพันธุ๑พื้นเมือง และ
โครงสร๎างของระบบนิเวศ  

สนับสนุนคําใช๎จํายใน
โครงการปูองกันและ
กําจัดหอยเชอรี่ ในนา
ข๎าวภายในเขตเทศบาล 

20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนผู๎เข๎า
เข๎ารํวม
กิจกรรม 

ป ร ะ ช า ช น มี
จิ ต สํ า นึ ก ใน ก า ร
ชํ ว ย กั น รั ก ษ า
ทรั พย าก รปุ า ไม๎ 
รู๎ จั ก ก า ร ใ ช๎
ทรัพยากรปุาไม๎ให๎
เกิดประโยชน๑มาก
ที่สุด และตระหนัก
ถึงผลเสียของการที่
ปุาไม๎ถูกทําลายลง
อ ยํ า ง ม า ก ใ น
ปัจจุบัน 

สํานักปลัด 
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5.1ีแผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

6 โครงการอนุรักษ๑พันธกุรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

2.1 เพื่อสนอง
พระราชดําริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
 2 เพื่ออนุรักษ๑พันธุกรรม
พืช ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ของเทศบาลเมืองแมํโจ๎ 

จัดกิจกรรมในรูปแบบ
ตําง ๆเชํน 
1. อบรม สัมมนา 
2. นิทรรศการ 
3.จัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธ๑ 
หลายรูปแบบ 

30,000 30,000 30,000 30,000 ร๎อยละของ
จํานวน
ผู๎เข๎ารํวม
โครงการ 

สามารถอนุ รั กษ๑
พันธุ กรรมพื ช ใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบ
ของเทศบาลเมือง
แ มํ โ จ๎ แ ล ะ ใ ห๎
การศึกษาและสร๎าง
จิ ตสํ า นึ ก ใน ก า ร
อนุรักษ๑พันธุกรรม
พื ช นั ก ศึ ก ษ า 
เ ย า ว ช น  แ ล ะ
ประชาชน 

สํานักปลัด 

7 คําใช๎จํายศูนย๑ถาํยทอด
เทคโนโลยีการเกษตรชุมชน
เทศบาลเมืองแมํโจ๎ 

1 . เ พื่ อ ป รั บ เ ป ลี่ ย น
ก ร ะ บ ว น ก า ร ใ น ก า ร
พัฒนาการเกษตรที่ ให๎
อ ง ค๑ ก ร ป ก ค ร อ ง สํ ว น
ท๎องถิ่น สถาบัน เกษตรกร 
และชุมชน มีโอกาสและมี
สํวนรํวมในการพัฒนาการ
เกษตรแบบยั่ งยืนด๎ ว ย
ตนเองและสอดคล๎อง กับ
ความต๎องการของชุมชน 
 

๑ . ส นั บ ส นุ น ใ ห๎ มี
กิ จกรรมการประชุ ม
รํ ว ม กั น ข อ ง
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ศู น ย๑ บ ริ ก า ร แ ล ะ
ถํ า ย ท อ ด 
เทคโนโลยีการเกษตร 
ใ น ก า ร รํ ว ม กั น ว า ง
แผนการดําเนินงานด๎าน
การเกษตร 
2.เ ผ ย แ พ รํ ค ว า ม รู๎
เกี่ยวกับเทคโนโลยีทาง
การเกษตร 

20,000 30,000 30,000 30,000  ร๎ อ ยละขอ ง
จํ า น ว น
ผู๎ เ ข๎ า รํ ว ม
โครงการ 

1.  ประชาชนที่
สนใจมีความรู๎และ
ทักษะด๎านอาชีพ
ปลูกกล๎วย 
2.  ประชาชนที่
สนใจมีโอกาสและ
ทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพเป็น
การเพิ่มรายได๎และ
ลดรายจํายใน
ครัวเรือน 
 

สํานักปลัด 
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5.1ีแผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

8 คําใช๎จํายในโครงการปลูกปุา
ตามพระราชเสาวนยี๑ 

1. เพื่อให๎ประชาชนใน
พื้นที่มีการประกอบอาชีพ
โดยอาศัยฐานความรู๎จาก
โครงการหลวงที่มี 
การปรับใช๎อยาํงเหมาะสม
กับสภาพภูมิสังคมและภูมิ
ปัญญาเดิมของท๎องถิ่น 
 
 
 
 

โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ/พระราช
เสาวนีย๑ เชํน การ
พัฒนาโครงการหลวง 
การพัฒนา 
แหลํงต๎นน้ําลําธารฯการ
ดําเนินชีวิตตามแนวทาง
ป รั ช ญ า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
พอเพียง ฯลฯ 
 

20,000 30,000 30,000 30,000 กิจกรรมที่
สนับสนุนการ
ดําเนินงาน
ตามโครงการ 
อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ 

1. ประชาชนใน
พื้ น ที่ ส า ม า ร ถ
ประกอบอาชีพโดย
อาศัยฐานความรู๎
จากโครงการหลวง
ม า ป รั บ ใ ช๎ อ ยํ า ง
เหมาะสมกับสภาพ
ภูมิสั งคมและภูมิ
ปั ญ ญ า เ ดิ ม ข อ ง
ท๎องถิ่น 
2. ชุมชนในพื้นที่
ของโครงการหลวง
มี ค ว า ม เ ข๎ ม แ ข็ ง 
ส า ม า ร ถ พึ่ ง พ า
ตนเองได ๎

สํานักปลัด 
ร่วมกับ 

มูลนิธิโครงการ 
อันเนื่องมาจาก 

พระราชด า 
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5.2ีแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1 โครงการสร๎างเครือขํายเพื่อ
แก๎ไขปัญหาหมอกควัน 

จัดการเศษวัสดุเหลือใช๎จาก
ภาคการเกษตรทดแทนการ
เผาในพื้นที่ 
2.ลดการเผาขยะมูลฝอยใน
ที่โลํงโดยจัดให๎มีการกําจัด
ขยะมูลฝอยอยาํงถูกหลกัวธิี
และปลอดภยั 

จัดกิจกรรมในรูปแบบ
ตําง ๆเชํน 
1. อบรม สัมมนา 
2. นิทรรศการ 
3. จัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธ๑ 
หลายรูปแบบ เชํน 
สปอต โฆษณาวิทย ุ
ปูายประชาสัมพันธ๑ 
แผํนพับและ
สติ๊กเกอร๑ ฯลฯ 

15,000 50,000 50,000 50,000 มีการใช๎
ประโยชน๑มูล
ฝอยไมํต่ํากวาํ
ร๎อยละ 30 
ของปริมาณ
มูลฝอยที่
เกิดขึ้นในแตํ
ละพื้นที่ 

1.มีระบบการบริหาร
จัดการแก๎ไขปัญหาไฟปุา 
การเผาในที่โลํง และ
มลพิษหมอกควันให๎มี
ประสิทธิภาพ 
2.คลากรทุกภาคสํวนใน
สังคมให๎เกิดความรู๎ 
ตระหนักถึงผลกระทบ
ตํอสิ่งแวดล๎อมและ
รํวมกันรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติให๎มี
ความยั่งยืน 

กอง
สาธารณสุขฯ 

2 โครงการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล๎อมในชุมชนอยําง
ยั่งยืน 

เพื่อเสริมสร๎างศักยภาพ
ชุมชนท๎องถิ่นขับเคลื่อนการ
ดําเนินการโครงการ/
กิจกรรมตํางๆ สํงเสริมการ
ดําเนินชีวิตประจําวันแบบ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม และ
พฤติกรรมการบริโภค 
รวมทั้งการรํวมมือกบับริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อมของท๎องถิ่น
อยํางสมดุลและยั่งยืน 

เพื่อพัฒนาชุมชนให๎มี
ศั ก ย ภ า พ ใ น ก า ร
จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อมอยําง
มี สํ ว น รํ ว ม  แ ล ะ มี
ความพร๎อมในการ
ยกระดับการทํางาน
ให๎ เป็นแหลํงเรียนรู๎
ชุมชนต๎นแบบหรือ
เป็นแบบอยํ างการ
ปฏิบัติที่ดีแกํชุมชน
อื่นตํอไป 

20,000 20,000 20,000 20,000 ชุ ม ช น ที่ เ ข๎ า
รํวมโครงการมี
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 ล๎ อ ม
อ ยํ า ง มี สํ ว น
รํวม สามารถ
เป็นแบบอยําง
การปฏิบัติที่ดี
ต า ม เกณฑ๑ที่
กําหนด 

ชุมชน ท๎องถิ่นที่เข๎ารํวม
กิจกรรมเกิดการ
ปรับเปลี่ยนวิถกีาร
ดําเนินชีวิตประจําวัน
และการบริโภคแบบ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
และมีสํวนรํวมในการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อมของท๎องถิ่น
อยํางสมดุลและยั่งยืน  

กอง
สาธารณสุขฯ 
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5.2ีแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

3 โครงการแมํโจ๎เมืองสะอาด 
หน๎าบ๎านสวย หลังบ๎านสวน 
ชุมชนสะอาด 

เพื่อเสริมสร๎างศักยภาพ
ชุมชนท๎องถิ่นขับเคลื่อนการ
ดําเนินการโครงการ/
กิจกรรมตํางๆ สํงเสริมการ
ดําเนินชีวิตประจําวันแบบ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม และ
พฤติกรรมการบริโภค 
รวมทั้งการรํวมมือกบับริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อมของท๎องถิ่น
อยํางสมดุลและยั่งยืน 

เพื่อพัฒนาชุมชนให๎มี
ศักยภาพในการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อมอยําง
มีสํวนรํวม และมี
ความพร๎อมในการ
ยกระดับการทํางาน
ให๎เป็นแหลํงเรียนรู๎
ชุมชนต๎นแบบหรือ
เป็นแบบอยาํงการ
ปฏิบัติที่ดีแกํชุมชน
อื่นตํอไป 

20,000 20,000 20,000 20,000 ชุ ม ช น ที่ เ ข๎ า
รํวมโครงการมี
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 ล๎ อ ม
อ ยํ า ง มี สํ ว น
รํวม สามารถ
เป็นแบบอยําง
การปฏิบัติที่ดี
ต า ม เกณฑ๑ที่
กําหนด 

ชุมชน ท๎องถิ่นที่เข๎ารํวม
กิจกรรมเกิดการ
ปรับเปลี่ยนวิถกีาร
ดําเนินชีวิตประจําวัน
และการบริโภคแบบ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
และมีสํวนรํวมในการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อมของท๎องถิ่น
อยํางสมดุลและยั่งยืน  

กอง
สาธารณสุขฯ 

4 โครงการปั่นจักรยานเพื่อ
เสริมสร๎างสุขภาพที่ดีและ
รักษาสิ่งแวดล๎อม 

เพื่อให๎เกิดการรวมกลุํมใน
การปั่นจักรยานเพื่อออกก า
ลังกาย และสํงเสริมให๎
ประชาชนมีเจตคติที่ดีใน 
การออกกําลังกาย 

จัดกิจกรรมในรูปแบบ
ตําง ๆเชํน 
1. อบรม สัมมนา 
2. นิทรรศการ 
3. จั ดทํ าสื่ อ
ประชาสัมพันธ๑ 
หลายรูปแบบ เชํน 
สปอต โฆษณาวิทย ุ
ปูายประชาสัมพันธ๑ 
แผํนพับและ
สติก๊เกอร๑ ฯลฯ 

10,000 10,000 10,000 10,000 1.จัดกิจกรรม
จํานวน 1 
ครั้ง/ปี 
2.จํานวน
ผู๎เข๎ารํวม 
โครงการฯ 

1ประชาชนได๎รับการ
สํงเสริม และเกิดการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุ ข ภ า พ  ด๎ า น ก า ร
รับประทานอาหาร และ
การออกก าลังกายที่
เหมาะสม  
2. ประชาชนมีเจตคติที่
ดีตํอการออกก าลังกาย  
3. เกิดการรวมกลุํมใน
การปั่ นจั กรยานเพื่ อ
ออกก าลังกายมากขึ้น 

กอง
สาธารณสุขฯ 
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5.2ีแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

5 คําใช๎จํายในการจัดงานวัน
สิ่งแวดล๎อมโลก 

1.เพื่อสนองพระราชดําริของ
พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ พ ร ะ
เ จ๎ า อ ยูํ หั ว  ใ น เ รื่ อ ง ก า ร
อนุรักษ๑ปุาไม๎และการปลูก
ปุาไม๎ทดแทน 
2 . เพื่ อ ปลู ก ฝั ง ให๎ นิ สิ ต มี
จิตสํานึกในการชํวยกันรักษา
ทรัพยากรปุาไม๎ รู๎จักการใช๎
ท รั พ ย า ก ร ปุ า ไ ม๎ ใ ห๎ เ กิ ด
ประโยชน๑มากที่สุด และ
ตระหนักถึงผลเสียของการที่
ปุาไม๎ถูกทําลายลงอยํางมาก
ในปัจจุบัน 
3.เพื่อให๎นิสิตมีความรู๎ความ
เข๎าใจในหลักการและวิธีการ
อนุรักษ๑ทรัพยากรปุาไม๎และ
นํามาปฏิบัติได๎อยํางถูกต๎อง 
 

จัดกิจกรรมในรูปแบบ
ตําง ๆเชํน 
1. อบรม สัมมนา 
2. นิทรรศการ 
3. จัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธ๑ 
หลายรูปแบบ เชํน 
สปอต โฆษณาวิทย ุ
ปูายประชาสัมพันธ๑ 
แผํนพับและ
สติ๊กเกอร๑ ฯลฯ 

30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนผู๎เข๎า
เข๎ารํวม
กิจกรรม 

1.ประชาชนได๎รํวมกัน
ปลู กปุ าทดแทนเพื่ อ
สนองพระราชดําริใน
เรื่องการอนุรักษ๑ปุาไม๎
ของพระบาทสมเด็ จ
พระเจ๎าอยูํหัว 
2.ประชาชนมีจิตสํานึก
ในการชํ วยกันรักษา
ทรัพยากรปุาไม๎ รู๎จัก
การใช๎ทรัพยากรปุาไม๎
ให๎ เกิดประโยชน๑มาก
ที่สุด และตระหนักถึง
ผลเสียของการที่ปุาไม๎
ถูกทําลายลงอยํางมาก
ในปัจจุบัน 
3.ประชาชนมีความรู๎
ความเข๎าใจในหลักการ
แ ล ะ วิ ธี ก า ร อ นุ รั ก ษ๑
ทรัพยากรปุ า ไม๎และ
นํ ามาปฏิบัติ ได๎อยํ า ง
ถูกต๎อง 
 

กอง
สาธารณสุขฯ 
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(ยุทธศาสตร ์เทศบาลเมืองแม่โจ)้ 
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี
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(ผ.01) 
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาส่ีปีี(พ.ศ.ี2561-2564) 

เทศบาลเมืองแม่โจ้ีอ้าเภอสันทรายีีจังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่6. พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี
ยุทธศาสตร์ที ่6.ีด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
6.1ีแผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1 โครงการวันเทศบาล 1. เพื่ อ ให๎ประชาชนได
รับทราบข๎อมูลขําวสาร 
ผลงานและกิจกรรมตําง ๆ 
ของเทศบาลใน รอบปีที่
ผํานมา 
2.เพื่อ ให๎คณะผู๎บริหาร 
ส ม า ชิ ก ส ภ า เ ท ศ บ า ล 
พ นั ก ง า น เ ท ศ บ า ล 
ลูกจ๎างประจํา พนักงาน
จ๎าง ตลอดจนประชาชนได
ตระหนักถึงความสําคัญ
ของเทศบาลในการอํานวย
ประโยชนแกทองถิ่นและ
สาธารณชน 

คณะผู๎บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล พนกังาน
เทศบาล ลูกจ๎างประจาํ 
พนักงานจ๎าง และ 
ประชาชน ไดรํวม
ทําบุญเลี้ยงพระ และทํา
กิจกรรมตํางๆ ที่กาํหนด
จัดขึ้นรํวมกัน โดยมี
เปูาหมายผู๎เขา๎รํวม
กิจกรรม จาํนวน ๒๐๐ 
คน 

10,000 10,000 10,000 10,000 ร๎อยละของ 
จํานวน 
ผู๎เข๎ารํวม 

กํอให๎ เกิดความสมัคร
สมานสามัคคี และความ
สมานฉั นท๑ ของคณะ
ผู๎บริหาร สมาชิกสภา
เ ท ศ บ า ล  พ นั ก ง า น
เทศบาล ลูกจ๎างประจํา 
พ นั ก ง า น จ๎ า ง แ ล ะ
ประชาชนในท๎องถิ่น 

สํานักปลัดฯ 
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6.1ีแผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

2 โครงการจัดกิจกรรมพิเศษหรือ
โครงการพิเศษตามนโยบาย
ของรัฐบาล จังหวัด และ
เทศบาล 

1. เพื่อสํงเสริมการจัด
กิจกรรมรํวมกบัภาครัฐ
เอกชน ประชาชน 
ในการสร๎างความสามัคคีใน
หมูํคณะ 
2. เพื่อสํงเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมตาม
นโยบายของรัฐบาลและ 
คสช. 

1. จัดกิจกรรม
รํวมกับภาครัฐ 
เอกชนและประชาชน
ในการสร๎างความรัก
ความสามัคคี 
ในหมูํคณะและใน
องค๑กร 
2. ประสานงานและ
สนับสนุนการ
ดําเนินการตาม
แผนงาน/โครงการที่
ศูนย๑ปรองดอง
สมานฉันท๑เพื่อการ
ปฏิรูประดับท๎องถิ่น 
อําเภอและจังหวัด
กําหนด 

100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวน 
กิจกรรม/ 
อบรม/ 
ประชาสัมพันธ๑ 
ที่สร๎างความ 
มีสํวนรํวม 

1. การสํงเสริมกิจกรรม 
รํวมกับภาครัฐ เอกชน 
ประชาชนในการสร๎าง 
ความสามัคคีในหมูํคณะ 
2. จัดทํากจิกรรมตาม
นโยบายที่สําคัญของ
รัฐบาลและ คสช.  ได๎
บรรลุผลสําเร็จ 

สํานักปลัดฯ 

3 โครงการกิจกรรมเทศบาลเมือง
แมํโจ๎ ชวนชุมชนเข๎าวัด ทําบญุ 
ตักบาตรและปฏิบัติธรรมวัน
พระ ประจาํปีงบประมาณ 
2561 

เพื่อให๎คณะผู๎บริหาร สมาชิก
สภ า เ ทศบา ล  พนั ก ง า น
เทศบาล  ลู กจ๎ า งประจํ า 
พนักงานจ๎าง ตลอดจน
ประชาชนได๎มีโอกาสทําบุญ 
ใกล๎ชิดพระรัตนตรัยเข๎าใจ
เกี่ยวกับหลักธรรมคําสอน
ทางศาสนา สามารถนําไป
ปรับใช๎ในชีวิตประจําวันได๎
อยํางถูกต๎อง และเหมาะสม 

คณะผู๎บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล 
ลูกจ๎างประจาํ 
พนักงานจ๎าง และ 
ประชาชน ไดรํวม
กิจกรรม จาํนวน 
๒๐๐ คน 

20,000    ร๎อยละของ 
จํานวน 
ผู๎เข๎ารํวม 

เพื่ อ สํ ง เ สริ ม ให๎ คณะ
ผู๎บริหาร สมาชิกสภา
เ ท ศ บ า ล  พ นั ก ง า น
เทศบาล ลูกจ๎างประจํา 
พ นั ก ง า น จ๎ า ง แ ล ะ 
ประชาชน สามา รถ
ดํารงชีวิตประจําวันใน
สังคมได๎อยํางมีความสุข
เพิ่มมากขึ้น 

สํานักปลัดฯ 
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6.1ีแผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

4 โครงการอบรมการนํา
มาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

ฝึ ก อ บ ร ม พั ฒ น า
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรเทศบาลเมือง
แมํโจ๎ ประจําปี2560 

ผู๎บริหาร ข๎าราชการ
ลูกจ๎างประจาํ และ
พนักงานจ๎างของ
เทศบาลเมืองแมํโจ๎
จํานวน 200 คน 

70,000 70,000 70,000 70,000 1.มี ผู๎ เ ข๎ า
อ บ ร ม ต า ม
โ ค ร งก า ร ไ มํ
น๎อยกวํา70% 
2. ผู๎เข๎าอบรม 
มี คุ ณ ธ ร ร ม
จริยธรรมเพิ่ม
มากขึ้น 

1. ผู๎เข๎าฝึกอบรมนํา
หลักธรรมไปปฏิบัติใน
ชี วิ ต ป ร ะ จํ า วั น แ ล ะ
สามารถประยุกต๑ใช๎ 
ในการปฏิบัติงานได๎ 
2. ผู๎เข๎าฝึกอบรมมี
คุณธรรมจริยธรรมและ
ธรรมาภิ บาลในกา ร
ปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น 
3. ผู๎เข๎าฝึกอบรมมี
จิตสํานึกรํ วมตํอต๎าน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ 

ส านักปลัด, 
งานการ
เจ้าหน้าที ่

5 โครงการจัดทําแผนพัฒนาแบบ
มีสํวนรํวม 

1. เพื่อแสดงความสัมพันธ๑ 
เช่ือมโยงและสอดคล๎อง
ระหวํางแผนยุทธศาสตร๑การ
พัฒนาและการจัดทํา
งบประมาณประจําป ี
2. เพื่อแสดงแนวทางการ
พัฒนาในชํวงสีป่ีที่มีความ
สอดคล๎องและสามารถ
สนองตอบตํอ 
ยุทธศาสตร๑การพัฒนาอยําง
มีประสิทธิภาพ 

1. จัดเวทีประชาคม
ในเขตเทศบาลเมือง
แมํโจ๎เพื่อสร๎างการมี
สํวนรํวมในการ
ดําเนินงาน 
2. จัดประชุมเพื่อ
กําหนดทิศทางการ
พัฒนา 
3. จัดทํา/ปรับปรุง 
แผนยุทธศาสตร๑ 
4. จัดทําแผนพัฒนา
สามปี/เพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลง 

50,000 50,000 50,000 50,000 1. การจัดทํา
แผนฯ ถูกต๎อง
ครบถ๎วนตาม
ระเบียบและ
หนังสือสั่งการ 
2. จํานวน
ชํองทางในการ
เปิดเผย 
ข๎อมูลให๎แก ํ
ประชาชนและ
หนํวยงาน
ตํางๆ 

