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แผนด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ของ 
 
 

ส านักงานเทศบาลเมืองแม่โจ้ 
 อ าเภอสันทราย จังหวดัเชียงใหม่ 

 
 
 
 
 
 

 
 



  
 

 
ค าน า 

   แผนการด าเนินงาน มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการ
พัฒนาและ กิจกรรมการพัฒนาท่ีด าเนินการจริงท้ังหมดในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประจ าปีงบประมาณนั้นๆ เพื่อให้แนวทางในการด าเนินงานใน ปีงบประมาณนั้นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการ ปฏิบัติงานมากขึ้น ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ มีการ
ประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงานและจ าแนก ราย ละเอียด ต่างๆ ของแผนงาน/
โครงการ ในแผนการด าเนินงาน ดังนั้น แผนการด าเนินจะเป็นเครื่องมือ ส าคัญในการบริหารงาน
ของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 
เทศบาลเมืองแม่โจ้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
 

 
สารบัญ 

ส่วนที่ 1              หน้า 
 บทน า          
ส่วนที่ 2              หน้า 
 บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ    

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



  
 

 
ส่วนที ่1 

1.1 บทน า 
    แผนการด าเนินงาน  เป็นการแสดงถึงการน าแผนพัฒนาสี่ปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นไปสูการปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายตามแผนฯ ดังกล่าว 
   การจัดท าแผนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นการรวบรวม
แผนงานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น หน่วยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค 
รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆท่ีด าเนินการฯ ในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจ าปี
งบประมาณนั้นๆ การจัดท าแผนการด าเนินงานจึงมีความส าคัญ ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เป้นอย่างยิ่ ง ท้ังนี้ เนื่องจากแผนการด าเนินงานเป็นการแสดงถึ งการน าแผนไปปฏิบัติ              
โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญ สามารถน าไปสูการแกไขปัญหาความ
เดือดร้อน ของประชาชน และตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได อย่างแท้จริง
และท่ัวถึง 

1.2 วัตถุประสงค์และประโยชนของแผนการด าเนินงาน 
   การจัดท าแผนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตองจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาสี่ปีและแผนการด าเนินงานส าหรับในส่วนของ
แผนการด าเนินงานนั้น จะมีวัตถุประสงค์ เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของ แผนงาน โครงการพัฒนา
และกิจกรรมท่ีด าเนินการจริงท้ังหมด ในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปี 
งบประมาณนั้น  

   แผนการด าเนินงาน จึงมีประโยชนในการแสดงถึงความชัดเจนของแนวทางการ
ด าเนินการโครงการพัฒนาต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเพื่อให้ มีการประสานและ
บูรณาการการท างานตลอดจน ไมซ้ าซ้อนกับการด าเนินงานของหน่วยอื่นในพื้นท่ี ซึ่งจะท าให้    
การติดตามและประเมินผลแผนมีความสะดวก รวดเร็วและถูกต้องมากย่ิงขึ้น 

 

 

 

 



  
 

1.3 ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) ไดก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท า
แผนการด าเนินงานโดยมีขั้นตอน ดังนี้  

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการ
พัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และ
หน่วยงานอื่นๆ ท่ีด าเนินการ ในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการ
ด าเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้อองถิ่น 
ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ท้ังนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่
วันท่ีประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกันและต้องปิด ประกาศไว อย่างน้อย
สามสิบวัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  
 

 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

คณะกรรมการสนับสนุน การ
จัดท าแผนพัฒนา ทองถิ่น 

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 

คณะกรรมการสนับสนุน การ
จัดท าแผนพัฒนา ทองถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนา ทองถิ่น 

เสนอร่างแผนการด าเนินงานให้ 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการสนับสนุน การ
จัดท าแผนพัฒนา ทองถิ่น 

จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 

พิจารณาร่างแผนการ
ด าเนินงาน 

ผู้บริหารท้องถิ่น 

เสนอร่างฯ ต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความ
เห็นชอบ 

ประกาศใช้ 

อปท. 