เทศบาลเมืองแมํโจ๎มี
แผนพัฒนาสีป่ ีเพื่อใช๎
เป็นแนวทางสําหรับผู๎
ปฏิบัติในการดําเนินการ
พัฒนาในชํวงสีป่ีได๎
อยํางมีประสิทธภิาพ 

สํานักปลัด, 
งานวิเคราะห๑
นโยบายและ

แผน 
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6.1ีแผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

6 โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
บุคลากรของเทศบาลเมือง แมํ
โจ๎ ประจําปีงบประมาณ 
2561 

เพื่อให๎ผู๎เข๎ารับการอบรม 
กองการเจ๎าหน๎าที่ได๎รับการ
เพิ่มพูนความรู๎พัฒนาทกัษะ
ความสามารถประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน ภายใต๎ระเบียบ 
ข๎อกฎหมายที่กําหนด ใน
ตําแหนํงสายงานของตนเอง 
 

ผู๎บริหาร ข๎าราชการ 
ลูกจ๎างประจาํ และ
พนักงานจ๎างของ
เทศบาลเมืองแมํโจ๎
จํานวน 200 คน 

100,000    1.มี ผู๎ เ ข๎ า
อ บ ร ม ต า ม
โ ค ร งก า ร ไ มํ
น๎อยกวํา70% 
2. ผู๎เข๎าอบรม 
ม ป ร ะ สิ ท ธิ
ภ า พ แ ล ะ
ผลสําเร็จ 
ในการทํางาน 
เพิ่มขึ้น 

1. ผู๎เข๎ารับการอบรม
สามารถปฏบิัติงานใน
ตําแหนํงสายงานของ
ตนได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
2. ผู๎เข๎าอบรมมีการ
พัฒนาการทํางานแบบ
บูรณาการสามารถแก๎ไข
ปัญหาพัฒนางานและ
ทํางานเป็นทีมได๎อยํางม ี
ประสิทธิภาพ 
3. ผู๎เข๎าอบรมมีทัศนคติ 
และจิตสํานึกที่ดีตํอองค๑ 

ส านักปลัด, 
งานการ
เจ้าหน้าที ่

7 โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการองค๑กรที่ดีแกํพนกังาน
เทศบาลเมืองแมํโจ๎ ประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 

1.เพื่อให๎บุคลากรของ
เทศบาลเมืองแมํโจ๎เกิดการ
พัฒนาความรู๎และ
ความสามารถในการทํางาน 
2. เพื่อให๎เกิดการสร๎าง
ทีมงานสูํความสําเร็จตาม
วิสัยทัศน๑ขององค๑กร 
3. เพื่อให๎เกิดการสร๎างความ
เข๎าใจอันดีความสามัคคีและ
เกิดความรักความผกูพันใน
องค๑กร 

คณะผู๎บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาลเมืองแมํ
โจ ๎ข๎าราชการและ
พนักงานจ๎างเทศบาล
เมืองแมํโจ๎ เข๎ารับการ
อบรม สัมมนาหรือ
การเข๎ารับการศึกษา
หลักสูตรตําง ๆ 

100,000    ร้อยละของ 
ความพึงพอใจ 
ของผู้เข้าร่วม 
โครงการฯ 
ที่มีต่อการ 
จัดโครงการ 
ฝึกอบรม 
สัมมนาและ 
ทัศนศึกษาฯ 

1.ผู๎เข๎าฝึกอบรมนํา
ความรู๎ที่ได๎รับมา
พัฒนาการทํางานใน
หน๎าที่ที่รับผิดชอบให๎มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
2. ผู๎เข๎าฝึกอบรมเกิด 
ความเข๎าใจ ความ
สามัคคีความผูกพันและ
รักองค๑กร 

ส านักปลัด 
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6.1ีแผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

8 โครงการปรับปรุงและพัฒนา
เว็บไซด๑เทศบาลเมืองแมํโจ๎ 

1. เพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบ
สารสนเทศฐานข๎อมูลและ
เว็บไซต๑ของเทศบาลเมืองแมํ
โจ๎ให๎ทันสมัย มีการให๎บรกิาร 
ที่นําสนใจ 
2. เพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบ
สารสนเทศฐานข๎อมูลและ
เว็บไซต๑ให๎รองรับอุปกรณ๑
สื่อสารรูปแบบอื่นๆ (สมาร๑ท
โฟน,แท็บเล็ต) 
3. เพื่อพัฒนาให๎เวบ็ไซต๑
สนับสนุนการเข๎าถึงของผู๎
พิการตามมาตรฐาน 

มีระบบสารสนเทศ 
ฐานข๎อมูล และ
เว็บไซต๑ที่ทันสมัย 
รองรับอุปกรณ๑ 
สื่อสารรูปแบบอื่นๆ 
(สมาร๑ทโฟน, แท็บ
เล็ต)และสนับสนุน
การเข๎าถึงของผู๎พิการ
ตามมาตรฐาน 

70,000 70,000 70,000 70,000 จํานวนครั้ง 
การพัฒนา 
ระบบฯ 

1. เทศบาลเมืองแมํโจ ๎
มีชํองทางสื่อสาร 
ประชาสัมพันธ๑ไปยัง 
ประชาชนผู๎สนใจ 
อยํางมีประสิทธภิาพ 
2. ประชาชนผู๎สนใจ
สามารถรับทราบขอ๎มูล
ขําวสารกิจกรรมของ
เทศบาลเมืองแมํโจ๎ได๎
อยํางทั่วถึงทุกรูปแบบ
ของอุปกรณ๑เครื่องมือ
สื่อสาร 
3. ผู๎พิการ/ผู๎มีความ
บกพรํองทางด๎านตํางๆ 
สามารถเข๎าถึงข๎อมูลใน
เว็บไซต๑ของเทศบาล
เมืองแมํโจ๎ได๎ 

สํานักปลัด 
งาน

ประชาสัมพันธ๑ 

9 โครงการเสริมสร๎างภาพลักษณ๑
ประชาสัมพันธ๑เชิงกลยุทธ๑และ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
ประชาสัมพันธ๑ 

๒.๑ เพื่อประชาสัมพันธ๑งาน
เทศบาลเมืองแมํ โจ๎  ผําน
ชํองทางสื่อสารมวลชนๆใน
แขนงตํางๆ   
 

ชํองทาง
ประชาสัมพันธ๑ 
ประกอบดว๎ย  
- รายการวิทยุ 
ออกอากาศทุสัปดาห๑ 
- หนังสือพิมพ๑ทอ๎งถิ่น  
- ทีวีทอ๎งถิ่น 
- บนเว็บไซต๑
สํานักงาน 

50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนครั้ง
การออกสื่อ 

เพื่อให๎การ
ประชาสัมพันธ๑ สามารถ
เผยแพรํไปได๎ในหลายๆ 
ชํองทาง และเจ๎าหนา๎ที่ 
ดําเนินการ
ประชาสัมพันธ๑งานได๎
อยํางมีประสิทธภิาพ 
และทั่วถึงทุกพื้นที ่และ
สื่อมวลชนในทุกแขนง 

สํานักปลัด 
งาน

ประชาสัมพันธ๑ 
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6.1ีแผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

10 โครงการจัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธ๑เผยแพรํขําวสาร
ของเทศบาลเมืองแมํโจ๎ 

1. เพื่อเผยแพรํและ
ประชาสัมพันธ๑ภารกจิของ
เทศบาลเมืองแมํโจ๎ให๎แกํ
หนํวยงานรัฐเอกชนและ
ประชาชนทั่วไปได๎ทราบ 
2. เพื่อเป็นสื่อในการสร๎าง 
ความรู ๎ความเข๎าใจในการ
ให๎บริการสาธารณะให๎แกํ
ประชาชนตลอดจน
หนํวยงานองค๑กรอื่น ๆ 

สื่อประชาสัมพันธ์ทุก
รูปแบบ 
ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
การศึกษา 
ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่น 
การส่งเสริมสุขภาพ 
การกีฬาและ
นันทนาการ 
กิจกรรมเด็กและ
เยาวชน 

200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของ 
ความพึงพอใจ 
ของผู้ทีได้รับ 
สื่อทุกประเภท 

1. องค๑กรภาครัฐ 
เอกชนและประชาชน
ทั่วไปได๎รับทราบผลการ
ดําเนินงานของเทศบาล
เมืองแมํโจ๎ 
2. ประชาชนทั่วไปได๎
รู๎จักศาสนาและ
วัฒนธรรมประเพณีอันดี
งามของเทศบาลเมือง
แมํโจ ๎

สํานักปลัด, 
งาน

ประชาสัมพันธ๑ 

11 โครงการการอบรมมัคคุเทศก๑
น๎อยประจาํชุมชน 

เพื่อให๎เยาวชนได๎รับความรู๎
แ ล ะ ทั ก ษ ะ ก า ร เ ป็ น
มัคคุ เทศก๑ท๎องถิ่ นในการ
แนะนําและประชาสัมพันธ๑
ชุ ม ชน  ด๎ ว ย จิ ต สํ า นึ ก ใ น
คุณคําและภาคภูมิ ใ จ ใน
ท๎ อ ง ถิ่ น ตน  นํ า ไ ปสูํ ก า ร
อนุรักษ๑และประชาสัมพันธ๑
ทรัพยากรการทํอง เที่ ยว
ท๎องถิ่นได๎อยํางถูกต๎องและ
เกิดประโยชน๑แกํท๎องถิ่นตน 

จัดกิจกรรมในรูปแบบ
ตําง ๆเชํน 
1. อบรม สัมมนา 
2. นิทรรศการ 
3.จัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธ๑ 
หลายรูปแบบ  

30,000 30,000 30,000 30,000 ร๎อยละของ
จํานวน
ผู๎เข๎ารํวม
โครงการ 

๑ เยาวชนในท๎องถิ่นมี
จิตสํานึกในความ
ภาคภูมิใจในทรัพยากร
การทํองเท่ียวของ
ท๎องถิ่นตน 
๒ เยาวชนได๎รับความรู๎
และทักษะในการ
ประชาสัมพันธ๑รวมทั้ง
เกิดความเข๎าใจในการ
อนุรักษ๑ทรัพยากรการ
ทํองเที่ยวอยาํงถูกต๎อง
และเกิดประโยชน๑แกํ
ท๎องถิ่นของตน 

สํานักปลัด 
งาน

ประชาสัมพันธ๑ 
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6.1ีแผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

12 โครงการอบรมเครือขําย
ประชาสัมพันธ๑เพือ่ชุมชน 

1. เพื่อเผยแพรํและ
ประชาสัมพันธ๑ภารกจิของ
เทศบาลเมืองแมํโจ๎ให๎แกํ
หนํวยงานรัฐเอกชนและ
ประชาชนทั่วไปได๎ทราบ 
2. เพื่อเป็นสื่อในการสร๎าง 
ความรู ๎ความเข๎าใจในการ
ให๎บริการสาธารณะให๎แกํ
ประชาชนตลอดจน
หนํวยงานองค๑กรอื่น ๆ 

จัดกิจกรรมในรูปแบบ
ตําง ๆเชํน 
1. อบรม สัมมนา 
2. นิทรรศการ 
3.จัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธ๑ 
หลายรูปแบบ 

10,000 30,000 30,000 30,000 ร๎อยละของ
จํานวน
ผู๎เข๎ารํวม
โครงการ 

1. องค๑กรภาครัฐ 
เอกชนและประชาชน
ทั่วไปได๎รับทราบผลการ
ดําเนินงานของเทศบาล
เมืองแมํโจ๎ 
2. ประชาชนทั่วไปได๎
รู๎จักศาสนาและ
วัฒนธรรมประเพณีอันดี
งามของเทศบาลเมือง
แมํโจ ๎

สํานักปลัด, 
งาน

ประชาสัมพันธ๑ 

13 โครงการฝึกอบรมความรู๎
เกี่ยวกบักฎหมายวาํด๎วยข๎อมูล
ขําวสารของราชการ 

๑ . เพื่ อ ใ ห๎ ข๎ า ร า ช ก า ร  มี
ความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับ
ก ฎ ห ม า ย วํ า ด๎ ว ย ข๎ อ มู ล
ขําวสารของทางราชการ 
 ๒ .  เ พื่ อ ใ ห๎ ข๎ า ร า ช ก า ร
สามารถปฏิบัติงานในหน๎าที่
ตามหลักกฎหมายวําด๎วย
ข๎อมูลขําวสารของราชการได๎
อยํางถูกต๎อง 
๓. เพื่อสร๎างบรรทัดฐานใน
กา รปฏิ บั ติ ร า ชก า รตาม
ระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐที่ดี 

จัดกิจกรรมในรูปแบบ
ตําง ๆเชํน 
1. อบรม สัมมนา 
2. นิทรรศการ 
3. จั ดทํ าสื่ อ
ประชาสัมพันธ๑ 
หลายรูปแบบ เชํน 
สปอต โฆษณาวิทยุ 
ปูายประชาสัมพันธ๑ 
แ ผํ น พั บ แ ล ะ
สติ๊กเกอร๑ ฯลฯ 

20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนของ 
-ข้าราชการ 
ที่มีความรู้ 
ด้านการเมือง 
การปกครอง 
แ ล ะ ด้ า น
กฎหมาย 

๑. ผู๎เข๎ารับการฝึกอบรม 
มีความรู๎ ความเขา๎ใจ 
เกี่ยวกบักฎหมายวาํ
ด๎วยข๎อมูลขาํวสารของ
ราชการ 
๒. ผู๎เข๎ารับการฝึกอบรม
ปฏิบัติหน๎าที่ตาม
กฎหมายวําด๎วยข๎อมูล
ขําวสารของราชการได๎
อยํางถูกตอ๎ง 
 ๓. ผู๎เข๎ารับการ
ฝึกอบรมจัดตั้งศูนย๑
ข๎อมูลขําวสารของ
หนํวยงานของตนอยําง
ถูกต๎อง 

ส านักปลัด, 
นิติกร 
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6.1ีแผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

14 โครงการอบรมให๎ความรู๎
เกี่ยวกบักฎหมายท๎องถิ่น    
“มองกฎหมายแบบชาวบ๎าน 
คืนความสุขให๎ประชาชน” 

๑ . เพื่ อ ใ ห๎ ข๎ า ร า ช ก า ร  มี
ความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับ
ก ฎ ห ม า ย วํ า ด๎ ว ย ข๎ อ มู ล
ขําวสารของทางราชการ 
 ๒ .  เ พื่ อ ใ ห๎ ข๎ า ร า ช ก า ร
สามารถปฏิบัติงานในหน๎าที่
ตามหลักกฎหมายวําด๎วย
ข๎อมูลขําวสารของราชการได๎
อยํางถูกต๎อง 
๓. เพื่อสร๎างบรรทัดฐานใน
กา รปฏิ บั ติ ร า ชก า รตาม
ระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐที่ดี 

จัดกิจกรรมในรูปแบบ
ตําง ๆเชํน 
1. อบรม สัมมนา 
2. นิทรรศการ 
3. จั ดทํ าสื่ อ
ประชาสัมพันธ๑ 
หลายรูปแบบ เชํน 
สปอต โฆษณาวิทยุ 
ปูายประชาสัมพันธ๑ 
แ ผํ น พั บ แ ล ะ
สติ๊กเกอร๑ ฯลฯ 

20,000 20,000 20,000 20,000 ร๎อยละของ
จํานวน
ผู๎เข๎ารํวม
โครงการ 

๑. ผู๎เข๎ารับการฝึกอบรม 
มีความรู๎ ความเขา๎ใจ 
เกี่ยวกบักฎหมายวาํด๎วย
ข๎อมูลขําวสารของราชการ 
๒. ผู๎เข๎ารับการฝึกอบรม
ปฏิบัติหน๎าที่ตามกฎหมาย
วําด๎วยข๎อมูลขาํวสารของ
ราชการได๎อยํางถกูต๎อง 
 ๓. ผู๎เข๎ารับการฝึกอบรม
จัดตั้งศูนย๑ข๎อมูลขําวสาร
ของหนํวยงานของตน
อยํางถูกตอ๎ง 

ส านักปลัด, 
นิติกร 

15 โครงการฝึกอบรมบทบาทของ
ผู๎นําชุมชนในการประนอมและ
ระงับข๎อพิพาทในระดับทอ๎งถิ่น
ที่มีตํอชุมชนเพื่อชุมชน 

เพื่อให๎บริการไกลํเกลี่ย
ประนอมข๎อพพิาทให๎แกํ
ประชาชนโดยทัว่ไป 

1. เครือขํายและ
อาสาสมัครค๎ุมครอง
สิทธิและเสรีภาพ 
และประชาชน เข๎า
รํวมกิจกรรมอยําง
น๎อยศูนย๑ละ 20-30 
คน  
2. ศูนย๑ไกลํเกลี่ย
ระงับข๎อพิพาทชุมชน 

20,000 20,000 20,000 20,000 ร๎อยละของ
เร่ืองที่ไกลํ
เกลี่ยความ
ขัดแย๎งได๎
สําเร็จ ร๎อย
ละ 90 

ชุ มชนสามารถจั ดกา ร
ความขัดแย๎งด๎วยระบบ
และกลไกของชุมชน ผําน
เครือขํายและอาสาสมัคร 
ค๎ุมครองสิทธิและเสรีภาพ 
ศูนย๑ ไกลํ เกลี่ยระ งับข๎อ
พิ พ า ท ชุ ม ช น  แ ล ะ
เจ๎าหน๎าที่ไกลํเกลี่ยระงับ
ข๎อพิพาท อันจะนําไปสูํ
การลดปริมาณคดีที่ขึ้นสูํ
ศาล และเกิดความรั ก
ความสามัคคีของคนใน
ชุมชน 

ส านักปลัด 
นิติกร 
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6.1ีแผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

16 โครงการศูนย๑ไกลํเกลี่ยข๎อ
พิพาทในชุมชนเทศบาลเมือง
แมํโจ ๎

เพื่อให๎บริการไกลํเกลี่ย
ประนอมข๎อพพิาทให๎แกํ
ประชาชนโดยทัว่ไป 

1. เครือขํายและ
อาสาสมัครค๎ุมครอง
สิทธิและเสรีภาพ 
และประชาชน เข๎า
รํวมกิจกรรมอยําง
น๎อยศูนย๑ละ 20-30 
คน  
2. ศูนย๑ไกลํเกลี่ย
ระงับข๎อพิพาทชุมชน 

20,000 20,000 20,000 20,000 ร๎อยละของ
เร่ืองที่ไกลํ
เกลี่ยความ
ขัดแย๎งได๎
สําเร็จ ร๎อย
ละ 90 

ชุ มชนสามารถจั ดกา ร
ความขัดแย๎งด๎วยระบบ
และกลไกของชุมชน ผําน
เครือขํายและอาสาสมัคร 
ค๎ุมครองสิทธิและเสรีภาพ 
ศูนย๑ ไกลํ เกลี่ยระ งับข๎อ
พิ พ า ท ชุ ม ช น  แ ล ะ
เจ๎าหน๎าที่ไกลํเกลี่ยระงับ
ข๎อพิพาท อันจะนําไปสูํ
การลดปริมาณคดีที่ขึ้นสูํ
ศาล และเกิดความรั ก
ความสามัคคีของคนใน
ชุมชน 

ส านักปลัด 
นิติกร 

17 โครงการรณรงค๑เพื่อการมีสํวน
รํวมของประชาชนในการ
พัฒนาองค๑กรและชุมชน 

1 เพื่อสร๎างความตระหนัก
และเห็นความสําคัญของการ
มีสํวนรํวม ของประชาชนใน
ก า รบ ริ ห า ร กิ จ ก า ร ข อ ง
เทศบาลเมืองแมํโจ๎ 
2 เพื่อสร๎างความรู๎ความ
เข๎า ใจเกี่ ยวกับหลักการมี
สํวนรํวมของ ประชาชน 
รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข๎อง 
 

จัดกิจกรรมในรูปแบบ
ตําง ๆเชํน 
1. อบรม สัมมนา 
2. นิทรรศการ 
3. จั ดทํ าสื่ อ
ประชาสัมพันธ๑ 
หลายรูปแบบ เชํน 
สปอต โฆษณาวิทย ุ
ปูายประชาสัมพันธ๑ 
แผํนพับและ
สติ๊กเกอร๑ ฯลฯ 

20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวน
กิจกรรม 
ที่สํงเสริม 
การมีสํวน
รํวมของทุก
ภาคสํวน 

1. เทศบาลเมืองแมํโจ ๎
มีชํองทางสื่อสาร
ประชาสัมพันธ๑ไปยัง 
ประชาชนผู๎สนใจ 
อยํางมีประสิทธภิาพ 
2. ประชาชนผู๎สนใจ
สามารถรับทราบขอ๎มูล
ขําวสารกิจกรรมของ
เทศบาลเมืองแมํโจ๎ได๎
อยํางทั่วถึงทุกรูปแบบของ
อุปกรณ๑เครื่องมือสื่อสาร 

สํานักปลัด 

 
 



~ 164 ~ 

6.1ีแผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

18 โครงการท๎องถิ่นไทยใสสะอาด เพื่อเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎
กระบวนทัศน๑ใหมํด๎านคุณธรรม 
จริยธรรมในท๎องถิ่ น  และ
สํงเสริมให๎เกิดการรวมพลังการ
ทําความดีไปสูํการปฏิบัติเพื่อ
สร๎างองศ๑กรให๎ใสสะอาด 

จัดกิจกรรมในรูปแบบ
ตําง ๆเชํน 
1. อบรม สัมมนา 
2. นิทรรศการ 
3. จั ดทํ าสื่ อ
ประชาสัมพันธ๑ 
หลายรูปแบบ เชํน 
สปอต โฆษณาวิทย ุ
ปูายประชาสัมพันธ๑ 
แผํนพับและ
สติ๊กเกอร๑ ฯลฯ 

100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวน
กิจกรรม 
ที่สํงเสริม 
การมีสํวน
รํวมของทุก
ภาคสํวน 

เ จ๎ า หน๎ า ที่ ภ า ครั ฐ และ
ป ร ะ ช า ช น  ป ร ะ พ ฤ ติ
ป ฏิ บั ติ อ ยูํ ใ น ก ร อ บ
ก ฎ ห ม า ย  วิ นั ย แ ล ะ
จริยธรรม รวมทั้งรํวมกัน
ปูองกัน แก๎ไข สิ่งผิดและ
สํงเสริมความดี  
 

ส านักปลัด 
 

19 คําใช๎จํายในการสํงเสริมการมี
สํวนรํวมในการเมืองการ
ปกครอง 

1 เพื่อสร๎างความตระหนัก
และเห็นความสําคัญของการ
มีสํวนรํวม ของประชาชนใน
ก า รบ ริ ห า ร กิ จ ก า ร ข อ ง
เทศบาลเมืองแมํโจ๎ 
2 เพื่อสร๎างความรู๎ความ
เข๎า ใจเกี่ ยวกับหลักการมี
สํวนรํวมของ ประชาชน 
รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข๎อง 
3  เพื่ อ เ ป็ น คํู มื อ ใ น ก า ร
บริหารจัดการกระบวนการมี
สํวนรํวมของ ประชาชน 
รวมทั้ งขั้นตอน เครื่องมือ
และเทคนิคการมีสํวนรํวม 
ของประชาชน 

จัดกิจกรรมในรูปแบบ
ตําง ๆเชํน 
1. อบรม สัมมนา 
2. นิทรรศการ 
3. จั ดทํ าสื่ อ
ประชาสัมพันธ๑ 
หลายรูปแบบ เชํน 
สปอต โฆษณาวิทย ุ
ปูายประชาสัมพันธ๑ 
แผํนพับและ
สติ๊กเกอร๑ ฯลฯ 

100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวน
กิจกรรม 
ที่สํงเสริม 
การมีสํวน
รํวมของทุก
ภาคสํวน 

1. เทศบาลเมืองแมํโจ ๎
มีชํองทางสื่อสาร
ประชาสัมพันธ๑ไปยัง 
ประชาชนผู๎สนใจ 
อยํางมีประสิทธภิาพ 
2. ประชาชนผู๎สนใจ
สามารถรับทราบขอ๎มูล
ขําวสารกิจกรรมของ
เทศบาลเมืองแมํโจ๎ได๎
อยํางทั่วถึงทุกรูปแบบของ
อุปกรณ๑เครื่องมือสื่อสาร 

สํานักปลัด 
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6.1ีแผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

20 คําใช๎จํายในการดําเนินการ
เลือกตั้ง 

1. เพื่อเป็นการสํงเสริมการ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย 
2. เพื่อสํงเสริมให๎ประชาชน 
ให๎เข๎ามามีสํวนรํวมในการ
เลือกผู๎บริหาร/ตัวแทนเข๎า
มาบริหาร 
ท๎องถิ่นของตนเอง 
3. เพื่อให๎ได๎ผู๎บริหาร/
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแมํ
โจ๎เข๎ามาบรหิารเทศบาล
เมืองแมํโจ๎ 
 

ดําเนินกิจกรรมเพื่อ
สํงเสริม 
สนับสนุนการเลือกตั้ง 
1. นายกเทศมนตรี
เมืองแมํโจ๎ 
2. สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองแมํโจ๎ 
ตามที่กฎหมาย
กําหนด (กรณีครบ
วาระยบุสภา และ
กรณีแทน 
ตําแหนํงวําง) ตามที่
คณะกรรมการ
เลือกตั้งกําหนด 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ร๎อยละของ 
ประชาชน 
ที่มีสํวนรํวม 
ในการ
เลือกตั้ง 
ผู๎บริหาร/
สท. 
เข๎ามา
บริหารงาน
ของเทศบาล
เมืองแมํโจ๎ 

1. สํงเสริมการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตย 
2. ประชาชนเข๎ามามีสํวน
รํวมในการเลือกผู๎บริหาร/
ตัวแทนเข๎ามาบริหาร
ท๎องถิ่นของตนเอง 
3. ได๎ผู๎บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาลเมืองแมํโจ ๎
เข๎ามาบริหารงานของ 
เทศบาลเมืองแมํโจ๎ 

สํานักปลัด, 
งานวิเคราะห๑
นโยบายและ

แผน 

21 จัดซื้อโต๏ะคอมพิวเตอร๑ 1.เ พื่ อ ใ ห๎ มี วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ๑ 
เครื่องมือ เครื่องใช๎ที่จําเป็น 
ในการเพิ่ มประสิทธิภาพ  
การปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหนํวยงาน 
2. เพื่ออํานวยความสะดวก
และเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของเจ๎าหน๎าที่ 

จัดซื้อโต๏ะ
คอมพิวเตอร๑ จาํนวน 
1 ตัว 

3,500    จํานวน
ครุภัณฑ๑ 
ที่ได๎
มาตรฐาน 
เพียงพอตํอ 
การใช๎งาน
ของ 
สํานักปลัด 

1.มีวัสดุอุปกรณ๑เครื่องมือ 
เครื่องใช๎  ที่ เพียงพอตํอ
ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น แ ล ะ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
2. เจ๎าหน๎าที่ปฏิบัติงาน 
ได๎อยํางสะดวก รวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ 

สํานักปลัด 
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6.1ีแผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

22 จัดซื้อเก๎าอี้สํานกังาน 1.เ พื่ อ ใ ห๎ มี วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ๑ 
เครื่องมือ เครื่องใช๎ที่จําเป็น 
ในการเพิ่ มประสิทธิภาพ  
การปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหนํวยงาน 
2. เพื่ออํานวยความสะดวก
และเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของเจ๎าหน๎าที่ 

จัดซื้อเก๎าอี้สํานกังาน 
จํานวน 4 ตัว 

14,000    จํานวน
ครุภัณฑ๑ 
ที่ได๎
มาตรฐาน 
เพียงพอตํอ 
การใช๎งาน
ของ 
สํานักปลัด 

1.มีวัสดุอุปกรณ๑เครื่องมือ 
เครื่องใช๎  ที่ เพียงพอตํอ
ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น แ ล ะ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
2. เจ๎าหน๎าที่ปฏิบัติงาน 
ได๎อยํางสะดวก รวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ 

สํานักปลัด 

23 จัดซื้อเก๎าอี้ผู๎บริหาร 1.เ พื่ อ ใ ห๎ มี วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ๑ 
เครื่องมือ เครื่องใช๎ที่จําเป็น 
ในการเพิ่ มประสิทธิภาพ  
การปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหนํวยงาน 
2. เพื่ออํานวยความสะดวก
และเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของเจ๎าหน๎าที่ 

จัดซื้อเก๎าอี้ผู๎บริหาร
จํานวน 1 ตัว 

5,500    จํานวน
ครุภัณฑ๑ 
ที่ได๎
มาตรฐาน 
เพียงพอตํอ 
การใช๎งาน
ของ 
สํานักปลัด 

1.มีวัสดุอุปกรณ๑เครื่องมือ 
เครื่องใช๎  ที่ เพียงพอตํอ
ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น แ ล ะ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
2. เจ๎าหน๎าที่ปฏิบัติงาน 
ได๎อยํางสะดวก รวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ 

สํานักปลัด 

24 จัดซื้อตู๎เก็บเอกสารสูง บน
กระจก ลํางทึบ 

1.เ พื่ อ ใ ห๎ มี วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ๑ 
เครื่องมือ เครื่องใช๎ที่จําเป็น 
ในการเพิ่ มประสิทธิภาพ  
การปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหนํวยงาน 
2. เพื่ออํานวยความสะดวก
และเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของเจ๎าหน๎าที่ 

จัดซื้อตู๎เก็บเอกสาร
สูง บนกระจก ลําง
ทึบ จํานวน 1 ตู ๎

6,700    จํานวน
ครุภัณฑ๑ 
ที่ได๎
มาตรฐาน 
เพียงพอตํอ 
การใช๎งาน
ของ 
สํานักปลัด 

1.มีวัสดุอุปกรณ๑เครื่องมือ 
เครื่องใช๎  ที่ เพียงพอตํอ
ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น แ ล ะ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
2. เจ๎าหน๎าที่ปฏิบัติงาน 
ได๎อยํางสะดวก รวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ 

สํานักปลัด 
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6.1ีแผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

25 จัดซื้อโต๏ะพับเอนกประสงค๑ 1.เ พื่ อ ใ ห๎ มี วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ๑ 
เครื่องมือ เครื่องใช๎ที่จําเป็น 
ในการเพิ่ มประสิทธิภาพ  
การปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหนํวยงาน 
2. เพื่ออํานวยความสะดวก
และเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของเจ๎าหน๎าที่ 

จัดซื้อโต๏ะพับ
เอนกประสงค๑ ขนาด
ไมํน๎อยกวาํ 
90*150*75 ซม. 
จํานวน 30 ตวัๆ 

87,000    จํานวน
ครุภัณฑ๑ 
ที่ได๎
มาตรฐาน 
เพียงพอตํอ 
การใช๎งาน
ของ 
สํานักปลัด 

1.มีวัสดุอุปกรณ๑เครื่องมือ 
เครื่องใช๎  ที่ เพียงพอตํอ
ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น แ ล ะ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
2. เจ๎าหน๎าที่ปฏิบัติงาน 
ได๎อยํางสะดวก รวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ 

สํานักปลัด 

26 จัดซื้อชุดตู๎ลําโพงเอนกประสงค๑ 
15 นิ้วพร๎อมเบส 

1.เ พื่ อ ใ ห๎ มี วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ๑ 
เครื่องมือ เครื่องใช๎ที่จําเป็น 
ในการเพิ่ มประสิทธิภาพ  
การปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหนํวยงาน 
2. เพื่ออํานวยความสะดวก
และเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของเจ๎าหน๎าที่ 

จัดซื้อชุดตู๎ลําโพง
เอนกประสงค๑ 15 
นิ้วพร๎อมเบส จาํนวน 
1 ชุด 

25,000    จํานวน
ครุภัณฑ๑ 
ที่ได๎
มาตรฐาน 
เพียงพอตํอ 
การใช๎งาน
ของ 
สํานักปลัด 

1.มีวัสดุอุปกรณ๑เครื่องมือ 
เครื่องใช๎  ที่ เพียงพอตํอ
ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น แ ล ะ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
2. เจ๎าหน๎าที่ปฏิบัติงาน 
ได๎อยํางสะดวก รวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ 

สํานักปลัด 

27 จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง
ดิจิตอลพร๎อม USB ในตัว 

1.เ พื่ อ ใ ห๎ มี วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ๑ 
เครื่องมือ เครื่องใช๎ที่จําเป็น 
ในการเพิ่ มประสิทธิภาพ  
การปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหนํวยงาน 
2. เพื่ออํานวยความสะดวก
และเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของเจ๎าหน๎าที่ 

จัดซื้อเครื่อง
บันทึกเสียงดิจิตอล
พร๎อม USB ในตัว 
จํานวน 1 เครื่อง 

13,000    จํานวน
ครุภัณฑ๑ 
ที่ได๎
มาตรฐาน 
เพียงพอตํอ 
การใช๎งาน
ของ 
สํานักปลัด 

1.มีวัสดุอุปกรณ๑เครื่องมือ 
เครื่องใช๎  ที่ เพียงพอตํอ
ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น แ ล ะ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
2. เจ๎าหน๎าที่ปฏิบัติงาน 
ได๎อยํางสะดวก รวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ 

สํานักปลัด 
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6.1ีแผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

28 จัดซื้อกล๎องถํายภาพนิ่ง ระบบ
ดิจิตอล 

1.เ พื่ อ ใ ห๎ มี วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ๑ 
เครื่องมือ เครื่องใช๎ที่จําเป็น 
ในการเพิ่ มประสิทธิภาพ  
การปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหนํวยงาน 
2. เพื่ออํานวยความสะดวก
และเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของเจ๎าหน๎าที่ 

จัดซื้อกล๎องถําย
ภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล
จํานวน 1 เครื่อง 

14,000    จํานวน
ครุภัณฑ๑ 
ที่ได๎
มาตรฐาน 
เพียงพอตํอ 
การใช๎งาน
ของ 
สํานักปลัด 

1.มีวัสดุอุปกรณ๑เครื่องมือ 
เครื่องใช๎  ที่ เพียงพอตํอ
ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น แ ล ะ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
2. เจ๎าหน๎าที่ปฏิบัติงาน 
ได๎อยํางสะดวก รวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ 

สํานักปลัด 

29 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร๑ 
สําหรับงานประมวลผล แบบที ่
2 

1.เ พื่ อ ใ ห๎ มี วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ๑ 
เครื่องมือ เครื่องใช๎ที่จําเป็น 
ในการเพิ่ มประสิทธิภาพ  
การปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหนํวยงาน 
2. เพื่ออํานวยความสะดวก
และเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของเจ๎าหน๎าที่ 

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร๑ สําหรับ
งานประมวลผล แบบ
ที่ 2 จาํนวน 7 
เครื่อง 

210,000    จํานวน
ครุภัณฑ๑ 
ที่ได๎
มาตรฐาน 
เพียงพอตํอ 
การใช๎งาน
ของ 
สํานักปลัด 

1.มีวัสดุอุปกรณ๑เครื่องมือ 
เครื่องใช๎  ที่ เพียงพอตํอ
ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น แ ล ะ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
2. เจ๎าหน๎าที่ปฏิบัติงาน 
ได๎อยํางสะดวก รวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ 

สํานักปลัด 

30 จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟูา 
ขนาดไมํน๎อยกวํา 800 VA 

1.เ พื่ อ ใ ห๎ มี วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ๑ 
เครื่องมือ เครื่องใช๎ที่จําเป็น 
ในการเพิ่ มประสิทธิภาพ  
การปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหนํวยงาน 
2. เพื่ออํานวยความสะดวก
และเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของเจ๎าหน๎าที่ 

จัดซื้อเครื่องสํารอง
ไฟฟูา ขนาดไมํน๎อย
กวํา 800 VAี
จํานวน 2 เครื่อง 

5,600    จํานวน
ครุภัณฑ๑ 
ที่ได๎
มาตรฐาน 
เพียงพอตํอ 
การใช๎งาน
ของ 
สํานักปลัด 

1.มีวัสดุอุปกรณ๑เครื่องมือ 
เครื่องใช๎  ที่ เพียงพอตํอ
ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น แ ล ะ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
2. เจ๎าหน๎าที่ปฏิบัติงาน 
ได๎อยํางสะดวก รวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ 

สํานักปลัด 
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6.1ีแผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

31 คําใช๎จํายในโครงการให๎บริการ
ประชาชนและให๎บรกิารนอก
สถานที่, นอกเวลาราชการเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได๎ ประจาํปี 2561 
เทศบาลเมืองแมํโจ๎ อําเภอ   
สันทราย จังหวัดเชียงใหมํ 

 เพื่อประชาสัมพันธ๑อาํนาจ 
หน๎าที่การนาํภาษีไปใช๎ด๎าน
การบริการสาธารณะและ
สร๎างแรงจูงใจให๎
ผู๎ประกอบการ 
ให๎ความรํวมมือกับ 
ทางราชการในการชาํระภาษี 

ประชาสัมพันธ๑ให๎
ผู๎ประกอบการ
เกี่ยวกบัข๎อบัญญัติ 
ข๎อกฎหมาย 
หรือการปฏิบัติวธิียื่น
ชําระภาษ ี
 

50,000    1.จํ า น ว น
ของ 
ผู๎ชําระภาษี
ที่ มี ค ว าม รู๎
ความเข๎าใจ
ด๎ า น ก า ร
ชําระภาษีฯ 
เพิ่มขึ้น 

ผู๎ประกอบการมีความรู๎
ความเข๎าใจขั้นตอนในการ
ชํ า ระภาษี  และ
คําธรรมเนียม รายได๎ตําง 
ๆมากขึ้น และให๎ความ
รํวมมือ 
ในการชําระภาษีให๎แกํ 
ทางราชการ 
 

กองคลัง 

32 คําใช๎จํายในโครงการปรับปรุง
แผนที่ภาษแีละทะเบียน
ทรัพย๑สินด๎วยโปรแกรมระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร๑ (LTAX 
GIS) และโปรแกรม 
(LTAX3000) ของเทศบาล
เมืองแมํโจ๎ ประจาํปี 2561 
อําเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหมํ 

1. เพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบ 
แผนที่ภาษ ีและมีฐานข๎อมูล 
ครบถ๎วน ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

ปรับปรุงฐานข๎อมูล
การยื่นชําระภาษ ี
สําหรับผู๎ประกอบการ
โรงแรม สถานบริการ
น้ํามันผู๎ประกอบการ
ค๎ายาสูบ 
จัดทําฐานข๎อมูลอื่น ๆ 
การประมวลผลการ
จัดเก็บรายได ๎ 

680,000    ร๎อยละของ
ผู๎เข๎าใช๎
ระบบที่
เพิ่มขึ้น 

เ ท ศ บ า ล เ มื อ ง แ มํ โ จ๎ 
สามารถจัดเก็บรายได๎การ
พาณิชย๑และภาษีได๎อยําง
ครบถ๎วนถูกต๎อง และมี
ประสิทธิภาพ 

กองคลัง 
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6.1ีแผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

33 คําใช๎จํายในโครงการอบรม
สํงเสริมความรู๎ด๎านทะเบียน
พาณิชย๑การจัดเก็บรายได๎ 
ประจําป ี2561 เทศบาลเมือง
แมํโจ๎ อําเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหมํ 

1. เพื่อให๎ผู๎ประกอบการมี
ความรู ๎ความเข๎าใจใน
ข๎อบัญญัติเทศบาลเมืองแมํ
โจ๎ตลอดถึงเข๎าใจขั้นตอนตําง 
ๆในการชําระภาษ ี
 และคําธรรมเนียม 
คําบริการตําง ๆ 
2. เพื่อประชาสัมพันธ๑
อํานาจ 
หน๎าที่การนาํภาษีไปใช๎ด๎าน
การบริการสาธารณะและ
สร๎างแรงจูงใจให๎
ผู๎ประกอบการ 
ให๎ความรํวมมือกับ 
ทางราชการในการชาํระ 

1. จัดพิมพ๑เอกสาร
แผํนพับใบปลิว 
คํูมือการปฏิบัติ
เอกสาร
ประชาสัมพันธ๑ให๎
ผู๎ประกอบการ
เกี่ยวกบัข๎อบัญญัติ 
ข๎อกฎหมาย 
หรือการปฏิบัติวธิียื่น
ชําระภาษ ี
2. โฆษณา
ประชาสัมพันธ๑ 
ตามสื่อตําง ๆ ฯลฯ 

40,000    1.จํ า น ว น
ของ 
ผู๎ชําระภาษี
ที่ มี ค ว าม รู๎
ความเข๎าใจ
ด๎ า น ก า ร
ชําระภาษีฯ 
เพิ่มขึ้น 
2. สถิติการ
จั ด เ ก็ บ
รายได๎ของ
เ ท ศ บ า ล
เมืองแมํโจ๎ 

1. ผู๎ประกอบการมีความรู๎
ความเข๎าใจขั้นตอนในการ
ชํ า ระภาษี  และ
คําธรรมเนียม รายได๎ตําง 
ๆมากขึ้น และให๎ความ
รํวมมือ 
ในการชําระภาษีให๎แกํ 
ทางราชการ 
2. เทศบาลเมืองแมํโจ๎ 
สามารถจัดเก็บรายได๎การ
พาณิชย๑และภาษีได๎อยําง
ครบถ๎วนถูกต๎อง และมี
ประสิทธิภาพ 

กองคลัง 

34 จัดซื้อเก๎าอี้สํานกังาน 1.เ พื่ อ ใ ห๎ มี วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ๑ 
เครื่องมือ เครื่องใช๎ที่จําเป็น 
ในการเพิ่ มประสิทธิภาพ  
การปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหนํวยงาน 
2. เพื่ออํานวยความสะดวก
และเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของเจ๎าหน๎าที่ 

จัดซื้อเก๎าอี้สํานกังาน 
จํานวน 8 ตัว 

31,200    จํานวน
ครุภัณฑ๑ 
ที่ได๎
มาตรฐาน 
เพียงพอตํอ 
การใช๎งาน
ของ 
กองคลัง 

1.มีวัสดุอุปกรณ๑เครื่องมือ 
เครื่องใช๎  ที่ เพียงพอตํอ
ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น แ ล ะ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
2. เจ๎าหน๎าที่ปฏิบัติงาน 
ได๎อยํางสะดวก รวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ 

กองคลัง 
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6.1ีแผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

35 จัดซื้อเครื่องนับธนบัตรแบบตั้ง
โต๏ะ 

1.เ พื่ อ ใ ห๎ มี วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ๑ 
เครื่องมือ เครื่องใช๎ที่จําเป็น 
ในการเพิ่ มประสิทธิภาพ  
การปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหนํวยงาน 
2. เพื่ออํานวยความสะดวก
และเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของเจ๎าหน๎าที่ 

จัดซื้อเครื่องนับ
ธนบัตรแบบตั้งโต๏ะ 
จํานวน 1 เครื่อง 

53,000    จํานวน
ครุภัณฑ๑ 
ที่ได๎
มาตรฐาน 
เพียงพอตํอ 
การใช๎งาน
ของ 
กองคลัง 

1.มีวัสดุอุปกรณ๑เครื่องมือ 
เครื่องใช๎  ที่ เพียงพอตํอ
ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น แ ล ะ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
2. เจ๎าหน๎าที่ปฏิบัติงาน 
ได๎อยํางสะดวก รวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ 

 

36 จัดซื้อเครื่องพิมพ๑เช็ค 1.เ พื่ อ ใ ห๎ มี วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ๑ 
เครื่องมือ เครื่องใช๎ที่จําเป็น 
ในการเพิ่ มประสิทธิภาพ  
การปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหนํวยงาน 
2. เพื่ออํานวยความสะดวก
และเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของเจ๎าหน๎าที่ 

จัดซื้อเครื่องพิมพ๑เช็ค 
จํานวน 1 เครื่อง 

35,000    จํานวน
ครุภัณฑ๑ 
ที่ได๎
มาตรฐาน 
เพียงพอตํอ 
การใช๎งาน
ของ 
กองคลัง 

1.มีวัสดุอุปกรณ๑เครื่องมือ 
เครื่องใช๎  ที่ เพียงพอตํอ
ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น แ ล ะ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
2. เจ๎าหน๎าที่ปฏิบัติงาน 
ได๎อยํางสะดวก รวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ 

กองคลัง 

37 จัดซื้อตู๎เก็บเอกสารบานเล่ือน
แบบกระจก 

1.เ พื่ อ ใ ห๎ มี วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ๑ 
เครื่องมือ เครื่องใช๎ที่จําเป็น 
ในการเพิ่ มประสิทธิภาพ  
การปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหนํวยงาน 
2. เพื่ออํานวยความสะดวก
และเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของเจ๎าหน๎าที่ 

จัดซื้อตู๎เก็บเอกสาร
บานเล่ือนแบบ
กระจกจาํนวน 2 ตู ๎

10,000    จํานวน
ครุภัณฑ๑ 
ที่ได๎
มาตรฐาน 
เพียงพอตํอ 
การใช๎งาน
ของ 
กองคลัง 

1.มีวัสดุอุปกรณ๑เครื่องมือ 
เครื่องใช๎  ที่ เพียงพอตํอ
ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น แ ล ะ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
2. เจ๎าหน๎าที่ปฏิบัติงาน 
ได๎อยํางสะดวก รวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ 