หนว่ยงานอื่น 



  
 

ประโยชนของแผนการด าเนินงาน 
   
  1. ท าให้ทราบถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมการพัฒนาท่ี 
ด าเนินการจริงท้ังหมดในพื้นท่ีเทศบาลเมืองแม่โจ้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
  2. การด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของเทศบาลเมืองแม่โจ้ มีความชัดเจนใน
การปฏิบัติมากขึ้น  
  3. ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงาน และ
จ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการด าเนินงาน  
  4. การบริหารงานของนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้การควบคุมการ ด าเนินงานมีความ
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 



 

 
 

 
ส่วนที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



(แบบ ผด.01) 
บัญชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการด าเนิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ของเทศบาลเมืองแม่โจ ้

 

ยุทธศาสตร์/แนวทาง 
จ านวนโครงการ 

ที่ด าเนินการ  
คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการทั้งหมด 

 จ านวน 
งบประมาณ   

คิดเป็นร้อยละ  
ของงบประมาณ 

หน่วย 
ด าเนินการ  

1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน           
ผ.01  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 25 17 14,440,000 26.74 กองชําง 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ      
ผ.01  แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 3 2.04 120,000 0.22 สํานักปลัด 
3.ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต      
ผ.01  แผนงานสังคมสงเคราะห๑ 4 2.72 100,000 0.18 สํานักปลัด 
ผ.01  แผนงานการศึกษา 26 17.68 13,391,000 24.79 สํานักปลัด 
ผ.01  แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 10 6.80 516,000 0.95 สาธารณสุข 
ผ.01  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทาการ 4 2.72 380,000 0.70 สํานักปลัด 

 

 

 



ยุทธศาสตร์/แนวทาง 
จ านวนโครงการ 

ที่ด าเนินการ  
คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการทั้งหมด 

 จ านวน 
งบประมาณ   

คิดเป็นร้อยละ  
ของงบประมาณ 

หน่วย 
ด าเนินการ  

4.ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น       

  
  

ผ.01  แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 2 1.36 220,000 0.40 สํานักปลัด 
ผ.01  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 7 4.76 2,230,000 4.12 สํานักปลัด 
5.การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      
ผ.01  แผนงานการเกษตร 8 5.44 180,000 0.33 สํานักปลัด 
ผ.01  แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 4 2.72 75,000 0.01 สาธารณสุข 
6.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี      
ผ.01  แผนงานบริหารงานทั่วไป 24 16.32 1,880,000 3.48 สํานักปลัด 
ผ.01  แผนงานเคหะและชุมชน 1 0.68 18,500,000 34 สาธารณสุข 
ผ.01  แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 8 5.44 130,000 34.26 สํานักปลัด 
7.การพัฒนาด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และการ
จัดการระเบียบชุมชน   

    
 

ผ.01  แผนงานสาธารณสุข 10 6.80 1,425,000 2.63 สาธารณสุข 
ผ.01  แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 5 3.40 210,000 0.3 สาธารณสุข 
ผ.01  แผนงานรักษาความสงบภายใน 6 4.08 200,000 0.37 สํานักปลัด 

รวม 147  53,997,000   



 

 

ส่วนที่ 2 

 

 

 

 



(แบบ ผด.02) 
บัญชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการด าเนิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ของเทศบาลเมืองแม่โจ ้

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียด

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 โครงการกํอสร๎างเมรุขนาด 1 

เตาเผา ตามแบบเทศบาลเมือง
แมํโจ๎กาํหนด จํานวน 1 แหํง  
 

เมรุขนาด 1 เตาเผา ตาม
แบบเทศบาลเมืองแมํโจ๎

กําหนด 

1,800,000 (สถานที่กํอสร๎าง
บริเวณสุสานบ๎าน
แมํเตาไห หมูํที่ 1 

ต.หนองหาร 

กองช่าง             

2 โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิม
ด๎วยแอสฟัลท๑ติกคอนกรีต (โอ
เวอร๑เลย๑) พร๎อมตีเส๎นจราจร 
ขนาดกวา๎ง 5.00-6.50 เมตร 
ยาว 411 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไมํ
น๎อยกวํา 2,363 ตารางเมตร   