กองคลัง 
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6.1ีแผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

38 จัดซื้อตู๎เอกสารรางเลื่อนแบบ
มือผลัก 4 ตู ๎

1.เ พื่ อ ใ ห๎ มี วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ๑ 
เครื่องมือ เครื่องใช๎ที่จําเป็น 
ในการเพิ่ มประสิทธิภาพ  
การปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหนํวยงาน 
2. เพื่ออํานวยความสะดวก
และเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของเจ๎าหน๎าที่ 

จัดซื้อตู๎เอกสารราง
เล่ือนแบบมือผลัก 4 
ตู๎จํานวน 1 ชุด 

45,000    จํานวน
ครุภัณฑ๑ 
ที่ได๎
มาตรฐาน 
เพียงพอตํอ 
การใช๎งาน
ของ 
กองคลัง 

1.มีวัสดุอุปกรณ๑เครื่องมือ 
เครื่องใช๎  ที่ เพียงพอตํอ
ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น แ ล ะ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
2. เจ๎าหน๎าที่ปฏิบัติงาน 
ได๎อยํางสะดวก รวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ 

 

39 จัดซื้อตู๎เหล็กขนาด 4 ลิ้นชัก 1.เ พื่ อ ใ ห๎ มี วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ๑ 
เครื่องมือ เครื่องใช๎ที่จําเป็น 
ในการเพิ่ มประสิทธิภาพ  
การปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหนํวยงาน 
2. เพื่ออํานวยความสะดวก
และเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของเจ๎าหน๎าที่ 

คําจัดซื้อตู๎เหล็กขนาด 
4 ลิ้นชัก จํานวน 5 ตู ๎

25,000    จํานวน
ครุภัณฑ๑ 
ที่ได๎
มาตรฐาน 
เพียงพอตํอ 
การใช๎งาน
ของ 
กองคลัง 

1.มีวัสดุอุปกรณ๑เครื่องมือ 
เครื่องใช๎  ที่ เพียงพอตํอ
ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น แ ล ะ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
2. เจ๎าหน๎าที่ปฏิบัติงาน 
ได๎อยํางสะดวก รวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ 

กองคลัง 

40 จัดซื้อเครื่องพิมพ๑ดีดไฟฟูาแบบ
ตั้งโต๏ะ 

1.เ พื่ อ ใ ห๎ มี วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ๑ 
เครื่องมือ เครื่องใช๎ที่จําเป็น 
ในการเพิ่ มประสิทธิภาพ  
การปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหนํวยงาน 
2. เพื่ออํานวยความสะดวก
และเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของเจ๎าหน๎าที่ 

คําจัดซื้อเครื่องพิมพ๑
ดีดไฟฟูาแบบตั้งโต๏ะ 
จํานวน 1 เครื่อง 

22,000    จํานวน
ครุภัณฑ๑ 
ที่ได๎
มาตรฐาน 
เพียงพอตํอ 
การใช๎งาน
ของ 
กองคลัง 

1.มีวัสดุอุปกรณ๑เครื่องมือ 
เครื่องใช๎  ที่ เพียงพอตํอ
ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น แ ล ะ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
2. เจ๎าหน๎าที่ปฏิบัติงาน 
ได๎อยํางสะดวก รวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ 

กองคลัง 
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6.1ีแผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

41 จัดซื้อกล๎องถํายภาพนิ่ง ระบบ
ดิจิตอล 

1.เ พื่ อ ใ ห๎ มี วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ๑ 
เครื่องมือ เครื่องใช๎ที่จําเป็น 
ในการเพิ่ มประสิทธิภาพ  
การปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหนํวยงาน 
2. เพื่ออํานวยความสะดวก
และเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของเจ๎าหน๎าที่ 

จัดซื้อกล๎องถําย
ภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล 
จํานวน 1 ตัว 

50,000    จํานวน
ครุภัณฑ๑ 
ที่ได๎
มาตรฐาน 
เพียงพอตํอ 
การใช๎งาน
ของ 
กองคลัง 

1.มีวัสดุอุปกรณ๑เครื่องมือ 
เครื่องใช๎  ที่ เพียงพอตํอ
ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น แ ล ะ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
2. เจ๎าหน๎าที่ปฏิบัติงาน 
ได๎อยํางสะดวก รวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ 

กองคลัง 

42 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร๑ 
สําหรับงานประมวลผล แบบที ่
2 

1.เ พื่ อ ใ ห๎ มี วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ๑ 
เครื่องมือ เครื่องใช๎ที่จําเป็น 
ในการเพิ่ มประสิทธิภาพ  
การปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหนํวยงาน 
2. เพื่ออํานวยความสะดวก
และเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของเจ๎าหน๎าที่ 

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร๑ สําหรับ
งานประมวลผล แบบ
ที่ 2 จาํนวน 2 
เครื่อง 

60,000    จํานวน
ครุภัณฑ๑ 
ที่ได๎
มาตรฐาน 
เพียงพอตํอ 
การใช๎งาน
ของ 
กองคลัง 

1.มีวัสดุอุปกรณ๑เครื่องมือ 
เครื่องใช๎  ที่ เพียงพอตํอ
ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น แ ล ะ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
2. เจ๎าหน๎าที่ปฏิบัติงาน 
ได๎อยํางสะดวก รวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ 

กองคลัง 

43 จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟูา 
ขนาดไมํน๎อยกวํา 800 VA 

1.เ พื่ อ ใ ห๎ มี วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ๑ 
เครื่องมือ เครื่องใช๎ที่จําเป็น 
ในการเพิ่ มประสิทธิภาพ  
การปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหนํวยงาน 
2. เพื่ออํานวยความสะดวก
และเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของเจ๎าหน๎าที่ 

จัดซื้อเครื่องสํารอง
ไฟฟูา ขนาดไมํน๎อย
กวํา 800 VA 
จํานวน 3 เครื่อง 

8,400    จํานวน
ครุภัณฑ๑ 
ที่ได๎
มาตรฐาน 
เพียงพอตํอ 
การใช๎งาน
ของ 
กองคลัง 

1.มีวัสดุอุปกรณ๑เครื่องมือ 
เครื่องใช๎  ที่ เพียงพอตํอ
ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น แ ล ะ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
2. เจ๎าหน๎าที่ปฏิบัติงาน 
ได๎อยํางสะดวก รวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ 

กองคลัง 
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6.1ีแผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

44 จัดซื้อเครื่องพิมพ๑ชนิดเลเซอร๑ 
ขาวดํา สําหรับกระดาษขนาด 
A3 

1.เ พื่ อ ใ ห๎ มี วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ๑ 
เครื่องมือ เครื่องใช๎ที่จําเป็น ใน
การเพิ่มประสิทธิภาพ  การ
ปฏิบัติ งานตามภารกิจของ
หนํวยงาน 
2. เพื่ออํานวยความสะดวก
และเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของเจ๎าหน๎าที่ 

จัดซื้อเครื่องพิมพ๑
ชนิดเลเซอร๑ ขาว
ดํา สําหรับกระดาษ
ขนาด A3 จํานวน 
1 เครื่อง 

53,000    จํานวน
ครุภัณฑ๑ 
ที่ได๎มาตรฐาน 
เพียงพอตํอ 
การใช๎งานของ 
กองคลัง 

1.มี วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ๑
เครื่องมือ เครื่องใช๎ ที่
เ พี ย ง พ อ ตํ อ ก า ร
ป ฏิ บั ติ ง า น แ ล ะ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
2. เจ๎าหน๎าที่ปฏิบัติงาน 
ได๎อยํางสะดวก รวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ 

กองคลัง 

45 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน๑
ภายในเขตเทศบาล 

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ 
ของสถานที่ราชการ 
ให้มีทัศนียภาพที่สวยงาม 
และเป็นที่ประทับใจของผู้มา 
ติดต่อราชการ 

จัดภูมิทัศน์ด้วยไม้
ดอก ไม้ประดับ ไม้
ยืนต้น วัสดุอปุกรณ์
ส าหรับงานภูมิทัศน ์
วัสดุตกแต่ง งาน
ภูมิสถาปัตยกรรม 
งานศิลปหัตถกรรม 
งานประติมากรรม 
และงานระบบต่าง 
ๆ รวมทั้งค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง
กับการด าเนินการ 

50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจ 
ของผู้มาติดต่อ 
ราชการ 

สถานที่มีภูมิทัศน์ที่
เหมาะสมมีทัศนียภาพที่
สวยงามและเป็นที่
ประทับใจของผู้มา
ติดต่อราชการ 

กองชําง 

46 จัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่ 
นั่ง (ดีเซล) ปริมตรกระบอกสูบ
ไมํต่ํากวํา 2,400 ซีซี หรือ 
กําลังเครื่องยนต๑สูงสุดไมํต่ํา
กวํา 90 กิโลวัตต๑ 

1.เพื่อให๎มีวัสดุอุปกรณ๑ เครื่องมือ 
เครื่องใช๎ที่จําเป็น ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ  การปฏิบัติงาน
ตามภารกิจของหนํวยงาน 
2. เพื่ออํานวยความสะดวกและ
เ พิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใ น ก า ร
ปฏิบัติงานของเจ๎าหน๎าที่ 

จัดซื้อรถโดยสาร 
ขนาด 12 ที ่นั่ง 
(ดีเซล) จํานวน 1 
คัน 

1,288,000    จํานวนครุภัณฑ๑ 
ที่ได๎มาตรฐาน 
เพยีงพอตํอ 
การใช๎งานของ 
สํานักปลัด 

1.มีวัสดุอุปกรณ๑เครื่องมือ 
เครื่องใช๎ ที่ เพียงพอตํอ
ก า ร ปฏิ บั ติ ง า น แ ละ มี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
2. เจ๎าหน๎าที่ปฏิบัติงาน 
ได๎อยํางสะดวก รวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ 

สํานักปลัด 
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6.2ีแผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1 คําจ๎างเหมาบรกิาร 1 พัฒนาคุณภาพด๎านความ
สะอาดของสํานักงานหรือพื้นที่
ความรับของเทศบาลให๎ได๎รับ
ความพึงพอใจจากประชาชน 
บุคลากร นักศึกษาและผู๎มา
ติดตํอราชการ  
2 เสริมสร๎างสุขภาพและ
อ น า มั ย ที่ ดี แ กํ บุ ค ล า ก ร 
นักศึกษา ผู๎มาติดตํอราชการ  
3 รักษาความสะอาดและความ
เป็นระเ บียบของสํานักงาน 
อยํางตํอเนื่อง ควบคูํกับการทํา
กิจกรรม 5 ส 

การดําเนนิการจัดซือ้/
จัดจ๎าง จ๎างเหมาบรกิาร
ในการจัดเก็บ ขน ขยะ
มูลฝอย ภายในเขต
พื้นที่เทศบาลเมืองแมํ
โจ๎ 19  ชุมชนเป็นไป
ด๎วยความถกูต๎อง
เรียบร๎อย 

18,800,000 22,000,000 22,000,000 22,000,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนใน
เขตเทศบาล 

อาคารและบริ เวณ
โดยรอบ เขตพื้ นที่
ความรับผิดชอบใน
เขตเทศบาลเมืองแมํ
โจ๎  มีความสะอาด 
เ รี ย บ ร๎ อ ย อ ยํู
ตลอดเวลา 

กองสาธารณะ
สุขฯ 

2 คําจัดซ้ือรถยนต๑บรรจุแบบ
เอนกประสงค๑กระบะ ชนิด 6 ลอ๎ 
เครื่องยนต๑ดีเซลขนากไมํนอ๎ยกวํา 
4 สูบ 4 จังหวัด มกีําลังแรงม๎าไมํ
น๎อยกวํา 170 แรงม๎า ระบาย
ความรอ๎นน้ํา ตอนท๎ายติดตั้ง
กระบะบรรทุกไมนํ๎อยกวํา 6 ลกุ
บาคก๑เมตรเสริมคอกสูงเสมอหัว
เก๐ง สามารถเทท๎ายได๎ด๎วยระบบ
ไฮโดรลิกพร๎อมมีถังรับน้ําเสียมี
วาล๑วปิด-เปิด เพื่อระบายน้ําเสีย
ทิ้ง จํานวน 2 คัน 

1.เ พื่ อ ใ ห๎ มี วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ๑ 
เครื่องมือ เครื่องใช๎ที่จําเป็น ใน
การเพิ่มประสิทธิภาพ  การ
ปฏิ บัติ งานตามภารกิจของ
หนํวยงาน 
2. เพื่ออํานวยความสะดวก
และเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของเจ๎าหน๎าที่ 

คําจัดซ้ือรถยนต๑บรรจุ
แบบเอนกประสงค๑
กระบะ ชนิด 6 ล๎อ 
เครื่องยนต๑ดีเซลขนาก
ไมํน๎อยกวํา 4 สูบ 4 
จังหวัด มกีําลังแรงม๎า
ไมํน๎อยกวํา 170 
แรงม๎า จํานวน 2 คนั 

3,940,000    จํานวน
ครุภัณฑ๑ 
ที่ได๎
มาตรฐาน 
เพียงพอตํอ 
การใช๎งาน
ของ 
กอง
สาธารณะสขุ
ฯ 

1.มี วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ๑
เครื่องมือ เครื่องใช๎ 
ที่ เ พี ยงพอตํอก าร
ป ฏิ บั ติ ง า น แ ล ะ มี
ประสิทธิภาพมาก
ย่ิงขึ้น 
2. เ จ๎ าหน๎ าที่
ปฏิบัติงาน 
ไ ด๎ อ ยํ า ง ส ะ ด ว ก 
รวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ 

กองสาธารณะ
สุขฯ 
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6.3ีแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1 โครงการประชุมประจําเดือน
คณะผู๎บริหาร สมาชิกฯ ผู๎นาํ
ชุมชน และองค๑กรอื่นๆ 

1 เพื่อสร๎างความตระหนัก
และเห็นความสําคัญของการ
มีสํวนรํวม ของประชาชนใน
ก า รบ ริ ห า ร กิ จ ก า ร ข อ ง
เทศบาลเมืองแมํโจ๎ 
2 เพื่อสร๎างความรู๎ความ
เข๎าใจเกี่ยวกับหลกัการมี
สํวนรํวมของ ประชาชน 
รวมทั้งกฎหมายที่เกีย่วขอ๎ง
รูปธรรมตํอการดําเนินงาน
ของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กฯ 

- จัดการประชุม
ประจําเดือน 

50,000 270,000 50,000 50,000 จํานวนครั้ง 
ของการ 
ประชุม
อยํางน๎อย 6 
ครั้งตํอปี 
 

ผู๎ เข๎ารํวมประชุมได๎รํวม
แลกเปลี่ยนความรู๎ความ
คิ ด เ ห็ น ป ร ะ ส บ ก า ร ณ๑ 
นํ า ไ ป สูํ ข๎ อ ส รุ ป แ ล ะ
แนวทางที่เหมาะสมในการ
ติดตามและประเมินผลฯ 
ในการปรับการดําเนินงาน
ขององค๑กรในระยะตํอไป 

สํานักปลัด 
 

2 โครงการอบรมอาสาสมัคร
จัดเก็บข๎อมูลพื้นฐาน ประจาํปี
งบประมาณ 2561 

เพื่อเสริมสร๎างและพัฒนา
ความรู๎ให๎กับอาสาสมัคร 
 

ดํ า เนินการจั ด เก็ บ
ข๎อมูลพื้นฐาน ทั้ง 19 
ชุมชน 

10,000    คําความพึง
พอใจของ
ประชาชนผู๎
มาใช๎บริการ
ไมํน๎อยกวาํ
ร๎อยละ 80 

อาสาสมัครได๎เกิดทักษะ
และมีความรู๎ในการจัดเก็บ
ข๎อมูล 

สํานักปลัด 
งานพัฒนา

ชุมชน 
 

3 โครงการสํารวจและจัดเก็บ
ข๎อมูลพื้นฐานและบันทกึข๎อมูล
เขา๎สูํโปรแกรม ประจําปี
งบประมาณ 2561 

เพื่อเสริมสร๎างและพัฒนา
ความรู๎ให๎กับอาสาสมัคร 

ดําเนินการจัดเก็บ
ข๎อมูลเข๎าสูํโปรแกรม
ทั้ง 19 ชุมชน 

10,000    ความ
สมบูรณ๑ของ
ข๎อมูล
ครบถ๎วน 
100% 

อาสาสมัครได๎เกิดทักษะ
และมีความรู๎ในการจัดเก็บ
ข๎อมูล 

สํานักปลัด 
งานพัฒนาชุ

มน 
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6.3ีแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

4 โครงการอบรมคุณธรรมและ
จริยธรรมเพื่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน ประจาํปี 
2561 

ฝึ ก อ บ ร ม พั ฒ น า
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรเทศบาลเมือง
แมํโจ๎ประจําปี 

ผู๎บริหาร ข๎าราชการ
ลูกจ๎างประจาํ และ
พนักงานจ๎างของ
เทศบาลเมืองแมํโจ๎
จํานวน 200 คน 

10,000    1. ผู๎ เข๎า
อบรม 
มี ค ว าม พึ ง
พอใจในทุก
ด๎าน 70% 
2. มีผู๎เข๎า
อบรมตาม
โครงการไมํ
น๎ อ ย ก วํ า
70% 

1.ผู๎ เ ข๎ า ฝึ ก อ บ ร ม มี
คุณธรรมจริยธรรมและ
ธ ร ร ม า ภิ บ า ล ใ น ก า ร
ปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น 
2. ผู๎ เข๎าฝึกอบรมมี
จิตสํานึกรํวมตํอต๎านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

สํานักปลัด 
งานการ
เจ๎าหน๎าที ่

5 โครงการการจัดการน้ําเสียใน
ชุมชน    

1.เพื่อเปน็แหลํงรองรบัและ
บําบัดน้ําเสีย จากอาคาร
และสถานประกอบการตํางๆ 
กํอนปลํอยลงสู แหลํงน้ํา
ธรรมชาติ  
2.เพื่อสุขภาวะที่ดีของ
ประชาชนในพื้นที ่
3.เพื่อสร๎างภาพลักษณ๑ที่ดี
แกทอ๎งถิ่น 

โครงการจัดการน้ํ า
เสียชุมชนในชุมชน 
เพื่อการจัดการน้ําเสีย
อยํ า ง  เป็ น  ร ะบบ 
ชุมชนมีสํวนรวมและ
น้ําเสียผํานการบําบัด
จนกลายเป็นตามดี
กํอนปลํอยลงสูแหลํง
ธ รรมชาติ  รวมทั้ ง 
ประชาชนมีสุขภาวะ
ที่ด ี

50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวน
กิจกรรมที่
ดําเนินการ
อยํางน๎อย 1 
ครั้ง/ปี 

1.มีการจัดการน้าํเสียและ
มีการบําบัดน้าํเสียอยําง
เป็นระบบ  
2.มีภาพลักษณ๑และ
สภาพแวดล๎อมที่ดีขึ้น
รวมทั้งสมารถลดมลพิษที่
เปน็ปัญหาตํอสุขภาพของ 
ประชาชนได  
3.ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี
ขึ้น  
4.ประชาชนมีความ
ตระหนักและมีสํวนรวมใน
การดูแลรักษา
สภาพแวดล๎อม 

กอง
สาธารณสุขฯ 
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6.3ีแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

6 คําใช๎จํายในการตรวจสอบ
คุณภาพน้ําประปาชุมชนในเขต
เทศบาลเมืองแมํโจ๎ 

1.จัดบริการน้ําบริโภคที่
สะอาดปลอดภัยให๎
ครอบคลุมชุมชนอยําง
เพียงพอ 
2.พัฒนาคุณภาพน้ําบริโภค
ให๎มีคุณภาพอยูํในเกณฑ๑
มาตรฐานอยํางตํอเนื่อง 
3.เพื่อปูองกันการเจ็บปุวย
ของประชาชนจากโรคที่เกิด
จากน้ําเป็นสื่อ 

1.ระบบประปามี
คุณภาพน้ําอยูํใน
เกณฑ๑มาตรฐานตาม
ข๎อกําหนดการรับรอง
น้ําประปาดื่มได ๎
2.ระบบการพัฒนา
คุณภาพน้ํ าบริ โภค
ประเภทตํางๆได๎ตาม
เกณฑ๑มาตรฐานน้ํ า
บริโภคกรมอนามัย 

20,000 20,000 20,000 20,000 ระบบ
ประปามี
คุณภาพน้ํา
อยูํในเกณฑ๑
มาตรฐาน
ตามข๎อ
กําหนดการ
รับรอง
น้ําประปา
ดื่มได๎ ร๎อย
ละ 30 

1.ระบบประปามีคุณภาพ
น้ําอยูํในเกณฑ๑มาตรฐาน
ตามข๎อกําหนดการรับรอง
น้ําประปาดื่มได๎ 
2.สัดสํวนครัวเรือนเข๎าถึง
น้ําบริโภคที่คุณภาพอยูํใน
เกณฑ๑มาตรฐาน 

กอง
สาธารณสุขฯ 

7 โครงการเลือกตั้ง
คณะกรรมการชุมชนในเขต
เทศบาลเมืองแมํโจ๎ 

1. เพื่อเป็นการสํงเสริมการ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย 
2. เพื่อสํงเสริมให๎ประชาชน 
ให๎เข๎ามามีสํวนรํวมในการ
เลือกตัวแทนชุมชน 

ดําเนินกิจกรรมเพื่อ
สํงเสริม 
สนับสนุนการเลือกตั้ง 
 

10,000 50,000 50,000 50,000 ร๎อยละของ 
ประชาชน 
ที่มีสํวนรํวม 
ในการ
เลือกตั้ง 

1. สํงเสริมการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตย 
2. ประชาชนเข๎ามามีสํวน
รํวมในการเลือกผู๎บริหาร/
ตัวแทนชุมชน 

สํานักปลัด, 
งานพัฒนา

ชุมชน 

8 โครงการรณรงค๑ปูองกันและ
แก๎ไขปัญหายาเสพติดในขุมขน 

1.เพื่อแก๎ไขปัญหายาเสพติด
ภายในพื้นที่ 
2 . เ พื่ อ นํ า ไ ป แ น ะ นํ า ใ ห๎
ความรู๎แกํประชาชน 

จัดกิจกรรมในรูปแบบ
ตําง ๆเชํน 
1. อบรม สัมมนา 
2. นิทรรศการ 
3. จั ดทํ าสื่ อ
ประชาสัมพันธ๑ 
หลายรูปแบบ เชํน 
สปอต โฆษณาวิทย ุ
ปูายประชาสัมพันธ๑ 
สติ๊กเกอร๑ ฯลฯ 

20,000 50,000 50,000 50,000 อบรมแกน
นํ า ด๎ า น ย า
เ ส พ ติ ด
จํานวน 30 
คน 

เยาวชนและประชาชนมี
จิตสํานึกในการมีสํวนรํวม
การปู อ งกั นและแก๎ ไ ข
ปัญหายาเสพติด 

กอง
สาธารณสุขฯ 
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(ผ.01) 
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาส่ีปีี(พ.ศ.ี2561-2564) 

เทศบาลเมืองแม่โจ้ีอ้าเภอสันทรายีีจังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่6. พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี
ยุทธศาสตร์ที ่6.ีด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
6.1ีแผนงานบริหารงานทั่วไป 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1 อุดหนุนเทศบาลตําบลสัน
พระเนตร 

เพื่ออุดหนุนการเป็นคํา
ดําเนินกิจกรรมตํางๆของ
เทศบาลตําบลสันพระ
เนตร 

เพื่ออุดหนุนการเป็นคําดําเนิน
กิจกรรมตําง ๆ ของเทศบาล
ตําบลสันพระเนตร 
-โครงการจัดงาน รัฐพิธี งาน
ประเพณีและงานกิจกรรมอื่น 
ๆ 

25,000 25,000 25,000 25,000 ส นั บ ส นุ น กิ จ
กิ จ ก ร ร ม
โ ค ร ง ก า ร ข อ ง
เทศบาลตํ าบล
สันพระเนตร 
1 กิจกรรม/ตํอป ี

เทศบาลมีสํวนรํวมใน
การจัดงานรัฐพิธีและ
วันสําคัญตํางๆ และ
ประเพณีท๎องถิ่น 

สํานักปลัดฯ 
รํวมกับ 

เทศบาลตําบล
สันพระเนตร 
 

5 อุดหนุนที่ทําการปกครอง
จังหวัดเชียงใหมํ 
- โครงการจัดงานมหกรรม
ไม๎ดอกไม๎ประดับจังหวัด
เชียงใหมํ ครั้งที่ 43 

เพื่ออุดหนุนการเป็นคํา
ดําเนินกิจกรรมตํางๆของ
จังหวัดเชียงใหมํ 

เพื่ออุดหนุนการเป็นคําดําเนิน
กิจกรรมตําง ๆ ของที่ทําการ
ปกครองจังหวัดเชียงใหมํ 
-โครงการจัดงาน รัฐพิธี งาน
ประเพณีและงานกิจกรรมอื่น 
ๆ 

25,000    สนับสนุนกิจ
กิจกรรม
โครงการของที่
ทําการปกครอง
จังหวัดเชียงใหมํ  
1 กิจกรรม/ตํอป ี

เทศบาลมีสํวนรํวมใน
การจัดงานรัฐพิธีและ
วันสําคัญตํางๆ และ
ประเพณีท๎องถิ่น 

สํานักปลัดฯ 
รํวมกับ 
ที่ทําการ
จังหวัด

เชียงใหมํ 
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(ยุทธศาสตร ์เทศบาลเมืองแม่โจ)้ 

การป้องกันีบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย 
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(ผ.01) 
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาส่ีปีี(พ.ศ.ี2561-2564) 

เทศบาลเมืองแม่โจ้ีอ้าเภอสันทรายีีจังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์จงัหวัดที ่4.ีการสร้างความีมั่นตงีปลอดภัยีและความสงบสขุของประชาชน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนีจังหวัดเชียงใหม่ ที ่6.ีการป้องกันีบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

ยุทธศาสตร์ที ่7.ีด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยีและการจัดการระเบียบชุมชน 

7.1ีแผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1 โครงการให๎ความรู๎ในการ
ปูองกันโรคติดตํออุบัติใหม ํ

1.เพื่อให๎ประชาชนในเขต
เทศบาลมีความรู๎เกี่ยวกับ
โรคติดตํอและการปูองกัน 
2.เพื่อเป็นการควบคุมการ
ระบาดของโรคติดตํอใน
พื้นที่ 
 

จัดกิจกรรมในรูปแบบ
ตําง ๆเชํน 
1. อบรม สัมมนา 
2. นิทรรศการ 
3. จั ด ทํ า สื่ อ
ประชาสัมพันธ๑ 
หลายรูปแบบ เชํน 
สป อ ต  โ ฆษ ณาวิ ท ยุ 
ปู า ยป ระ ชา สั ม พั น ธ๑ 
แผํนพับและสติ๊กเกอร๑ 
ฯลฯ 

20,000 50,000 50,000 50,000 การดําเนินการ
เพื่อปูองกัน
โรคติดตํอ
จํานวน 1 
ครั้ง/ปี 

1. สามารถปูองกันและ
ควบคุมการแพรํระบาด
ของโรคโรคติดตํอใน
พื้นที่ได๎ 
2. ประชาชนมีความรู๎
และความเข๎าใจ ในการ
เฝูาระวังและปูองกันตัว
จากโรคติดตํอ 

กอง
สาธารณสุขฯ 
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7.1ีแผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

2 โครงการปูองกันแก๎ไขปัญหา
เอดส๑และโรคติดตํอทาง
เพศสัมพันธ๑ 

ให๎ความรู๎แกํเด็ก เยาวชน
และประชาชนในการ
ปูองกันและแก๎ไขปัญหา
เอดส๑ในชุมชน 

จัดกิจกรรมในรูปแบบ
ตําง ๆเชํน 
1. อบรม สัมมนา 
2. นิทรรศการ 
3. จั ด ทํ า สื่ อ
ประชาสัมพันธ๑ 
หลายรูปแบบ เชํน 
สปอต โฆษณาวิทย ุ
ปูายประชาสัมพันธ๑ 
แผํนพับและสติ๊กเกอร๑ 
ฯลฯ 

20,000 50,000 50,000 50,000 การดําเนินการ
เพื่อปูองกัน
โรคเอดส๑
จํานวน 1 
ครั้ง/ปี 

1. สามารถปูองกันและ
ควบคุมการแพรํระบาด
ของโรคเอดส๑ในพื้นที่ได๎ 
2. ประชาชนมีความรู๎
และความเข๎าใจ ในการ
เฝูาระวังและปูองกันตัว
จากโรคเอดส๑ 

กอง
สาธารณสุขฯ 

3 คําใช๎จํายในการจัดงานวัน
ตํอต๎านยาเสพติดโลก 

1.เพื่อแก๎ไขปัญหายาเสพ
ติดภายในพื้นที่ 
2. เพื่อนํ า ไปแนะนํา ให๎
ความรู๎แกํประชาชน 

จัดกิจกรรมในรูปแบบ
ตําง ๆเชํน 
1. อบรม สัมมนา 
2. นิทรรศการ 
3. จั ด ทํ า สื่ อ
ประชาสัมพันธ๑ 
หลายรูปแบบ เชํน 
สปอต โฆษณาวิทย ุ
ปูายประชาสัมพันธ๑ 
แผํนพับและสติ๊กเกอร๑ 
ฯลฯ 

20,000 50,000 50,000 50,000 อบรมแกนนํา
ด๎านยาเสพติด
จํ า น ว น  3 0 
คน 

เยาวชนและประชาชนมี
จิตสํานึกในการมีสํวน
รํ วมการปู องกันและ
แก๎ไขปัญหายาเสพติด 

กอง
สาธารณสุขฯ 
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7.1ีแผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

4 โครงการบริการการแพทย๑
ฉุกเฉิน 

1.สํงเสริมการมีบทบาท
ขององค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นและองค๑กรภาคี
เค รื อ ขํ า ยอื่ น ใน ระบบ
ก า ร แ พ ท ย๑ ฉุ ก เ ฉิ น ใ ห๎
เข๎มแข็งและยั่งยืน 
2.เพื่อพัฒนาโครงสร๎าง 
กลไกการจัดการละการ
อภิบาลระบบการแพทย๑
ฉุกเฉินในทุกระดับให๎มี
ประสิทธิภาพ 
3.เพื่อเสริมสร๎างศักยภาพ
ของบุคลากรและองค๑กรที่
เ กี่ ย ว ข๎ อ ง ใ ห๎ ร ะ บ บ
ก า ร แ พ ท ย๑ ฉุ ก เ ฉิ น ที่
เข๎มแข็งและยั่งยืน 

ปูองกันและบรรเทาสา
ธ า ร ณ ภั ย ใ ห๎ แ กํ
ประชาชนในพื้นที่ตําบล
ตําง ๆ ของเทศบาล
เมืองแมํโจ๎ ทั้งกํอนเกิด
เหตุขณะเกิดเหตุและ
หลังเกิดเหตุ อยํางทัน
ถํวงที่ 
 
 

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 จํานวน 
กิจกรรม 
ที่สนับสนุน 
การดําเนินงาน 
ปูองกันและ 
บรรเทาฯ 

1.มีระบบโครงสร๎าง 
และบทบาทหนาที่ที่
ชัดเจนในเครือขําย
บริการการแพทย๑
ฉุกเฉินทุกท๎องถิ่น 
2.ผู๎เจ็บปุวยฉกุเฉิน
ได๎รับการดูแลอยําง
ถูกต๎อง รวดเร็ว
ทันทํวงที ลดอันตรายที่
เกิดจากการบาดเจ็บทัง
ทางรํางกายและจิตใจ 
 

กอง
สาธารณสุขฯ 

5 โครงการคลีนิกชุมชนเทศบาล
เมืองแมํโจ๎ 

1 . เ พื่ อ พั ฒ น า ส ร๎ า ง
แนวทางในการดูแลผู๎ปุวย
ของโรงพยาบาลสํงเสริม
สุขภาพตําบลให๎มีคุณภาพ
มาตรฐาน 
2.เพื่อสร๎างการมีสํวนรํวม
ของผู๎ปุวยและญาติในด๎าน
การรักษาพยาบาลและ
สํงเสริมสุขภาพ 

ตรวจสุขภาพประชาชน
ในเขตเทศบาลเมืองแมํ
โจ๎ 

80,000 100,000 100,000 100,000 จํานวน
ผู๎เข๎ารํวม 
โครงการฯ 

1.มีระบบโครงสร๎าง 
และบทบาทหนาที่ที่
ชัดเจนในเครือขําย
บริการการแพทย๑
ฉุกเฉินทุกท๎องถิ่น 
2.ผู๎เจ็บปุวยฉกุเฉิน
ได๎รับการดูแลอยําง
ถูกต๎อง รวดเร็ว
ทันทํวงที ลดอันตรายที่
เกิดจากการบาดเจ็บทัง
ทางรํางกายและจิตใจ 

กอง
สาธารณสุขฯ 
โรงพยาบาล

สันทราย 
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7.1ีแผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

6 โครงการอบรมให๎ความรู๎ด๎าน
สุขาภิบาลอาหารแกํ
ผู๎ประกอบการ 

1) เพื่อให๎ความรู๎ด๎าน
สุข าภิบาลอาหารแกํ ผู๎
ประกอบร๎านอาหารและ
แผงลอยจําหนํายอาหาร
ภ า ย ใ น เ ข ต เ ท ศ บ า ล 
2) เพื่อสร๎างจิตสํานึกและ
ค ว า ม ต ร ะ ห นั ก ใ ห๎ แ กํ
ผู๎ประกอบการ ในการ
สร๎ า ง ม า ต ร ฐ าน คว า ม
ปลอดภัยด๎านอาหารตาม
ข๎อกําหนด/มาตรฐานด๎าน
สุขาภิบาลอาหารที่กําหนด 
 

จัดอบรมผู๎ประกอบการ
ร๎านอาหารและแผงลอย
จําหนํายอาหาร ภายใน
เขตเทศบาลเมืองแมํโจ๎ 

15,000 50,000 50,000 50,000 จํานวน
ผู๎ประกอบการ
เข๎ารํวม
กิจกรรมอบรม 

1)ผู๎ประกอบร๎านอาหาร
และแผงลอยจํ าหนํ าย
อาหารภายในเขตเทศบาล 
มีความรู๎ด๎านสุขาภิบาล
อ า ห า ร เ พิ่ ม ม า ก ขึ้ น 
2) ผู๎ประกอบการมี
จิ ต สํ า นึ ก แ ล ะ ค ว า ม
ตระหนัก  ในการสร๎ า ง
มาตรฐานความปลอดภัย
ด๎ า น อ า ห า ร ต า ม
ข๎อกําหนด/มาตรฐานด๎าน
สุขาภิบาลอาหารที่กําหนด 

กอง
สาธารณสุขฯ 

7 โครงการมาตรฐานร๎านอาหาร
ปลอดภัย 

1.เพื่อให๎ผู๎ประกอบการ
จําหนํายอาหารมีความรู๎
ด๎านการสุขาภิบาลอาหาร 
2.เพื่อให๎ร๎านอาหาร/แผง
ลอยจําหนํายอาหาร ผําน
เกณฑ๑ clean food 
good taste 
3.เพื่อ ให๎ผู๎บริ โภคได๎รับ
ความปลอดภัยอาหาร 

จัดอบรมผู๎ประกอบการ
ร๎านอาหารและแผงลอย
จําหนํายอาหาร ภายใน
เขตเทศบาลเมืองแมํโจ๎ 

50,000 100,000 100,000 100,000 มีร๎านอาหาร/
แผงลอยใน
เขตเทศบาล
ผํานเกณฑ๑การ
รับรอง ร๎อยละ 
80 % ขึ้นไป 

1.ผู๎ประกอบการจําหนําย
อาหารมีความรู๎ด๎านการ
สุข าภิบาลอาหารและ
อั นตรายจากอาหารที่
ม ส า รพิ ษหรื อ เ ชื้ อ โ ร ค
ปนเปื้อน 
2.ร๎านอาหาร/แผงลอย
จํ า หนํ ายอาหา รมี ก า ร
พั ฒ น า ป รั บ ป รุ ง ต า ม
มาตรฐาน clean food 
good taste 
3.ผู๎ บ ริ โภคได๎ รั บความ
ปลอดภัยอาหาร 

กอง
สาธารณสุขฯ 
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7.1ีแผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

8 โครงการน้ําประปาดื่มได๎เพื่อ
คุณภาพที่ดีของประชาชน 

1.จัดบริการน้ําบริโภคที่
สะอาดปลอดภัยให๎
ครอบคลุมชุมชนอยําง
เพียงพอ 
2.พัฒนาคุณภาพน้ํา
บริโภคให๎มีคุณภาพอยูํใน
เกณฑ๑มาตรฐานอยําง
ตํอเนื่อง 
3.เพื่อปูองกันการเจ็บปุวย
ของประชาชนจากโรคที่
เกิดจากน้ําเป็นสื่อ 

1.ระบบประปามี
คุณภาพน้ําอยูํในเกณฑ๑
มาตรฐานตามข๎อ
กําหนดการรับรอง
น้ําประปาดื่มได ๎
2 . ร ะ บบ ก า รพั ฒน า
คุ ณ ภ า พ น้ํ า บ ริ โ ภ ค
ประเภทตํางๆได๎ตาม
เ ก ณฑ๑ ม า ต ร ฐ า น น้ํ า
บริโภคกรมอนามัย 

20,000 50,000 50,000 50,000 ระบบประปามี
คุณภาพน้ําอยูํ
ในเกณฑ๑
มาตรฐานตาม
ข๎อกําหนดการ
รับรอง
น้ําประปาดื่ม
ได๎ ร๎อยละ 30 

1 . ร ะ บ บ ป ร ะ ป า มี
คุณภาพน้ําอยูํในเกณฑ๑
ม า ต ร ฐ า น ต า ม ข๎ อ
กํ า ห น ด ก า ร รั บ ร อ ง
น้ําประปาดื่มได๎ 
2.สั ดสํ ว นครั ว เ รื อน
เ ข๎ า ถึ ง น้ํ า บ ริ โ ภ ค ที่
คุณภาพอยูํ ใน เกณฑ๑
มาตรฐาน 

กอง
สาธารณสุขฯ 

9 โครงการรณรงค๑ปั่นจักรยาน
เพื่อเสริมสร๎างสุขภาพที่ดีของ
ประชาชน 

1. เพื่อปรับเปลี่ยนและ
สํงเสริมพฤติกรรมสุขภาพ
ของประชาชน ด๎านการ
รับประทานอาหาร และ
การออก ก าลังกายที่
เหมาะสม  
2. เพื่อให๎เกิดการรวมกลุํม
ในการปั่นจักรยานเพื่อ
ออกก าลังกาย และ
สํงเสริมให๎ประชาชนมีเจต
คติที่ดีใน การออกก าลัง
กาย 

จัดกิจกรรมในรูปแบบ
ตําง ๆเชํน 
1. อบรม สัมมนา 
2. นิทรรศการ 
3. จั ด ทํ า สื่ อ
ประชาสัมพันธ๑ 
หลายรูปแบบ เชํน 
สปอต โฆษณาวิทย ุ
ปูายประชาสัมพันธ๑ 
แผํนพับและสติ๊กเกอร๑ 
ฯลฯ 

20,000 50,000 50,000 50,000 1.จัดกิจกรรม
จํานวน 1 
ครั้ง/ปี 
2.จํานวน
ผู๎เข๎ารํวม 
โครงการฯ 

1. ประชาชนได๎รับการ
สํงเสริม และเกิดการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุ ข ภ า พ  ด๎ า น ก า ร
รับประทานอาหาร และ
การออกก าลังกายที่
เหมาะสม  
2. ประชาชนมีเจตคติที่
ดีตํอการออกก าลังกาย  
3. เกิดการรวมกลุํมใน
การปั่ นจั กรยานเพื่ อ
ออกก าลังกายมากขึ้น 

กอง
สาธารณสุขฯ 
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7.1ีแผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

10 โครงการรณรงค๑ประหยัดและ
พลังงาน 

1.เพื่อลดงบประมาณ
รายจํายด๎านการใช๎พลังงาน 
ไฟฟูา น้ําประปา และน้าํมัน
เช้ือเพลิง 
2.เพื่อลดปริมาณการใช๎
ไฟฟูา น้ําประปา และน้าํมัน
เช้ือเพลิง 
3.เพื่อชํวยลดภาวะโลกร๎อน 

เพื่อลดปริมาณการใช๎
พลังงานไฟฟูา 
น้ําประปา และน้าํมัน
เช้ือเพลิง ของเทศบาล
เมืองแมํโจ๎ ให๎น๎อยลง 

10,000 50,000 50,000 50,000 ระบบประปามี
คุณภาพน้ําอยูํ
ในเกณฑ๑
มาตรฐานตาม
ข๎อกําหนดการ
รับรอง
น้ําประปาดื่ม
ได๎ ร๎อยละ 30 

1.ระบบประปามีคุณภาพ
น้ําอยูํในเกณฑ๑มาตรฐาน
ตามข๎อกําหนดการรับรอง
น้ําประปาดื่มได๎ 
2.สัดสํวนครัวเรือนเข๎าถึง
น้ําบริโภคที่คุณภาพอยูํใน
เกณฑ๑มาตรฐาน 

กอง
สาธารณสุขฯ 

11 จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 1.เ พื่ อ ใ ห๎ มี วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ๑ 
เครื่องมือ เครื่องใช๎ที่จําเป็น 
ในการเพิ่ มประสิทธิภาพ  
การปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหนํวยงาน 
2. เพื่ออํานวยความสะดวก
และเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของเจ๎าหน๎าที่ 

รถบรรทุก (ดีเซล) 
ขับเคลื่อน 4 ล๎อ 
ปริมาตรกระบอกสบูไมํ
ต่ํากวาํ 2,400 ซีซี 
แบบดับเบิ้ลแค็บ เป็น
กระบะสําเร็จรูป ห๎อง
โดยสารเป็นแบบดับเบิ้ล
แค็บ 4 ประต ูจํานวน 
1 คัน 

787,000 787,000 787,000 787,000 จํานวน
ครุภัณฑ๑ 
ที่ได๎มาตรฐาน 
เพียงพอตํอ 
การใช๎งานของ 
กอง
สาธารณสุข 

1. มีวัสดุ อุปกรณ๑
เครื่องมือ เครื่องใช๎ ที่
เพียงพอตํอการปฏิบัติงาน 
และมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 
2.เจ๎าหน๎าที่ปฏิบัติงาน 
ได๎อยํางสะดวก รวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ 

กอง
สาธารณสุขฯ 
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7.1ีแผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

12 จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถ
กระบะ) 

1.เ พื่ อ ใ ห๎ มี วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ๑ 
เครื่องมือ เครื่องใช๎ที่จําเป็น 
ในการเพิ่ มประสิทธิภาพ  
การปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหนํวยงาน 
2. เพื่ออํานวยความสะดวก
และเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของเจ๎าหน๎าที่ 

เครื่องยนต๑ดีเซล 4 
สูบ พร๎อมอุปกรณ๑
ตามมาตรฐาน ประตู
ด๎านหลัง ปิด-เปิด 
สําหรับยกเตียงผุ๎ปุวย
เข๎า-ออก มีตู๎เก็บทอํ 
บรรจุกาซ ไมํน๎อย
กวํา 2 ทํอ พร๎อมที่
แขวนน้ําเกลอื หอ๎ง
พยาบาลมีตู๎ใสํอุกรณ๑
และเวชภัณฑ๑  
ปริมาตรกระบอกสบู
ไมํต่ํากวํา 2,400 ซีซี      
จํานวน 1คัน 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวน
ครุภัณฑ๑ 
ที่ได๎มาตรฐาน 
เพียงพอตํอ 
การใช๎งานของ 
กอง
สาธารณสุข 

1. มีวัสดุ อุปกรณ๑
เครื่องมือ เครื่องใช๎ ที่
เพียงพอตํอการปฏิบัติงาน 
และมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 
2.เจ๎าหน๎าที่ปฏิบัติงานได๎
อยํางสะดวก รวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพ 

กอง
สาธารณสุขฯ 

13 จัดซื้อเลื่อยยนต๑ 1.เ พื่ อ ใ ห๎ มี วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ๑ 
เครื่องมือ เครื่องใช๎ที่จําเป็น 
ในการเพิ่ มประสิทธิภาพ  
การปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหนํวยงาน 
2. เพื่ออํานวยความสะดวก
และเพิ่มประสิทธภิาพในการ
ปฏิบัติงานของเจ๎าหน๎าที ่

เล่ือยยนต๑ จาํนวน 1 
เครื่อง 

5,800    จํานวน
ครุภัณฑ๑ 
ที่ได๎มาตรฐาน 
เพียงพอตํอ 
การใช๎งานของ 
กอง
สาธารณสุข 

1. มีวัสดุ อุปกรณ๑
เครื่องมือ เครื่องใช๎ ที่
เพียงพอตํอการปฏิบัติงาน 
และมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 
2.เจ๎าหน๎าที่ปฏิบัติงาน 
ได๎อยํางสะดวก รวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ 