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

757,000 (สถานที่กํอสร๎าง
บริเวณถนนหน๎าโรง
ผักกาดดอง-สาม
แยกหนา๎บ๎านนาย
แหวนทอง โวหาร  
หมูํที่ 2  ต.หนอง
หาร) 

กองช่าง             

 
 
 
 
 



1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียด

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
3 โครงการกํอสร๎างรางระบายน้าํ 

คสล. กว๎าง 0.30 เมตร ลกึ
เฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.10 
เมตร ยาว 90 เมตร และ
กํอสร๎างถนน คสล. พร๎อมตีเส๎น
จราจร กว๎าง 2.50 เมตร ยาว 
69 เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการ
ไมํน๎อยกวาํ 173 ตารางเมตร  

กว๎าง 0.30 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 
0.10 เมตร ยาว 90 
เมตร และกํอสร๎างถนน 
คสล. พร๎อมตีเส๎นจราจร 
กว๎าง 2.50 เมตร ยาว 
69 เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมํน๎อยกวํา 
173 ตารางเมตร 

330,000 (สถานที่กํอสร๎าง 
ซอย 12 หมูํที่ 3 
ต.หนองหาร)  

กองช่าง             

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

โครงการกํอสร๎างอาคาร
อเนกประสงค๑  เพื่อผลิต
น้ําดื่มบ๎านปุาขาม-ห๎วย
เกี๋ยง ขนาด 
5.00x8.00 ม. 

350,000 (สถานที่กํอสร๎าง 
ภายในโรงเรียนบ๎าน
ห๎วยเกีย๋ง หมูํที ่10 
ต.หนองหาร)     

กองช่าง             

5 โครงการติดตั้งราวกันตก 
(สถานที่กํอสร๎าง ซอยบ๎าน
ผู๎ชํวยนงค๑ ถึง บ๎านนายสมคิด 
หมูํที่ 3 ต.หนองหาร)  

โครงการติดตั้งราวกันตก 150,000 (สถานที่กํอสร๎าง 
ซอยบ๎านผู๎ชํวยนงค๑ 
ถึง บ๎านนายสมคิด 
หมูํที่ 3 ต.หนอง
หาร) 

กองช่าง             

 

 

 



1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียด
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
6 โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด๎วยแอสฟลัท๑ติ

กคอนกรีต (โอเวอร๑เลย๑) พร๎อมตีเส๎นจราจร 
ขนาดกวา๎ง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไมํน๎อยกวาํ 
800 ตารางเมตร  

ขนาดกวา๎ง 
4.00 เมตร ยาว 
200 เมตร หนา 
0.05 เมตร 
หรือพื้นที่
ดําเนินการไมํ
น๎อยกวํา 800 
ตารางเมตร 

256,000 (สถานที่
กํอสร๎าง
บริเวณบ๎าน
อ๎ายมุ๐ย ถึง 
บ๎านจําปี ้หมูํ
ที่ 3 ต.หนอง
หาร)  

กองช่าง             

7 โครงการกํอสร๎างถังกรอง ขนาด 10 ลบ.ม./
ชั่วโมง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจําย
น้ําประปาหมูํบ๎าน  

โครงการ
กํอสร๎างถังกรอง 
ขนาด 10 ลบ.
ม./ชั่วโมง 

350,000 (สถานที่
กํอสร๎าง 
บริเวณประปา
หมูํบ๎าน หมูํที่ 
4 ต.หนอง
หาร) 