กอง
สาธารณสุขฯ 

 

 



~ 188 ~ 

7.1ีแผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

14 จัดซื้อสัญญาณไฟวับวาบ 1.เ พื่ อ ใ ห๎ มี วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ๑ 
เครื่องมือ เครื่องใช๎ที่จําเป็น 
ในการเพิ่ มประสิทธิภาพ  
การปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหนํวยงาน 
2. เพื่ออํานวยความสะดวก
และเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของเจ๎าหน๎าที่ 

จัดซื้อสัญญาณไฟ
วับวาบ 

47,000    จํานวน
ครุภัณฑ๑ 
ที่ได๎มาตรฐาน 
เพียงพอตํอ 
การใช๎งานของ 
กอง
สาธารณสุข 

1. มีวัสดุ อุปกรณ๑
เครื่องมือ เครื่องใช๎ ที่
เพียงพอตํอการปฏิบัติงาน 
และมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 
2.เจ๎าหน๎าที่ปฏิบัติงานได๎
อยํางสะดวก รวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพ 

กอง
สาธารณสุขฯ 

15 จัดซื้อแผํนกระดานเคลื่อนยา๎ย
ผู๎ปุวย (Long Spinal Board) 
พร๎อมอุปกรณ๑ 

1.เ พื่ อ ใ ห๎ มี วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ๑ 
เครื่องมือ เครื่องใช๎ที่จําเป็น 
ในการเพิ่ มประสิทธิภาพ  
การปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหนํวยงาน 
2. เพื่ออํานวยความสะดวก
และเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของเจ๎าหน๎าที่ 

จัดซื้อแผํนกระดาน
เคลื่อนย๎ายผู๎ปวุย 
(Long Spinal 
Board) พร๎อม
อุปกรณ๑ 

13,000    จํานวน
ครุภัณฑ๑ 
ที่ได๎มาตรฐาน 
เพียงพอตํอ 
การใช๎งานของ 
กอง
สาธารณสุข 

1. มีวัสดุ อุปกรณ๑
เครื่องมือ เครื่องใช๎ ที่
เพียงพอตํอการปฏิบัติงาน 
และมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 
2.เจ๎าหน๎าที่ปฏิบัติงานได๎
อยํางสะดวก รวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพ 

กอง
สาธารณสุขฯ 

16 จัดซื้อชุดเฝือกดามแขนและขา 
สําเร็จรูป 

1.เ พื่ อ ใ ห๎ มี วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ๑ 
เครื่องมือ เครื่องใช๎ที่จําเป็น 
ในการเพิ่ มประสิทธิภาพ  
การปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหนํวยงาน 
2. เพื่ออํานวยความสะดวก
และเพิ่มประสิทธภิาพในการ
ปฏิบัติงานของเจ๎าหน๎าที ่

จัดซื้อชุดเฝือกดาม
แขนและขา สําเร็จรูป 
จํานวน 2 ชุด 

12,000    จํานวน
ครุภัณฑ๑ 
ที่ได๎มาตรฐาน 
เพียงพอตํอ 
การใช๎งานของ 
กอง
สาธารณสุข 

1. มีวัสดุ อุปกรณ๑
เครื่องมือ เครื่องใช๎ ที่
เพียงพอตํอการปฏิบัติงาน 
และมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 
2.เจ๎าหน๎าที่ปฏิบัติงาน 
ได๎อยํางสะดวก รวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ 

กอง
สาธารณสุขฯ 
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7.1ีแผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

17 จัดซื้อเฝือกแข็งดามคอ เด็ก – 
ผู๎ใหญํ แบบปรับระดบัได๎ 

1.เ พื่ อ ใ ห๎ มี วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ๑ 
เครื่องมือ เครื่องใช๎ที่จําเป็น 
ในการเพิ่ มประสิทธิภาพ  
การปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหนํวยงาน 
2. เพื่ออํานวยความสะดวก
และเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของเจ๎าหน๎าที่ 

จัดซื้อเฝือกแข็งดาม
คอ เด็ก – ผู๎ใหญํ 
แบบปรับระดับได๎ 2 
ชิ้น 

2,400    จํานวน
ครุภัณฑ๑ 
ที่ได๎มาตรฐาน 
เพียงพอตํอ 
การใช๎งานของ 
กอง
สาธารณสุข 

1. มีวัสดุ อุปกรณ๑
เครื่องมือ เครื่องใช๎ ที่
เพียงพอตํอการปฏิบัติงาน 
และมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 
2.เจ๎าหน๎าที่ปฏิบัติงานได๎
อยํางสะดวก รวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพ 

กอง
สาธารณสุขฯ 

18 จัดซื้อเครื่องวัดออกซิเจนใน
เลือดชนิดพกพา 

1.เ พื่ อ ใ ห๎ มี วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ๑ 
เครื่องมือ เครื่องใช๎ที่จําเป็น 
ในการเพิ่ มประสิทธิภาพ  
การปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหนํวยงาน 
2. เพื่ออํานวยความสะดวก
และเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของเจ๎าหน๎าที่ 

จัดซื้อเครื่องวัด
ออกซิเจนในเลือด
ชนิดพกพา 

19,500    จํานวน
ครุภัณฑ๑ 
ที่ได๎มาตรฐาน 
เพียงพอตํอ 
การใช๎งานของ 
กอง
สาธารณสุข 

1. มีวัสดุ อุปกรณ๑
เครื่องมือ เครื่องใช๎ ที่
เพียงพอตํอการปฏิบัติงาน 
และมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 
2.เจ๎าหน๎าที่ปฏิบัติงานได๎
อยํางสะดวก รวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพ 

กอง
สาธารณสุขฯ 

19 จัดซื้อเครื่องวัดระดับน้ําตาลใน
เลือด 

1.เ พื่ อ ใ ห๎ มี วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ๑ 
เครื่องมือ เครื่องใช๎ที่จําเป็น 
ในการเพิ่ มประสิทธิภาพ  
การปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหนํวยงาน 
2. เพื่ออํานวยความสะดวก
และเพิ่มประสิทธภิาพในการ
ปฏิบัติงานของเจ๎าหน๎าที ่

จัดซื้อเครื่องวัดระดับ
น้ําตาลในเลือด 

2,850 2,850 2,850 2,850 จํานวน
ครุภัณฑ๑ 
ที่ได๎มาตรฐาน 
เพียงพอตํอ 
การใช๎งานของ 
กอง
สาธารณสุข 

1. มีวัสดุ อุปกรณ๑
เครื่องมือ เครื่องใช๎ ที่
เพียงพอตํอการปฏิบัติงาน 
และมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 
2.เจ๎าหน๎าที่ปฏิบัติงาน 
ได๎อยํางสะดวก รวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ 

กอง
สาธารณสุขฯ 
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7.1ีแผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วดั ผลลพัธท์ีค่าดว่าจะได้รบั หน่วยงาน
รับผดิชอบ (ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

20 จัดซื้อเครื่องตดัถํางกู๎ภัย 1.เ พื่ อ ใ ห๎ มี วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ๑ 
เครื่องมือ เครื่องใช๎ที่จําเป็น ใน
การเพิ่มประสิทธิภาพ  การ
ปฏิ บัติ งานตามภารกิจของ
หนํวยงาน 
2. เพื่ออํานวยความสะดวก
และเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของเจ๎าหน๎าที่ 

จัดซื้อเครื่องตดัถํางกู๎ภัย 450,000    จํานวนครุภัณฑ๑ 
ที่ได๎มาตรฐาน 
เพียงพอตํอ 
การใช๎งานของ 
กองสาธารณสขุ 

1. มีวัสดุ อุปกรณ๑เครื่องมือ 
เครื่องใช๎ ที่เพียงพอตํอการ
ปฏิ บั ติ ง าน  และมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
2.เจ๎าหน๎าที่ปฏิ บัติงานได๎
อยํางสะดวก รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

กองสาธารณสขุ
ฯ 

21 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร๑ สําหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2 

1.เ พื่ อ ใ ห๎ มี วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ๑ 
เครื่องมือ เครื่องใช๎ที่จําเป็น ใน
การเพิ่มประสิทธิภาพ  การ
ปฏิ บัติ งานตามภารกิจของ
หนํวยงาน 
2. เพื่ออํานวยความสะดวก
และเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของเจ๎าหน๎าที่ 

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร๑ สําหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 
2 จํานวน 3 เครื่อง 

90,000    จํานวนครุภัณฑ๑ 
ที่ได๎มาตรฐาน 
เพียงพอตํอ 
การใช๎งานของ 
กองสาธารณสขุ 

1. มีวัสดุ อุปกรณ๑เครื่องมือ 
เครื่องใช๎ ที่เพียงพอตํอการ
ปฏิ บั ติ ง าน  และมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
2.เจ๎าหน๎าที่ปฏิ บัติงานได๎
อยํางสะดวก รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

กองสาธารณสขุ
ฯ 

22 จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟูา ขนาดไมํ
น๎อยกวํา 800 VA 

1.เ พื่ อ ใ ห๎ มี วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ๑ 
เครื่องมือ เครื่องใช๎ที่จําเป็น ใน
การเพิ่มประสิทธิภาพ  การ
ปฏิ บัติ งานตามภารกิจของ
หนํวยงาน 
2. เพื่ออํานวยความสะดวก
และเพิม่ประสทิธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของเจ๎าหน๎าที ่

จัดซื้อเครื่องสํารอง
ไฟฟูา ขนาดไมํนอ๎ยกวํา 
800 VA จํานวน 3 
เครื่อง 

8,400    จํานวนครุภัณฑ๑ 
ที่ได๎มาตรฐาน 
เพียงพอตํอ 
การใช๎งานของ 
กองสาธารณสขุ 

1. มีวัสดุ อุปกรณ๑เครื่องมือ 
เครื่องใช๎ ที่เพียงพอตํอการ
ปฏิ บั ติ ง าน  และมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
2.เจ๎าหน๎าที่ปฏิบัติงาน 
ได๎อยํางสะดวก รวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ 

กองสาธารณสขุ
ฯ 
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7.2ีแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1 โครงการควบคุมและแก๎ไข
ปัญหาโรคไข๎เลือดออกใน
ชุมชน 

1. เพื่อปูองกันและควบคุม
การแพรํระบาดของโรค
ไข๎เลือดออก 
2.เพื่อรณรงค๑ประชาสัมพันธ๑
ให๎ประชาชนมีความรู๎และ
ความเข๎าใจ ในการเฝูาระวัง
และการปอูงกันจากโรค
ไข๎เลือดออก 
3. เพื่อกําจัดเชื้อโรคติดตํอ
และแหลํงเพาะพันธุ๑เช้ือโรค
ไข๎เลือดออก 

จัดกิจกรรมในรูปแบบ
ตําง ๆเชํน 
1. อบรม สัมมนา 
2. นิทรรศการ 
3. จั ดทํ าสื่ อ
ประชาสัมพันธ๑ 
หลายรูปแบบ เชํน 
สปอตโฆษณาวิทยุ 
ปูายประชาสัมพันธ๑ 
แ ผํ น พั บ แ ล ะ
สติ๊กเกอร๑ ฯลฯ 
4. พํนสารเคมีเพื่อ
กําจัดโรคไข๎เลือดออก 

100,000 200,000 200,000 200,000 การ
ด าเนินการ
เพื่อป้องกัน
โรคติดต่อ
จ านวน 1 
ครั้ง/ปี 

1. สามารถปูองกันและ
ควบคุมการแพรํระบาด
ของโรคโรคติดตํอในพื้นที่
ได ๎
2. ประชาชนมีความรู๎และ
ความเข๎าใจ ในการเฝูา
ระวังและปูองกันตัวจาก
โรคติดตํอ 

กอง
สาธารณสุขฯ 

2 โครงการรณรงค๑เพื่อปูองกัน
การแพรํระบาดของโรค
ไข๎เลือดออก 

1. เพื่อปูองกันและควบคุม
การแพรํระบาดของโรค
ไข๎เลือดออก 
2.เพื่อรณรงค๑ประชาสัมพันธ๑
ให๎ประชาชนมีความรู๎และ
ความเข๎าใจ ในการเฝูาระวัง
และการปอูงกันจากโรค
ไข๎เลือดออก 
3. เพื่อกําจัดเชื้อโรคติดตํอ
และแหลํงเพาะพันธุ๑เช้ือโรค
ไข๎เลือดออก 

จัดกิจกรรมในรูปแบบ
ตําง ๆเชํน 
1. อบรม สัมมนา 
2. นิทรรศการ 
3. จั ดทํ าสื่ อ
ประชาสัมพันธ๑ 
หลายรูปแบบ เชํน 
สปอตโฆษณาวิทยุ 
ปูายประชาสัมพันธ๑ 
แ ผํ น พั บ แ ล ะ
สติ๊กเกอร๑ ฯลฯ 

50,000 50,000 50,000 50,000 การ
ดําเนินการ
เพื่อปูองกัน
โรคติดตํอ
จํานวน 1 
ครั้ง/ปี 

1. สามารถปูองกันและ
ควบคุมการแพรํระบาด
ของโรคโรคติดตํอในพื้นที่
ได ๎
2. ประชาชนมีความรู๎และ
ความเข๎าใจ ในการเฝูา
ระวังและปูองกันตัวจาก
โรคติดตํอ 

กอง
สาธารณสุขฯ 
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7.2ีแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

3 โครงการควบคุมโรคพิษสุนัข
บ๎า 

1. เพื่อปูองกันและควบคุม
การแพรํระบาดของโรคพิษ
สุนัขบ๎า 
2.เพื่อรณรงค๑ประชาสัมพันธ๑
ให๎ประชาชนมีความรู๎และ
ความเข๎าใจ ในการเฝูาระวัง
และการปอูงกันจากโรคพิษ
สุนัขบ๎า 

จัดกิจกรรมในรูปแบบ
ตําง ๆเชํน 
1. อบรม สัมมนา 
2. นิทรรศการ 
3. จั ดทํ าสื่ อ
ประชาสัมพันธ๑ 
หลายรูปแบบ เชํน 
สปอต โฆษณาวิทยุ 
ปูายประชาสัมพันธ๑ 
แ ผํ น พั บ แ ล ะ
สติ๊กเกอร๑ ฯลฯ 
4. จัดซ้ือสารเคมี 
วัสดุอุปกรณ๑ 
เครื่องมือ เพื่อใช๎ใน
ก า ร ปู อ ง กั น แ ล ะ
ค ว บ คุ ม ก า ร แ พ รํ
ระบาดของ 
โรคพิษสุนัขบ๎า 

100,000 100,000 100,000 100,000 การ
ดําเนินการ
เพื่อปูองกัน
โรคติดตํอ
ระหวํางสัตว๑
และคน
จํานวน 1 
ครั้ง/ปี 

1. สามารถปูองกันและ
ควบคุมการแพรํระบาด
ของโรคพิษสุนัขบ๎าในพื้นที่
ได ๎
2. ประชาชนมีความรู๎และ
ความเข๎าใจ ในการเฝูา
ระวังและปูองกันตัวจาก
โรคพิษสุนัขบ๎า 

กอง
สาธารณสุขฯ 
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7.2ีแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

4 โครงการ TO BE NUMBER 
ONE TEEN DANCERCISE 
เพื่อปูองกันและแก๎ไขปัญหายา
เสพติดในเด็กและเยาชน 

1.เพื่อสร๎างกระแสในกลุํม
เยาวชน ประชาชน ไมํยุํ ง 
เกี่ยวกับสารเสพติด 
2.เพื่อสนับสนุนให๎เยาวชน
และชุมชนได๎จัดกิจกรรม
สร๎างสรรค๑โดยการสนับสนุน
ของสังคม 
3 . เ พื่ อ เ ผ ย แ พ รํ ค ว า ม รู๎
เกี่ยวกับการปูองกันสารเสพ
ติ ด ใ น ก ลุํ ม เ ย า ว ช น 
ประชาชนทั่วไป 

จัดกิจกรรมในรูปแบบ
ตําง ๆเชํน 
1. อบรม สัมมนา 
2. นิทรรศการ 
3. จั ดทํ าสื่ อ
ประชาสัมพันธ๑ 
หลายรูปแบบ เชํน 
สปอต โฆษณาวิทย ุ
ปูายประชาสัมพันธ๑ 
แผํนพับและ
สติ๊กเกอร๑ ฯลฯ 

10,000 30,000 30,000 30,000 ร๎ อ ย ล ะ ที่
ล ด ล ง ข อ ง
ก า ร แ ก๎ ไ ข
ปั ญ ห า ย า
เสพติด 

เยาวชนและประชาชนมี
จิตสํานึกและตระหนักใน
โทษภัยของยาเสพติด 
2.เยาวชนและประชาชน
ได๎รับความรู๎ความเข๎าใจ 
ในเรื่องยาเสพติด 

กอง
สาธารณสุขฯ 

5 โครงการขับเคลื่อนตาม
นโยบายจัดระเบยีบเยาวชนใน
พื้นที่เขตเทศบาลเมืองแมํโจ๎
เพื่อปูองกันปัญหายาเสพติด 

โครงการขั บ เคลื่ อนตาม
นโยบายจัดระเบียบเยาวชน
ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองแมํ
โจ๎เพื่อปูองกันปัญหายาเสพ
ติด 

1. เพื่อสํงเสริมการ
จัดกิจกรรมรํวมกับ
ภาครัฐเอกชน 
ประชาชน 
ในการสร๎างความ
สามัคคีในหมูํคณะ 
2. เพื่อสํงเสริมและ
สนับสนุน 
กิจกรรมตามนโยบาย
ของรัฐบาลและ คสช. 

10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวน 
กิจกรรม/ 
อบรม/ 
ประชาสัมพั
นธ๑ 
ที่สร๎างความ 
มีสํวนรํวม 

1. การสํงเสริมกิจกรรม 
รํวมกับภาครัฐ เอกชน 
ประชาชนในการสร๎าง 
ความสามัคคีในหมูํคณะ 
2. จัดทํากจิกรรมตาม
นโยบายที่สําคัญของ
รัฐบาลและ คสช.  ได๎
บรรลุผลสําเร็จ 

สํานักปลัดฯ 

 

 

 



~ 194 ~ 

7.3ีแผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1 โครงการปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชํวง
เทศกาลปีใหมํ 

1. เพื่อปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยให๎แกํประชาชน
ในพื้นที่ตําบลตําง ๆ ของ
เทศบาลเมืองแมํโจ๎ ทั้งกํอน
เกิดเหตุขณะเกิดเหตุและ
หลังเกิดเหตุ 

ชํวงเทศกาลปีใหมํ  
 

20,000 10,000 10,000 10,000 จํานวน 
กิจกรรม 
ที่สนับสนุน 
การ
ดําเนินงาน 
ปูองกันและ 
บรรเทาฯ 

1. สามารถปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยให๎แกํ
ประชาชนในพื้นที่ตําบล
ตําง ๆ ของเทศบาลเมือง
แมํโจ๎ ทั้งกํอนเกิดเหตุ
ขณะเกิดเหตุและหลังเกิด
เหต ุ
 

กอง
สาธารณสุขฯ 

2 โครงการปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชํวง
เทศกาลสงกรานต๑ 

1. เพื่อปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยให๎แกํประชาชน
ในพื้นที่ตําบลตําง ๆ ของ
เทศบาลเมืองแมํโจ๎ ทั้งกํอน
เกิดเหตุขณะเกิดเหตุและ
หลังเกิดเหตุ 

ชํวงเทศกาลปีใหมํ  
 

20,000 10,000 10,000 10,000 จํานวน 
กิจกรรม 
ที่สนับสนุน 
การ
ดําเนินงาน 
ปูองกันและ 
บรรเทาฯ 

1. สามารถปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยให๎แกํ
ประชาชนในพื้นที่ตําบล
ตําง ๆ ของเทศบาลเมือง
แมํโจ๎ ทั้งกํอนเกิดเหตุ
ขณะเกิดเหตุและหลังเกิด
เหต ุ
 
 

กอง
สาธารณสุขฯ 
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7.3ีแผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

3 โครงการรณรงค๑สวมหมวก
นิรภัยในสํานักงานเทศบาล
เมืองแมํโจ๎ 

1.เพื่อสร๎างจิตสํานึกให๎กับ
ผู๎บริหาร สมาขกิสภา 
ข๎าราชการ พนักงาน
เทศบาล ได๎ปฏิบัติตาม
กฎหมายจราจรโดยเครํงครัด 
2.เพื่อสร๎างความรํวมมือและ
ความรับผิดชอบด๎านการลด
อุบัติเหตุตํางๆ จาก
หนํวยงานทอ๎งถิ่น สูํชุมชน 
ตํอไป 
3.เพื่อเป็นตัวอยาํงต๎นแบบ
ในการปฏิบัติตามกฎหมาย
จราจร การสวมหมวกกัน
น็อกร๎อยเปอร๑เซ็นต๑ 

จัดกิจกรรมในรูปแบบ
ตําง ๆเชํน 
1. อบรม สัมมนา 
2. นิทรรศการ 
3. จั ดทํ าสื่ อ
ประชาสัมพันธ๑ 
หลายรูปแบบ เชํน 
สปอต โฆษณาวิทย ุ
ปูายประชาสัมพันธ๑ 
แผํนพับและ
สติ๊กเกอร๑ ฯลฯ 

30,000 30,000 30,000 30,000 ผู๎ บ ริ ห า ร         
สมาขิกสภา 
ข๎าราชการ    
พ นั ก ง า น
เทศบาล  ใช๎
ยานพาหนะ
รถจักรยาน
ยนต๑ในการ
เดินทางทั้งผู๎ 
ขั บ ขี่  แ ล ะ 
ผู๎โดยสารนั่ง
ซ๎ อ น ท๎ า ย
สวมหมวก
นิรภัย ครบ 
๑๐๐ % 

1.ชํวยลดอัตราการสูญเสีย
ที่ เ กิ ด จ า ก อุ บั ติ เ ห ตุ
รถจักรยานยนต๑ 
2 . ชํ ว ย ใ ห๎ ผู๎ ขั บ ขี่ แ ล ะ
โดยสารรถจักรยานยนต๑รู
วิธีสวมหมวกนิรภัยที่ถกูวิธี 
สามารถนําไปปฏิบัติ ให๎
เกิดความปลอดภัย 
3.ชํวยให๎เกิดการเริ่มต๎น
ข อ ง ก า ร ป ฏิ บั ติ ที่ เ ป็ น
รูปธรรมชัดเจน อันนําไปสู
ก า รป ฏิ บั ติ ที่ ยั่ ง ยื น ใ น 
อนาคต และนําไปสูํการ
ปฏิบัติในเขตพื้นที่อื่น ๆ 
ได ๎

กอง
สาธารณสุขฯ 

4 ฝึกอบรมและฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภยัและระงับ
อัคคีภัยให๎กับบุคลากรของ
เทศบาลเมืองแมํโจ๎แมํโจ ๎
ประจําป ี2561 

เพื่อเพิ่มพูนความรู ้ทักษะ 
และความช านาญในการ 
ปฏิบัติงาน ด้านการปอ้งกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย 
แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
และฝึกซ้อมแผนป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย 

บุคคลากรสังกัด 
เทศบาลเมืองแม่โจ้
เจ้าหน้าที่เทศบาล 
อื่นหน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้งและ
ประชาชนทั่วไป 

50,000 10,000 10,000 10,000 1. จํานวน 
กิจกรรม 
การ
ฝึกอบรม 
1 ครั้ง/ปี 
2. จํานวน 
ผู๎เข๎ารํวม 
กิจกรรม 
200 คน/

ครั้ง 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
มีความรู้ ทักษะ และ 
ความช านาญในการ
ปฏิบัติงานด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

สํานักปลัด 
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7.3ีแผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

5 โครงการอบรมอาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพลเรือน(อปพร)
ประจําปี 2561 

1. เพื่อปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภยั ให๎แกํประชาชน 
ในพื้นที่ของเทศบาลเมืองแมํ
โจ ๎ 
2. เพื่อชํวยเหลือสนับสนุน 
การปฏิบัติงานของเทศบาล
เมืองแมํโจ๎ สํวนราชการ 
และองค๑กร 
ที่เกี่ยวข๎อง 

1. จัดเตรียม จัดหา 
อุปกรณ๑ 
เครื่องมือ เครื่องใช๎ใน
การสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานให๎เพียงพอ 
2.ปฏิบัติงานด๎าน
ปูองกัน 
และบรรเทาสาธารณ
ภัยตามระเบยีบ
กฎหมายที่เกีย่วขอ๎ง 

30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวน 
กิจกรรม 
ที่สนับสนุน 
การ
ดําเนินงาน 
ปูองกันและ 
บรรเทาฯ 

สามารถชํวยเหลือ 
สนับสนุนการปฏิบัติงาน 
ของเทศบาลเมืองแมํโจ๎ 
สํวนราชการตํางๆและ 
องค๑กรที่เกี่ยวข๎อง 

สํานักปลัด 

6 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครสายตรวจชุมชน 
เทศบาลเมืองแมํโจ๎ 

1. เพื่อปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภยั ให๎แกํประชาชน 
ในพื้นที่ของเทศบาลเมืองแมํ
โจ ๎ 
2. เพื่อชํวยเหลือสนับสนุน 
การปฏิบัติงานของเทศบาล
เมืองแมํโจ๎ สํวนราชการ 
และองค๑กร 
ที่เกี่ยวข๎อง 

1. จัดเตรียม จัดหา 
อุปกรณ๑ 
เครื่องมือ เครื่องใช๎ใน
การสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานให๎เพียงพอ 
2.ปฏิบัติงานด๎าน
ปูองกัน 
และบรรเทาสาธารณ
ภัยตามระเบยีบ
กฎหมายที่เกีย่วขอ๎ง 

30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวน 
กิจกรรม 
ที่สนับสนุน 
การ
ดําเนินงาน 
ปูองกันและ 
บรรเทาฯ 

สามารถชํวยเหลือ 
สนับสนุนการปฏิบัติงาน 
ของเทศบาลเมืองแมํโจ๎ 
สํวนราชการตํางๆและ 
องค๑กรที่เกี่ยวข๎อง 

สํานักปลัด 
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7.3ีแผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

7 โครงการจัดซ้ือชุดผจญเพลิง
พร๎อมเครื่องชํวยหายใจแบบ
อัดอากาศชนิดสะพายหลัง 

1.เ พื่ อ ใ ห๎ มี วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ๑ 
เครื่องมือ เครื่องใช๎ที่จําเป็น 
ในการเพิ่ มประสิทธิภาพ  
การปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหนํวยงาน 
2. เพื่ออํานวยความสะดวก
และเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของเจ๎าหน๎าที่ 

ชุดผจญเพลิง พร๎อม
เครื่องชํวยหายใจ
แบบอัดอากาศชนิด
สะพายหลังและ
เครื่องอัดอากาศ 
จํานวน 2ชุด 

392,000    จํานวน
ครุภัณฑ๑ 
ที่ได๎
มาตรฐาน 
เพียงพอตํอ 
การใช๎งาน
ของ 
สํานักปลัด 

1. มีวัสดุ อุปกรณ๑
เครื่องมือ เครื่องใช๎ ที่
เพียงพอตํอการปฏิบัติงาน 
และมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 
2. เจ๎าหน๎าที่ปฏิบัติงานได๎
อยํางสะดวก รวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพ 

สํานักปลัด 
งานปูองกันฯ 

8 จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร ์ 1.เ พื่ อ ใ ห๎ มี วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ๑ 
เครื่องมือ เครื่องใช๎ที่จําเป็น 
ในการเพิ่ มประสิทธิภาพ  
การปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหนํวยงาน 
2. เพื่ออํานวยความสะดวก
และเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของเจ๎าหน๎าที่ 

โต๊ะคอมพิวเตอร์
จ านวน 1 ชุด  

3,500    จํานวน
ครุภัณฑ๑ 
ที่ได๎
มาตรฐาน 
เพียงพอตํอ 
การใช๎งาน
ของ 
สํานักปลัด 

1. มีวัสดุ อุปกรณ๑
เครื่องมือ เครื่องใช๎ ที่
เพียงพอตํอการปฏิบัติงาน 
และมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 
2. เจ๎าหน๎าที่ปฏิบัติงานได๎
อยํางสะดวก รวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพ 

สํานักปลัด 
งานปูองกันฯ 

9 จัดซื้อเก้าอี้ส านกังาน 1.เ พื่ อ ใ ห๎ มี วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ๑ 
เครื่องมือ เครื่องใช๎ที่จําเป็น 
ในการเพิ่ มประสิทธิภาพ  
การปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหนํวยงาน 
2. เพื่ออํานวยความสะดวก
และเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของเจ๎าหน๎าที่ 

ซ้ือเก้าอี้ส านักงาน
จ านวน 1 ตัว  

3,500    จํานวน
ครุภัณฑ๑ 
ที่ได๎
มาตรฐาน 
เพียงพอตํอ 
การใช๎งาน
ของ 
สํานักปลัด 

1. มีวัสดุ อุปกรณ๑
เครื่องมือ เครื่องใช๎ ที่
เพียงพอตํอการปฏิบัติงาน 
และมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 
2. เจ๎าหน๎าที่ปฏิบัติงานได๎
อยํางสะดวก รวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพ 

สํานักปลัด 
งานปูองกันฯ 

 
 



~ 198 ~ 

7.3ีแผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

10 จัดซื้อพัดลมแบบตั้งพื้น 1.เ พื่ อ ใ ห๎ มี วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ๑ 
เครื่องมือ เครื่องใช๎ที่จําเป็น 
ในการเพิ่ มประสิทธิภาพ  
การปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหนํวยงาน 
2. เพื่ออํานวยความสะดวก
และเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของเจ๎าหน๎าที่ 

จัดซื้อพัดลมแบบตั้ง
พื้นจํานวน 1 ตวั 

1,800    จํานวน
ครุภัณฑ๑ 
ที่ได๎
มาตรฐาน 
เพียงพอตํอ 
การใช๎งาน
ของ 
สํานักปลัด 

1. มีวัสดุ อุปกรณ๑
เครื่องมือ เครื่องใช๎ ที่
เพียงพอตํอการปฏิบัติงาน 
และมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 
2. เจ๎าหน๎าที่ปฏิบัติงานได๎
อยํางสะดวก รวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพ 

สํานักปลัด 
งานปูองกันฯ 

11 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร๑ 
สําหรับประมวลผล แบบที ่2  

1.เ พื่ อ ใ ห๎ มี วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ๑ 
เครื่องมือ เครื่องใช๎ที่จําเป็น 
ในการเพิ่ มประสิทธิภาพ  
การปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหนํวยงาน 
2. เพื่ออํานวยความสะดวก
และเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของเจ๎าหน๎าที่ 

เครื่องคอมพิวเตอร๑ 
สําหรับประมวลผล 
แบบที่ 2 จํานวน 1 
เครื่อง 

30,000    จํานวน
ครุภัณฑ๑ 
ที่ได๎
มาตรฐาน 
เพียงพอตํอ 
การใช๎งาน
ของ 
สํานักปลัด 

1. มีวัสดุ อุปกรณ๑
เครื่องมือ เครื่องใช๎ ที่
เพียงพอตํอการปฏิบัติงาน 
และมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 
2. เจ๎าหน๎าที่ปฏิบัติงานได๎
อยํางสะดวก รวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพ 

สํานักปลัด 
งานปูองกันฯ 

12 จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟูา 1.เ พื่ อ ใ ห๎ มี วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ๑ 
เครื่องมือ เครื่องใช๎ที่จําเป็น 
ในการเพิ่ มประสิทธิภาพ  
การปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหนํวยงาน 
2. เพื่ออํานวยความสะดวก
และเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของเจ๎าหน๎าที่ 

เครื่องสํารองไฟฟูา 
จํานวน 1 เครื่อง  

2,800    จํานวน
ครุภัณฑ๑ 
ที่ได๎
มาตรฐาน 
เพียงพอตํอ 
การใช๎งาน
ของ 
สํานักปลัด 

1. มีวัสดุ อุปกรณ๑
เครื่องมือ เครื่องใช๎ ที่
เพียงพอตํอการปฏิบัติงาน 
และมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 
2. เจ๎าหน๎าที่ปฏิบัติงานได๎
อยํางสะดวก รวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพ 

สํานักปลัด 
งานปูองกันฯ 
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7.3ีแผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

13 จัดซื้อเครื่องพิมพ๑ชนิดเลเซอร๑
หรือชนิด LED ขาวดํา 

1.เ พื่ อ ใ ห๎ มี วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ๑ 
เครื่องมือ เครื่องใช๎ที่จําเป็น 
ในการเพิ่ มประสิทธิภาพ  
การปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหนํวยงาน 
2. เพื่ออํานวยความสะดวก
และเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของเจ๎าหน๎าที่ 

จัดซื้อเครื่องพิมพ๑
ชนิดเลเซอร๑หรือชนิด 
LED ขาวดําจํานวน 
1 ตัว 

3,300    จํานวน
ครุภัณฑ๑ 
ที่ได๎
มาตรฐาน 
เพียงพอตํอ 
การใช๎งาน
ของ 
สํานักปลัด 

1. มีวัสดุ อุปกรณ๑
เครื่องมือ เครื่องใช๎ ที่
เพียงพอตํอการปฏิบัติงาน 
และมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 
2. เจ๎าหน๎าที่ปฏิบัติงานได๎
อยํางสะดวก รวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพ 

สํานักปลัด 
งานปูองกันฯ 
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(ผ.08) 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีี(พ.ศ.2561-2564) 
เทศบาลเมืองแม่โจ้ีีอ้าเภอสันทรายีีจังหวัดเชียงใหม่ 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ปีี2561 

(บาท) 
ปีี2562 
(บาท) 

ปีี2563 
(บาท) 

ปีี2564 
(บาท) 

1 แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

ครุภัณฑ๑ ครุภัณฑ๑กํอสร๎าง เพื่อให๎มีวัสดุอุปกรณ๑ 
เครื่องมือ เครื่องใช๎ที่
จําเป็น ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ  การ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของ
หนํวยงาน 

เครื่องเจาะหัวคอนกรีต จาํนวน 
1 เครื่อง 

992,000    กองชําง 

2 แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

ครุภัณฑ๑ ครุภัณฑ๑
คอมพิวเตอร๑ 

เพื่อให๎มีวัสดุอุปกรณ๑ 
เครื่องมือ เครื่องใช๎ที่
จําเป็น ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ  การ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของ
หนํวยงาน 

เครื่องสํารองไฟฟูา ขนาด 800 
VA จํานวน 3 เครื่อง 

8,400    กองชําง 

3 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ๑ ครุภัณฑ๑สํานักงาน เพื่อให๎มีวัสดุอุปกรณ๑ 
เครื่องมือ เครื่องใช๎ที่
จําเป็น ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ  การ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของ
หนํวยงาน 

จัดซื้อโต๏ะทํางานเหล็กพร๎อม
กระจก 

16,500    สํานักปลัด, 
งานการศึกษา 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ปีี2561 

(บาท) 
ปีี2562 
(บาท) 

ปีี2563 
(บาท) 

ปีี2564 
(บาท) 

4 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ๑ ครุภัณฑ๑สํานักงาน เพื่อให๎มีวัสดุอุปกรณ๑ 
เครื่องมือ เครื่องใช๎ที่
จําเป็น ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ  การ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของ
หนํวยงาน 

จัดซื้อพัดลมติดผนัง 16,000    สํานักปลัด, 
งานการศึกษา 

5 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ๑ ครุภัณฑ๑ไฟฟูาและ
วิทย ุ

เพื่อให๎มีวัสดุอุปกรณ๑ 
เครื่องมือ เครื่องใช๎ที่
จําเป็น ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ  การ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของ
หนํวยงาน 

กล๎องถํายภาพนิ่ง ดจิิตอล 14,000    สํานักปลัด, 
งานการศึกษา 

6 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ๑ ครุภัณฑ๑งานบ๎าน
งานครัว 

เพื่อให๎มีวัสดุอุปกรณ๑ 
เครื่องมือ เครื่องใช๎ที่
จําเป็น ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ  การ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของ
หนํวยงาน 

จัดซื้อเครื่องดูดฝุุน 5,390    สํานักปลัด, 
งานการศึกษา 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ปีี2561 

(บาท) 
ปีี2562 
(บาท) 

ปีี2563 
(บาท) 

ปีี2564 
(บาท) 

7 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ๑ ครุภัณฑ๑
คอมพิวเตอร๑ 

เพื่อให๎มีวัสดุอุปกรณ๑ 
เครื่องมือ เครื่องใช๎ที่
จําเป็น ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ  การ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของ
หนํวยงาน 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร๑ สําหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2 

30,000    สํานักปลัด, 
งานการศึกษา 

8 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ๑ ครุภัณฑ๑งานบ๎าน
งานครัว 

เพื่อให๎มีวัสดุอุปกรณ๑ 
เครื่องมือ เครื่องใช๎ที่
จําเป็น ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ  การ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของ
หนํวยงาน 

ตู๎เย็นขนาดไมํน๎อยกวํา 9 คิว 
จํานวน 1 ตู ๎

8,950    สํานักปลัด, 
งานการศึกษา 

9 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ๑ ครุภัณฑ๑งานบ๎าน
งานครัว 

เพื่อให๎มีวัสดุอุปกรณ๑ 
เครื่องมือ เครื่องใช๎ที่
จําเป็น ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ  การ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของ
หนํวยงาน 

จัดซื้อเครื่องซักผ๎าแบบ 2 ถัง 10,500    สํานักปลัด, 
งานการศึกษา 

 
 
 
 
 



~ 203 ~ 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ปีี2561 

(บาท) 
ปีี2562 
(บาท) 

ปีี2563 
(บาท) 

ปีี2564 
(บาท) 

10 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ๑ ครุภัณฑ๑
คอมพิวเตอร๑ 

เพื่อให๎มีวัสดุอุปกรณ๑ 
เครื่องมือ เครื่องใช๎ที่
จําเป็น ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ  การ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของ
หนํวยงาน 

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟูา 2,800    สํานักปลัด, 
งานการศึกษา 

11 แผนงาน
สาธารณสุข 

ครุภัณฑ๑ ครุภัณฑ๑
ยานพาหนะและ
ขนสํง 

เพื่อให๎มีวัสดุอุปกรณ๑ 
เครื่องมือ เครื่องใช๎ที่
จําเป็น ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ  การ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของ
หนํวยงาน 

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 787,000 787,000 787,000 787,000 สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล๎อม 

12 แผนงาน
สาธารณสุข 

ครุภัณฑ๑ ครุภัณฑ๑
ยานพาหนะและ
ขนสํง 

เพื่อให๎มีวัสดุอุปกรณ๑ 
เครื่องมือ เครื่องใช๎ที่
จําเป็น ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ  การ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของ
หนํวยงาน 

จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถ
กระบะ) 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล๎อม 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ปีี2561 

(บาท) 
ปีี2562 
(บาท) 

ปีี2563 
(บาท) 

ปีี2564 
(บาท) 

13 แผนงาน
สาธารณสุข 

ครุภัณฑ๑ ครุภัณฑ๑การเกษตร เพื่อให๎มีวัสดุอุปกรณ๑ 
เครื่องมือ เครื่องใช๎ที่
จําเป็น ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ  การ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของ
หนํวยงาน 

จัดซื้อเลื่อยยนต๑ 5,800    สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล๎อม 

14 แผนงาน
สาธารณสุข 

ครุภัณฑ๑ ครุภัณฑ๑ไฟฟูาและ
วิทย ุ

เพื่อให๎มีวัสดุอุปกรณ๑ 
เครื่องมือ เครื่องใช๎ที่
จําเป็น ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ  การ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของ
หนํวยงาน 

จัดซื้อสัญญาณไฟวับวาบ 47,000    สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล๎อม 

15 แผนงาน
สาธารณสุข 

ครุภัณฑ๑ ครุภัณฑ๑
วิทยาศาสตร๑และ
การแพทย๑ 

เพื่อให๎มีวัสดุอุปกรณ๑ 
เครื่องมือ เครื่องใช๎ที่
จําเป็น ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ  การ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของ
หนํวยงาน 

จัดซื้อแผํนกระดานเคลื่อนยา๎ย
ผู๎ปุวย (Long Spinal Board) 
พร๎อมอุปกรณ๑ 

13,000    สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล๎อม 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ปีี2561 

(บาท) 
ปีี2562 
(บาท) 

ปีี2563 
(บาท) 

ปีี2564 
(บาท) 

16 แผนงาน
สาธารณสุข 

ครุภัณฑ๑ ครุภัณฑ๑
วิทยาศาสตร๑และ
การแพทย๑ 

เพื่อให๎มีวัสดุอุปกรณ๑ 
เครื่องมือ เครื่องใช๎ที่
จําเป็น ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ  การ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของ
หนํวยงาน 

จัดซื้อชุดเฝือกดามแขนและขา 
สําเร็จรูป 

12,000    สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล๎อม 

17 แผนงาน
สาธารณสุข 

ครุภัณฑ๑ ครุภัณฑ๑
วิทยาศาสตร๑และ
การแพทย๑ 

เพื่อให๎มีวัสดุอุปกรณ๑ 
เครื่องมือ เครื่องใช๎ที่
จําเป็น ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ  การ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของ
หนํวยงาน 

จัดซื้อเฝือกแข็งดามคอ เด็ก – 
ผู๎ใหญํ แบบปรับระดบัได๎ 

2,400    สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล๎อม 

18 แผนงาน
สาธารณสุข 

ครุภัณฑ๑ ครุภัณฑ๑
วิทยาศาสตร๑และ
การแพทย๑ 

เพื่อให๎มีวัสดุอุปกรณ๑ 
เครื่องมือ เครื่องใช๎ที่
จําเป็น ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ  การ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของ
หนํวยงาน 

จัดซื้อเครื่องวัดออกซิเจนในเลือด
ชนิดพกพา 

19,500    สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล๎อม 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ปีี2561 

(บาท) 
ปีี2562 
(บาท) 

ปีี2563 
(บาท) 

ปีี2564 
(บาท) 

19 แผนงาน
สาธารณสุข 

ครุภัณฑ๑ ครุภัณฑ๑
วิทยาศาสตร๑และ
การแพทย๑ 

เพื่อให๎มีวัสดุอุปกรณ๑ 
เครื่องมือ เครื่องใช๎ที่
จําเป็น ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ  การ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของ
หนํวยงาน 

จัดซื้อเครื่องวัดระดับน้ําตาลใน
เลือด 

2,850    สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล๎อม 

20 แผนงาน
สาธารณสุข 

ครุภัณฑ๑ ครุภัณฑ๑
วิทยาศาสตร๑และ
การแพทย๑ 

เพื่อให๎มีวัสดุอุปกรณ๑ 
เครื่องมือ เครื่องใช๎ที่
จําเป็น ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ  การ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของ
หนํวยงาน 

จัดซื้อเครื่องตัดถํางกู๎ภัย 450,000    สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล๎อม 

21 แผนงาน
สาธารณสุข 

ครุภัณฑ๑ ครุภัณฑ๑
คอมพิวเตอร๑ 

เพื่อให๎มีวัสดุอุปกรณ๑ 
เครื่องมือ เครื่องใช๎ที่
จําเป็น ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ  การ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของ
หนํวยงาน 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร๑ สําหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2 
จํานวน 5 เครื่อง 

150,000    สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล๎อม 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ปีี2561 

(บาท) 
ปีี2562 
(บาท) 

ปีี2563 
(บาท) 

ปีี2564 
(บาท) 

22 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

ครุภัณฑ๑ ครุภัณฑ๑สํานักงาน เพื่อให๎มีวัสดุอุปกรณ๑ 
เครื่องมือ เครื่องใช๎ที่
จําเป็น ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ  การ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของ
หนํวยงาน 

จัดซื้อโต๏ะคอมพิวเตอร๑ จํานวน 1 
ตัว 

3,500    สํานักปลัด 

23 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

ครุภัณฑ๑ ครุภัณฑ๑สํานักงาน เพื่อให๎มีวัสดุอุปกรณ๑ 
เครื่องมือ เครื่องใช๎ที่
จําเป็น ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ  การ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของ
หนํวยงาน 

จัดซื้อเก๎าอี้ผู๎บริหารจํานวน 1 ตวั 5,500    สํานักปลัด 

24 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

ครุภัณฑ๑ ครุภัณฑ๑สํานักงาน เพื่อให๎มีวัสดุอุปกรณ๑ 
เครื่องมือ เครื่องใช๎ที่
จําเป็น ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ  การ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของ
หนํวยงาน 

จัดซื้อตู๎เก็บเอกสารสูง บนกระจก 
ลํางทึบ จํานวน 1 ตู๎ 

6,700    สํานักปลัด 



~ 208 ~ 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ปีี2561 

(บาท) 
ปีี2562 
(บาท) 

ปีี2563 
(บาท) 