กองช่าง             

8 โครงการกํอสร๎างถนนแอสฟัลท๑ตกิคอนกรีต 
พร๎อมปรับหินคลุก และตีเส๎นจราจรขนาด
กว๎าง 3.30 เมตร ยาว 161 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไมํน๎อยกวาํ 
531 ตารางเมตร  

ขนาดกวา๎ง 
3.30 เมตร ยาว 
161 เมตร หนา 
0.15 เมตร 
หรือพื้นที่
ดําเนินการไมํ
น๎อยกวํา 531 
ตารางเมตร 

300,000 (สถานที่
กํอสร๎าง
บริเวณ
ซอยวรรณดี
ศรีนวล หมูํที่ 
4    ต.หนอง
หาร)  

กองช่าง             

 

 



 
 
1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียด

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
9 โครงการกํอสร๎างเมรุ ขนาด 1 

เตาเผา ตามแบบเทศบาลเมือง
แมํโจ๎กาํหนด จํานวน 1 แหํง  

เมรุขนาด 1 เตาเผา ตาม
แบบเทศบาลเมืองแมํโจ๎
กําหนด 

950,000 (สถานที่กํอสร๎าง
บริเวณสุสานบ๎าน
สหกรณ๑นิคม หมูํที่ 
5 ต.หนองหาร)  

กองช่าง             

10 โครงการกํอสร๎างรางระบายน้าํ 
คสล. กว๎าง 0.40 เมตร ลกึ
เฉลี่ย 0.50 เมตร หนา 0.10 
เมตร ยาว 402 เมตร   

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

986,000 (สถานที่กํอสร๎าง 
บริเวณซอยบันเทิง 
หมูํที่ 5 ต.หนอง
หาร)  

กองช่าง             

11 โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิม
ด๎วยแอสฟัลท๑ติกคอนกรีต (โอ
เวอร๑เลย๑) พร๎อมตีเส๎นจราจร 
ขนาดกวา๎ง 2.50 เมตร ยาว 
47 เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือพื้นที่ดําเนินการไมํน๎อยกวํา 
117 ตารางเมตร  

ขนาดกว๎าง 2.50 เมตร 
ย า ว  47  เมตร  หนา 
0.05 เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมํน๎อยกวํา 
117 ตารางเมตร 

38,000 (สถานที่กํอสร๎าง
บริเวณนนซอย 4 
หมูํที่ 6 ต.หนอง
หาร)  

กองช่าง             

12 โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ํา 
คสล. กว๎าง 0.40 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.50 เมตร หนา 0.10 
เมตร ยาว 300 เมตร   
 

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

810,000 (สถานที่ กํ อสร๎ า ง 
บ ริ เ ว ณ ป า ก ท า ง
ซอย 2 ถึงปากทาง
ซอย 5 หมูํที่ 6 ต.
หนองหาร)  

กองช่าง             

 

 

 



 
 
1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียด

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
13 โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิม

ด๎วยแอสฟัลท๑ติกคอนกรีต (โอ
เวอร๑เลย๑) พร๎อมตีเส๎นจราจร 
ขนาดกวา๎ง 5.00-6.00 เมตร 
ยาว 600 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไมํ
น๎อยกวํา 3,300 ตารางเมตร  

ขนาดกว๎าง 5.00-6.00 
เมตร ยาว 600 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือ
พื้นที่ดําเนินการไมํน๎อย
กวํา 3,300 ตารางเมตร 

1,056,000 (สถานที่กํอสร๎าง
บริเวณ ซอย 1 หมูํ
ที่ 9 ต.หนองหาร)  

กองช่าง             

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  

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

135,000 (สถานที่ กํ อสร๎ า ง 
บริเวณถนนซอยแมํ
หมูตํอจากของเดิม 
ห มูํ ที่  9  ตํ า บ ล     
หนองหาร)  
 

กองช่าง             

15 โครงการกํอสร๎างรางระบายน้าํ 
คสล. กว๎าง 0.30 เมตร ลกึ
เฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.10 
เมตร ยาว 222 เมตร   

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

544,000 (สถานที่ กํ อสร๎ า ง 
บริเวณซอย 4 หมูํที่ 
11 ต.หนองหาร)  

กองช่าง             

 

 
 
 



 
 
1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียด

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
16 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 

พร๎อมตีเส๎นจราจร กว๎าง 3.50 
เมตร ยาว 64 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไมํ
น๎อยกวํา 224 ตารางเมตร  

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

145,000 (สถานที่กํอสร๎าง 
บริเวณถนนซอย
หน๎าบ๎านนาย
สมศักดิ์  งามแวํน 
หมูํที่ 11  ตําบล
หนองหาร)  

กองช่าง             

17 โครงการปิดฝารางรินเพื่อขยาย
ผิวถนน และตีเส๎นจราจร ขนาด
กว๎างเฉลี่ย 2.30 เมตร หนา 
0.20 เมตร ยาว 920.00 
เมตร  

ขนาดกว๎างเฉลี่ย 2.30 
เมตร หนา 0.20 เมตร 
ยาว 920.00 เมตร 

1,760,000 (สถานที่กํอสร๎าง
บริเวณถนนทาง
แมํดูํเช่ือมแพะปาุ
ห๎า หมูํที ่5 ต.ปาุ
ไผํ)  

กองช่าง             

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  

ขนาด กว๎าง 3.25 เมตร 
ยาว 29 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมํน๎อยกวํา 
94 ตารางเมตร และ
กํอสร๎างรางระบายน้าํ 
คสล. กว๎าง 0.50 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 0.62 เมตร 
หนา 0.12 เมตร ยาว 
146 เมตร 

575,000 (สถานที่กํอสร๎าง
บริเวณ ซอย 9 
บ๎านหนองทราย หมูํ
ที่ 5 ต.ปุาไผํ)  

กองช่าง             

 



 

 
1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียด

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
19 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 

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

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

850,000 (สถานที่กํอสร๎าง
บริเวณซอย 1 ปาู
กุย หมูํที่ 10 ต.ปุา
ไผํ)  

กองช่าง             

20 โครงการกํอสร๎างรางระบายน้าํ 
คสล. กว๎าง 0.40 เมตร ลกึ
เฉลี่ย 0.50 เมตร หนา 0.10 
เมตร ยาว 165 เมตร   

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

446,000 (สถานที่กํอสร๎าง 
บริเวณเลี่ยบถนน
ซอย 1 หมูํที่ 13 ต.
ปุาไผํ)  

กองช่าง             

21 โครงการกํอสร๎างรางระบายน้าํ 
คสล. กว๎าง 0.50 เมตร ลกึ
เฉลี่ย 0.62 เมตร หนา 0.12 
เมตร ยาว 310 เมตร   

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

992,000 (สถานที่กํอสร๎าง 
บริเวณถนนแพะปาุ
ห๎าซอย 4 หมูํที ่4        
ต.หนองจ๏อม)  

กองช่าง             

22 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
ขนาดกว๎าง 4.00 เมตร ยาว 
160 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ดํ า เนินไมํน๎อยกวํ า 
640 ตารางเมตร  

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

379,000 ( สถานที่ กํ อสร๎ า ง
บ ริ เ วณถนนซอย
โรงแรมปูเปู  หมูํที่ 
7 ต.หนองจ๏อม)  
 

กองช่าง             

 

 



1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียด
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
23 อุดหนุนสํานักงานการ

ไฟฟูาสํวนภูมภิาคอาํเภอ
สันทราย เพื่อขยายไฟกิ่ง
สาธารณะบริเวณ ซอยอุ๎ย
ดีอุทิศ หมูํ 10      ต.ปุา
ไผํ อ.สันทราย จ.เชียงใหม ํ