ปีี2564 
(บาท) 

25 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

ครุภัณฑ๑ ครุภัณฑ๑สํานักงาน เพื่อให๎มีวัสดุอุปกรณ๑ 
เครื่องมือ เครื่องใช๎ที่
จําเป็น ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ  การ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของ
หนํวยงาน 

จัดซื้อโต๏ะพับเอนกประสงค๑ 
ขนาดไมํน๎อยกวํา 90*150*75 
ซม. จํานวน 30 ตัวๆ 

87,000    สํานักปลัด 

26 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

ครุภัณฑ๑ ครุภัณฑ๑ไฟฟูาและ
วิทย ุ

เพื่อให๎มีวัสดุอุปกรณ๑ 
เครื่องมือ เครื่องใช๎ที่
จําเป็น ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ  การ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของ
หนํวยงาน 

จัดซื้อชุดตู๎ลําโพงเอนกประสงค๑ 
15 นิ้วพร๎อมเบส จํานวน 1 ชุด 

25,000    สํานักปลัด 

27 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

ครุภัณฑ๑ ครุภัณฑ๑ไฟฟูาและ
วิทย ุ

เพื่อให๎มีวัสดุอุปกรณ๑ 
เครื่องมือ เครื่องใช๎ที่
จําเป็น ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ  การ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของ
หนํวยงาน 

จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียงดิจิตอล
พร๎อม USB ในตัว จํานวน 1 
เครื่อง 

13,000    สํานักปลัด 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ปีี2561 

(บาท) 
ปีี2562 
(บาท) 

ปีี2563 
(บาท) 

ปีี2564 
(บาท) 

28 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

ครุภัณฑ๑ ครุภัณฑ๑ไฟฟูาและ
วิทย ุ

เพื่อให๎มีวัสดุอุปกรณ๑ 
เครื่องมือ เครื่องใช๎ที่
จําเป็น ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ  การ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของ
หนํวยงาน 

จัดซื้อกล๎องถํายภาพนิ่ง ระบบ
ดิจิตอลจํานวน 1 เครื่อง 

14,000    สํานักปลัด 

29 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

ครุภัณฑ๑ ครุภัณฑ๑
คอมพิวเตอร๑ 

เพื่อให๎มีวัสดุอุปกรณ๑ 
เครื่องมือ เครื่องใช๎ที่
จําเป็น ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ  การ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของ
หนํวยงาน 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร๑ สําหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2 
จํานวน 7 เครื่อง 

210,000    สํานักปลัด 

30 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

ครุภัณฑ๑ ครุภัณฑ๑
คอมพิวเตอร๑ 

เพื่อให๎มีวัสดุอุปกรณ๑ 
เครื่องมือ เครื่องใช๎ที่
จําเป็น ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ  การ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของ
หนํวยงาน 

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟูา ขนาด
ไมํน๎อยกวาํ 800 VAีจํานวน 2 
เครื่อง 

5,600    สํานักปลัด 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ปีี2561 

(บาท) 
ปีี2562 
(บาท) 

ปีี2563 
(บาท) 

ปีี2564 
(บาท) 

31 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

ครุภัณฑ๑ ครุภัณฑ๑สํานักงาน เพื่อให๎มีวัสดุอุปกรณ๑ 
เครื่องมือ เครื่องใช๎ที่
จําเป็น ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ  การ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของ
หนํวยงาน 

จัดซื้อเก๎าอี้สํานกังาน จาํนวน 8 
ตัว 

31,200    สํานักปลัด 

32 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

ครุภัณฑ๑ ครุภัณฑ๑สํานักงาน เพื่อให๎มีวัสดุอุปกรณ๑ 
เครื่องมือ เครื่องใช๎ที่
จําเป็น ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ  การ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของ
หนํวยงาน 

จัดซื้อเครื่องนับธนบัตรแบบตั้ง
โต๏ะ จาํนวน 1 เครื่อง 

53,000    คลัง 

33 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

ครุภัณฑ๑ ครุภัณฑ๑สํานักงาน เพื่อให๎มีวัสดุอุปกรณ๑ 
เครื่องมือ เครื่องใช๎ที่
จําเป็น ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ  การ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของ
หนํวยงาน 

จัดซื้อเครื่องพิมพ๑เช็ค จํานวน 1 
เครื่อง 

35,000    คลัง 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ปีี2561 

(บาท) 
ปีี2562 
(บาท) 

ปีี2563 
(บาท) 

ปีี2564 
(บาท) 

34 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

ครุภัณฑ๑ ครุภัณฑ๑สํานักงาน เพื่อให๎มีวัสดุอุปกรณ๑ 
เครื่องมือ เครื่องใช๎ที่
จําเป็น ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ  การ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของ
หนํวยงาน 

จัดซื้อตู๎เก็บเอกสารบานเล่ือน
แบบกระจกจาํนวน 2 ตู ๎

10,000    คลัง 

35 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

ครุภัณฑ๑ ครุภัณฑ๑สํานักงาน เพื่อให๎มีวัสดุอุปกรณ๑ 
เครื่องมือ เครื่องใช๎ที่
จําเป็น ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ  การ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของ
หนํวยงาน 

จัดซื้อตู๎เอกสารรางเลื่อนแบบมือ
ผลัก 4 ตู๎จาํนวน 1 ชุด 

45,000    คลัง 

36 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

ครุภัณฑ๑ ครุภัณฑ๑สํานักงาน เพื่อให๎มีวัสดุอุปกรณ๑ 
เครื่องมือ เครื่องใช๎ที่
จําเป็น ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ  การ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของ
หนํวยงาน 

คําจัดซื้อตู๎เหล็กขนาด 4 ลิ้นชัก 
จํานวน 5 ตู ๎

25,000    คลัง 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ปีี2561 

(บาท) 
ปีี2562 
(บาท) 

ปีี2563 
(บาท) 

ปีี2564 
(บาท) 

37 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

ครุภัณฑ๑ ครุภัณฑ๑สํานักงาน เพื่อให๎มีวัสดุอุปกรณ๑ 
เครื่องมือ เครื่องใช๎ที่
จําเป็น ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ  การ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของ
หนํวยงาน 

คําจัดซื้อเครื่องพิมพ๑ดีดไฟฟูา
แบบตั้งโต๏ะ จาํนวน 1 เครื่อง 

22,000    คลัง 

38 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

ครุภัณฑ๑ ครุภัณฑ๑ไฟฟูาและ
วิทย ุ

เพื่อให๎มีวัสดุอุปกรณ๑ 
เครื่องมือ เครื่องใช๎ที่
จําเป็น ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ  การ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของ
หนํวยงาน 

จัดซื้อกล๎องถํายภาพนิ่ง ระบบ
ดิจิตอล จํานวน 1 ตัว 

50,000    คลัง 

39 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

ครุภัณฑ๑ ครุภัณฑ๑
คอมพิวเตอร๑ 

เพื่อให๎มีวัสดุอุปกรณ๑ 
เครื่องมือ เครื่องใช๎ที่
จําเป็น ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ  การ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของ
หนํวยงาน 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร๑ สําหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2 
จํานวน 3 เครื่อง 

90,000    คลัง 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ปีี2561 

(บาท) 
ปีี2562 
(บาท) 

ปีี2563 
(บาท) 

ปีี2564 
(บาท) 

40 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

ครุภัณฑ๑ ครุภัณฑ๑
คอมพิวเตอร๑ 

เพื่อให๎มีวัสดุอุปกรณ๑ 
เครื่องมือ เครื่องใช๎ที่
จําเป็น ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ  การ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของ
หนํวยงาน 

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟูา ขนาด
ไมํน๎อยกวาํ 800 VA จํานวน 3 
เครื่อง 

8,400    คลัง 

41 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

ครุภัณฑ๑ ครุภัณฑ๑
คอมพิวเตอร๑ 

เพื่อให๎มีวัสดุอุปกรณ๑ 
เครื่องมือ เครื่องใช๎ที่
จําเป็น ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ  การ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของ
หนํวยงาน 

จัดซื้อเครื่องพิมพ๑ชนิดเลเซอร๑ 
ขาวดํา สําหรับกระดาษขนาด 
A3 จํานวน 1 เครื่อง 

53,000    คลัง 

42 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

ครุภัณฑ๑ ครุภัณฑ๑เครื่อง
ดับเพลิง 

เพื่อให๎มีวัสดุอุปกรณ๑ 
เครื่องมือ เครื่องใช๎ที่
จําเป็น ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ  การ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของ
หนํวยงาน 

ชุดผจญเพลิง พร๎อมเครื่องชํวย
หายใจแบบอัดอากาศชนิด
สะพายหลังและเครื่องอัดอากาศ 
จํานวน 2ชุด 

392,000    สํานักปลัด 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ปีี2561 

(บาท) 
ปีี2562 
(บาท) 

ปีี2563 
(บาท) 

ปีี2564 
(บาท) 

43 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

ครุภัณฑ๑ ครุภัณฑ๑สํานักงาน เพื่อให๎มีวัสดุอุปกรณ๑ 
เครื่องมือ เครื่องใช๎ที่
จําเป็น ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ  การ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของ
หนํวยงาน 

โต๊ะคอมพิวเตอร์จ านวน 1 ชุด  3,500    สํานักปลัด 

44 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

ครุภัณฑ๑ ครุภัณฑ๑สํานักงาน เพื่อให๎มีวัสดุอุปกรณ๑ 
เครื่องมือ เครื่องใช๎ที่
จําเป็น ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ  การ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของ
หนํวยงาน 

ซ้ือเก้าอี้ส านักงานจ านวน 1 ตวั  3,500    สํานักปลัด 

45 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

ครุภัณฑ๑ ครุภัณฑ๑ไฟฟูาและ
วิทย ุ

เพื่อให๎มีวัสดุอุปกรณ๑ 
เครื่องมือ เครื่องใช๎ที่
จําเป็น ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ  การ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของ
หนํวยงาน 

จัดซื้อพัดลมแบบตั้งพื้นจํานวน 1 
ตัว 

1,800    สํานักปลัด 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ปีี2561 

(บาท) 
ปีี2562 
(บาท) 

ปีี2563 
(บาท) 

ปีี2564 
(บาท) 

46 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

ครุภัณฑ๑ ครุภัณฑ๑
คอมพิวเตอร๑ 

เพื่อให๎มีวัสดุอุปกรณ๑ 
เครื่องมือ เครื่องใช๎ที่
จําเป็น ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ  การ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของ
หนํวยงาน 

เครื่องคอมพิวเตอร๑ สําหรับ
ประมวลผล แบบที่ 2 จํานวน 1 
เครื่อง 

30,000    สํานักปลัด 

47 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

ครุภัณฑ๑ ครุภัณฑ๑
คอมพิวเตอร๑ 

เพื่อให๎มีวัสดุอุปกรณ๑ 
เครื่องมือ เครื่องใช๎ที่
จําเป็น ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ  การ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของ
หนํวยงาน 

เครื่องสํารองไฟฟูา จํานวน 1 
เครื่อง  

2,800    สํานักปลัด 

48 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

ครุภัณฑ๑ ครุภัณฑ๑
คอมพิวเตอร๑ 

เพื่อให๎มีวัสดุอุปกรณ๑ 
เครื่องมือ เครื่องใช๎ที่
จําเป็น ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ  การ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของ
หนํวยงาน 

จัดซื้อเครื่องพิมพ๑ชนิดเลเซอร๑
หรือชนิด LED ขาวดําจาํนวน 1 
ตัว 

3,300    สํานักปลัด 

49 แผนงาน
สาธารณสุข 

ครุภัณฑ๑ ครุภัณฑ๑
คอมพิวเตอร๑ 

เพื่อให๎มีวัสดุอุปกรณ๑ 
เครื่องมือ เครื่องใช๎ที่
จําเป็น ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ  การ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของ
หนํวยงาน 

เครื่องสํารองไฟฟูา จํานวน 3 
เครื่อง  

8,400    สาธารณสุข 
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ส่วนที่ 4 

การติดตามและประเมินผลโครงการ 
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ส่วนที ่4 
การติดตามและประเมินผลโครงการ 

4.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
   การติดตามและประเมินผลโครงการเป็นหน้าที่ที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการด าเนินงานพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจ าเป็นต้องมีองค์กรที่ท าหน้าที่ติดตามและ
ประเมินผลการพัฒนา 
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548ข้อ 29 ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีอ านาจหน้าที่ในการก าหนด
แนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เมื่อด าเนินการเสร็จแล้วให้รายงานผลและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
   การติดตาม คือ การตรวจติดตามงานหรือการปฏิบัติงานเพ่ือลดปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่าง
การด าเนินงาน การติดตามงานเป็นเครื่องมือที่ใช้ส าหรับการควบคุมการด าเนินงานเพ่ือประโยชน์ในการ
ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยดีในทันทีท่ีเกิดปัญหาอุปสรรค 
   การประเมินผล คือ การตรวจสอบผลการด าเนินงานในระหว่างที่ก าลังด าเนินการหรือ
ภายหลังที่การด าเนินการส าเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว 
  1. การติดตาม เทศบาลเมืองแม่โจ้ได้มีการติดตามแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองแม่โจ้ ดังนี้ 
  - การติดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองแม่โจ้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือทราบว่า
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ นั้น สอดคล้องต่อยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ ในระดับชาติและระดับจังหวัดมาก / น้อย
เพียงใด 
  - การติดตามแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบว่าแผนงาน / โครงการ และ
การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงานและโครงการในแผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลเมืองแม่โจ้ที่ได้น ามาจัดท าเป็น
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของเทศบาลเมืองแม่โจ้สอดคล้องต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองแม่โจ้
และตอบสนองนโยบายผู้บริหารเพียงใด 
  - การติดตามแผนการด าเนินงานเทศบาลเมืองแม่โจ้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบการปฏิบัติงานว่าถูกต้อง
ตามกิจกรรม และห้วงระยะเวลาการด าเนินงานที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่และทราบถึงผลการด าเนินงานที่          
แต่ละส่วนราชการในสังกัดได้ปฏิบัติว่ามีผลคืบหน้าไปมากน้อยเพียงใด 
จากการติดตามจะท าให้เห็นทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นที่เทศบาลเมืองแม่โจ้ได้ 
ด าเนินการว่าตอบสนองความต้องการและสามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ และเป็น
ข้อมูลในการน าไปพิจารณาจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในคราวต่อไป 
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  2. การประเมินผล เทศบาลเมืองแม่โจ้ ได้มีการประเมินผลความส าเร็จในการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาของเทศบาลเมืองแม่โจ้โดยคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแม่โจ้ได้
ก าหนดขอบข่าย รายละเอียดเพื่อใช้ในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแม่โจ้เพ่ือเสนอผู้บริหาร
อนุมัติและมอบหมายให้บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกด าเนินการประเมินผลความส าเร็จของแผนพัฒนาในมิติ
ต่างๆเพ่ือให้ทราบถึงผลสัมฤทธิ์ที่แท้จริงของแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแม่โจ้ คุณภาพการให้บริการตลอดจน
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองแม่โจ้อีกทั้งการประเมินผลโดยหน่วยงาน
ภายนอกท าให้ประชาชนได้เห็นถึงความโปร่งใส ความน่าเชื่อถือของผลการประเมินที่เป็นหลักวิชาการอย่าง
แท้จริง ตลอดจนผลสรุปจากการประเมินผลท าให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องได้น าไปพิจารณาก าหนด
นโยบายและปรับปรุงการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนให้เกิดความพึงพอใจมากท่ีสุด 
  เทศบาลเมืองแม่โจ้ ได้ก าหนดห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ คือ 
  - การติดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองแม่โจ้ปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคม 
  - การติดตามแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้ปีละ 1 ครั้งภายในเดือนธันวาคม 
  - การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงานและโครงการที่ได้น ามาจัดท าเป็นข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายของเทศบาลเมืองแม่โจ้ ด าเนินการติดตามปีละ 4 ครั้ง รายไตรมาส โดยรายงานให้
ผู้บริหารทราบทุกสิ้นสุดไตรมาส 
  - การติดตามการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานเทศบาลเมืองแม่โจ้ ด าเนินการ ติดตามปีละ 4 ครั้ง 
รายไตรมาส โดยรายงานให้ผู้บริหารทราบทุกสิ้นสุดไตรมาส 
  - การประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแม่โจ้ ด าเนินการประเมินผลปีละ 1 ครั้ง โดยด าเนินการ
ประเมินผลตั้งแต่เดือน ตุลาคม – ธันวาคม ของทุกปีเพ่ือสรุปผลรายงานผู้บริหารท้องถิ่นทราบและน าเสนอ
สภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นตลอดจนปิดประกาศให้ประชาชนทราบภายในเดือนธันวาคมของทุก
ปี ซ่ึงเทศบาลเมืองแม่โจ ้อาจด าเนินการเองหรือมอบหมายให้หน่วยงานอื่นด าเนินการแทนตามความเหมาะสม 
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ระยะเวลาการด าเนินการติดตามและประเมินผล 
 

การติดตาม 
ระยะเวลาในการด าเนินการ 

หมายเหตุ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1. การติดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
เทศบาลเมืองแม่โจ้ 

               
 
1 คร้ัง 

 

2. การติดตามแผนพัฒนา แผนประเมินผลสี่ปี
เทศบาลเมืองแม่โจ้ 

               
 

1 คร้ัง 
 

3. การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตาม
แผนงานและโครงการที่ได้น ามาจัดท าข้อบัญญัติฯ 

   
 
1 คร้ัง 

   
 

2 คร้ัง 
   

 
3 คร้ัง 

   
 

4 คร้ัง 
    

4. การติดตามแผนการด าเนินงาน    
1 คร้ัง 

   
2 คร้ัง    

3 คร้ัง    
4 คร้ัง     

5. การประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแม่โจ้                 
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4.2 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
 ระเบียบ 

   พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 ก าหนดว่าการ
บริหารราชการแผ่นดินต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการกระจายภารกิจและทรัพยากร
ให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอ านาจการตัดสินใจ การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนมีผู้รับผิดชอบต่อผลงาน เพ่ือให้การปฏิบัติราชการเป็นไปตาม พระราชบัญญัติดังกล่าวจึงได้มีการ
ตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ก าหนดให้องค์กร 
ภาครัฐต้องน าหลักการตามพระราชบัญญัติฯ ไปสู่การปฏิบัติราชการของหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมาย ทั้งนี้การ
บริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐจะต้องมีการจัดท าแผนพัฒนา  แผนปฏิบัติการล่วงหน้า
โดยแผนดังกล่าวต้องก าหนดให้มีรายละเอียดขั้นตอนระยะเวลางบประมาณด าเนินการ  เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์
ภารกิจและตัวชี้วัดความส าเร็จ ตลอดจนมีการติดตามและประเมินผล 
   เพ่ือตอบสนองต่อแนวทางดังกล่าว กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศใช้ระเบียบว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ถือเป็น
แนวทางปฏิบัติ โดยก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันจัดท า/ทบทวนกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพ่ือน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปีของตนเอง
โดยค านึงถึงความเหมาะสมของทรัพยากร ความคุ้มค่าและประโยชน์สุขของประชาชนเป็นส าคัญและเพ่ือให้
เกิดผลในทางปฏิบัติ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ าเป็นต้องมีการแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติโดยจัดท า
แผนพัฒนาสี่ปี เพ่ือก าหนดรายละเอียดแผนงาน/โครงการ และงบประมาณด าเนินการในการตอบสนองต่อ
ประชาชน 
   เทศบาลเมืองแม่โจ้ ได้น ากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดเชียงใหม่และเทศบาลเมือง
แม่โจ้มาใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสี่ปี เพ่ือที่เทศบาลเมืองแม่โจ้ 
จะได้ใช้แผนพัฒนาสี่ปีเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อไป 
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2548หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
   ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประกอบด้วย 
   (๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
   (๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
   (๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
   (๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
   (๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
   โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ  และกรรมการ
อีกหนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 
   กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 
   ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
   (๑) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
   (๒) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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   (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
   (๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควรข้อ  ๓๐ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาได้โดยมีขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้ 
   (๑) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างข้อก าหนด ขอบข่าย
และรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการ เพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
   (๒) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อก าหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน 
   (๓) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผล 
   (๔) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผล
รายงานผลการด าเนินการซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเพ่ือ
ประเมินผลการรายงานผล เสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
   (๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
การติดตามและประเมินผล 
    

 วิธีในการติดตามและประเมินผล 
   การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแม่โจ้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือตรวจติดตามผล
การด าเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินงานตามโครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะเพ่ือน าไปปรับปรุง
การด าเนินงานของโครงการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีวิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
   1) การประเมินประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแม่โจ้ 
   เป็นการพิจารณาจากความพึงพอใจและการบรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินโครงการต่อ
กลุ่มเป้าหมายใน 7 ยุทธศาสตร์ 
   2) การประเมินผลการด าเนินงานตามบทบาทของการเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
คุณภาพ 
   ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 
   3) การประเมินประสิทธิผลของเทศบาลเมืองแม่โจ้ 
   ว่ามีผลการด าเนินงานที่บรรลุจุดมุ่งหมายและสามารถถ่ายทอดยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เน้นการกระจายงบประมาณในการด าเนินโครงการอย่างโปร่งใสและสมเหตุสมผล 
   4) การประเมินตรวจเยี่ยมและติดตามการด าเนินโครงการในพื้นที่ปฏิบัติงาน 
   ไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง โดยพิจารณาคัดเลือกโครงการจากแผนการด าเนินงานองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้ให้ครอบคลุมยุทธศาสตร์อย่างน้อย 4 ด้าน 
   4.3 ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
   1) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปเีทศบาลเมืองแม่โจ้ 
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   เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์บุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการ ทั้งนี้แบบสอบถามมีการก าหนดค่าความคิดเห็น/ความพึงพอใจ และการให้ 
แสดงความคิดเห็นปลายเปิด ตามลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง และตามการประเมินตัวบ่งชี้ 
   2) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
   1. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากหนังสือและเอกสารที่เก่ียวข้อง 
   2. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 
   3. การเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม 
   3) การสุ่มติดตามโครงการ จ าแนกตามยุทธศาสตร์ โดยใช้ขนาดตัวอย่างเท่ากับ ร้อยละ 15 
ของจ านวนโครงการทั้งหมด ด้วยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบเชิงเดียว และเป็นสัดส่วนกับจ านวนยุทธศาสตร์ในแต่ละ
ด้าน ทั้งนี้จะติดตามในด้านงบประมาณ หน่วยงานที่รับผิดชอบ สถานะของโครงการและผลการด าเนิน
โครงการ 