อุดหนุนการไฟฟาูสํวน
ภูมิภาค อ.สันทราย 
เพื่อขยายไฟกิ่ง
สาธารณะบริเวณ 
ซอยอุ๎ยดีอุทิศ หมูํ 10      
ต.ปุาไผํ อ.สันทราย จ.
เชียงใหมํ 

180,000 บริเวณ ซอยอุ๎ยดี
อุทิศ หมูํ 10      
ต.ปุาไผํ อ.สัน
ทราย จ.เชียงใหม ํ

กองช่าง             

24 อุดหนุนสํานักงานการ
ไฟฟูาสํวนภูมภิาคอาํเภอ
สันทราย เพื่อขยายไฟกิ่ง
สาธารณะบริเวณ 
สวนสาธารณะร๎องขี้ทูต   
หมูํ 6 ต.หนองหาร อ.สัน
ทราย จ.เชียงใหม ํ

อุดหนุนการไฟฟาูสํวน
ภูมิภาค อ.สันทราย 
เพื่อขยายไฟกิ่ง
สาธารณะบริเวณ 
สวนสาธารณะร๎องขี้
ทูต   หมู ํ6 ต.หนอง
หาร อ.สันทราย จ.
เชียงใหมํ 

125,000 บริเวณ 
สวนสาธารณะร๎อง
ขี้ทูต   หมูํ 6 ต.
หนองหาร อ.สัน
ทราย จ.เชียงใหม ํ

กองช่าง             

25 อุดหนุนสํานักงานการ
ไฟฟูาสํวนภูมภิาคอาํเภอ
สันทราย เพื่อขยายไฟกิ่ง
สาธารณะบริเวณซอย 5 
บ๎านห๎วยเกี๋ยง หมูํ 3 ต.
หนองหาร อ.สันทราย จ.
เชียงใหมํ 

อุดหนุนการไฟฟาูสํวน
ภูมิภาค อ.สันทราย 
เพื่อขยายไฟกิ่ง
สาธารณะบริเวณซอย 
5 บ๎านหว๎ยเกีย๋ง หมู ํ
3 ต.หนองหาร อ.สัน
ทราย จ.เชียงใหม ํ

180,000 บริเวณซอย 5 
บ๎านห๎วยเกี๋ยง หมูํ 
3 ต.หนองหาร อ.
สันทราย จ.
เชียงใหมํ 

กองช่าง             

 รวม 25 14,440,000               



ยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาเศรษฐกิจ 
2.1แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียด

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 โครงการฝึกอบรมการเพิ่ม

คุณภาพผลผลิตกล๎วย เทศบาล
เมืองแมํโจ๎ ประจาํปี 2561 

จัดกิจกรรมในรูปแบบ
ตําง ๆเชํน 
1. อบรม สัมมนา 
2. นิทรรศการ 
3. จัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธ๑ 
หลายรูปแบบ เชํน สปอต 
โฆษณาวิทยุ ปาูย
ประชาสัมพันธ๑ แผํนพับ
และสติ๊กเกอร๑ ฯลฯ 

15,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักปลัด 
  

            

2 โครงการฝึกอบรมการเก็บเกี่ยว
และแปรรูปผลผลิตกล๎วย 
เทศบาลเมืองแมํโจ๎ ประจาํปี 
2561 

จัดกิจกรรมในรูปแบบ
ตําง ๆเชํน 
1. อบรม สัมมนา 
2. นิทรรศการ 
3. จัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธ๑ 
หลายรูปแบบ เชํน สปอต 
โฆษณาวิทยุ ปาูย
ประชาสัมพันธ๑ แผํนพับ
และสติ๊กเกอร๑ ฯลฯ 

15,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักปลัด 
  

            

 
 



 
2.1แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียด

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
3 อุดหนุนกลุํมสํงเสริมอาชีพ

เทศบาลเมืองแมํโจ๎โครงการ
สํงเสริมอาชีพ ประจําป ี2561 

เพื่ออุดหนุนการเป็นคํา
ดําเนินกิจกรรมตําง ๆ 
ของกลุํมสตรีแมํบ๎าน 
-โครงการสํงเสริมอาชีพ 
ประจําป ี2561 

90,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักปลัด 
  

            

 รวม 3 120,000  
             

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 3. ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
3.1แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 โครงการสงเคราะห๑ประชาชนผู๎

ประสบปัญหาความเดือดร๎อน
หรือด๎อยโอกาสในเขตเทศบาล
เมืองแมํโจ๎ 

จัดกิจกรรมในรูปแบบ
ตําง ๆเชํน 
1. อบรม สัมมนา 
2. เยี่ยมบ๎าน 

50,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักปลัด 
  

            

2 โครงการปันน้ําใจให๎ด ี สนับสนุนเครื่อ งยั งชีพ
ให๎แกํผู๎ ยากจน ยากไร๎
และด๎อยโอกาส 

30,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักปลัด 
  

            

3 คําใช๎จํายในการชํวยเหลอืผู๎รับ
ผลกระทบที่บิดา – มารดา 
เสียชีวิตจากโรคเอดส๑ 

จัดกิจกรรมในรูปแบบ
ตําง ๆเชํน 
1. อบรม สัมมนา 
2. เยี่ยมบ๎าน 

 

20,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักปลัด 
  

            

4 คําใช๎จํายในการสนับสนุนเครื่อง
ยังให๎แกํผู๎ยากจน ยากไร๎และ
ด๎อยโอกาส 

สนับสนุนเครื่อ งยั งชีพ
ให๎แกํผู๎ ยากจน ยากไร๎
และด๎อยโอกาส 

20,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักปลัด 
  

            

 
 

 
 
 
 



3.1แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียด

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
5 โครงการบ๎านท๎องถิ่นประชารัฐ

รํวมใจเทิดไท๎องค๑ราชันราชินี 
เทศบาลเมืองแมํโจ๎ 
ชํวยเหลือเกือ้กูล
ผู๎ด๎อยโอกาส ผูย๎ากไร๎ ผู๎
พิการหรือยากจน 

100,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักปลัด 
  

            

 รวม 4 100,000               

3.2แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียด

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 โครงการอบรมเพื่อพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา 
เทศบาลเมืองแมํโจ๎ ประจาํปี 
2561 

จัดสํงเสริมประสิทธิภาพ
การบริหารงานบุคคลครู
ในศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก 

10,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักปลัด 
  

            

2 โครงการเพิ่มศักยภาพเยาวชน
ในเขตเทศบาลเมืองแมํโจ๎ 

จัดกิจกรรมในรูปแบบ
ตําง ๆเชํน 
1. อบรม สัมมนา 
2. นิทรรศการ 
3. จัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธ๑ 
หลายรูปแบบ เชํน สปอต 
โฆษณาวิทยุ ปาูย
ประชาสัมพันธ๑ แผํนพับ
และสติ๊กเกอร๑ ฯลฯ 

50,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักปลัด 
  

            



3.2แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียด

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
3 โครงการเสริมสร๎างคุณธรรม 

จริยธรรมและคํานยิมที่ดีงาม
ให๎แกํเยาวชนในเขตเทศบาล
เมืองแมํโจ๎ 

เยาวชนในเขตเทศบาล
เมืองแมํโจ๎ จาํนวน 100 
คน 

50,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักปลัด 
  

            

4 โครงการกํอสร๎างสนามเด็กเลํน
ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง
แมํโจ๎ (ทุํงปุาเก็ด) 

ปรับปรุงซํอมแซมอาคาร
เรียนศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองแมํโจ๎  

200,000 ศูนย์พัฒนาเด็ดเล็ก
(ทุํงปุาเก็ด) 

ส านักปลัด 
  

            

5 โครงการกํอสร๎างสนามเด็กเลํน
ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง
แมํโจ๎ (แมํเตาไห 1) 

สร๎างสนามเด็กเลํนศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
เมืองแมํโจ๎ (แมํเตาไห 1) 

200,000 ศูนย์พัฒนาเด็ดเล็ก
(แมํเตาไห 1) 

ส านักปลัด 
  

            

6 โครงการวันเด็กแหํงชาติ 
ประจําป ี2561 

จัดกิจกรรมในงานวันเด็ก 
เชํน กิจกรรมตอบปัญหา
ชิงรางวัล เลํนเกมส๑ลับ
สมอง 

200,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักปลัด             

7 โครงการสายใยสัมพันธ๑ศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็กถึงครอบครัว 

อบรมให๎ความรู๎ 
ผู๎ปกครองเกี่ยวกบัวธิีการ 
อบรมเลี้ยงดูเด็กอยําง
ถูกต๎อง 

20,000 ศูนย์พัฒนาเด็ดเล็ก ส านักปลัด 
  

            

 

 

 

 



3.2แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียด

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
8 โครงการอบรมทางวิชาการ

ให๎กับนักเรียนในเขตเทศบาล
เมืองแมํโจ๎ 

อบรมให๎ความรู๎และจัด
ศึกษา 
ดูงานให๎แกํนักเรียน 
นักศึกษาประชนของทุก
สถาบันการศึกษา ใน
พื้นที่เขตเทศบาลเมืองแมํ
โจ๎ จาํนวน 200 คน 

20,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักปลัด             

9 โครงการประเมินการศึกษา
ภายในของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองแมํโจ๎ 

นักเรียนในศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลเมืองแมํ
โจ ๎
 

10,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักปลัด             

10 โครงการสํงเสริมการเรียนรู๎
ปฐมวัยผํายประสบการณ๑จริง 

เด็กในศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก
ได๎เรียนรู๎จากการได๎ศึกษา
แหลํงเรียนรู๎จากสถานที่
จริง 

30,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักปลัด             

11 โครงการเยี่ยมบ๎านเด็ก ผู๎ปกครองนักเรียนเกิด
ความตระหนักในการให๎
ความรํวมมือกับโรงเรียน
เกี่ยวกบัการแก๎ไขปัญหา
นักเรียนในปกครองใน
ด๎านการเรียนได๎อยาํงมี
ประสิทธิภาพ 

10,000 ศูนย์พัฒนาเด็ดเล็ก ส านักปลัด 
  

            

 



3.2แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียด

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
12 โครงการวันแมํแหํงชาต ิ

ประจําป ี2561 
หนํวยงานราชการ / 
เอกชน และประชาชน
ทั่วไป เข๎ารํวมโครงการฯ 
จํานวน 200 คน 

20,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักปลัด             

13 โครงการสํงเสริมสุขภาพนักเรียน
ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง
แมํโจ ๎

ตรวจสุขภาพประจาํปี
ของนักเรียนศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็ก 

20,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักปลัด             

14 โครงการศึกษาดูงานด๎านเพิ่ม
ทักษะวิชาการให๎แกํเยาวชนใน
เขตเทศบาลเมืองแมํโจ๎ 

อบรมให๎ความรู๎และจัด
ศึกษาดูงานให๎แกํนกัเรียน 
นักศึกษา 
ประชนของทุกสถาบัน 
การศึกษาในพื้นที่เขต
เทศบาลเมืองแมํโจ๎ 
จํานวน 100 คน 

20,000 ศูนย์พัฒนาเด็ดเล็ก ส านักปลัด 
  

            

15 โครงการอบรมทักษะทางด๎าน
ดนตรีและการเคลื่อนไหวสําหรับ
เด็กนักเรียนและเยาวชนในเขต
เทศบาลเมืองแมํโจ๎ 

เด็กปฐมวัยมีความมั่นใจ
ในตนเอง กล๎าแสดงออก
มีทักษะด๎านด๎านดนตรี 
นาฏศิลป์ ศิลปะ 

10,000 ภายในเขตเทศบาล สํานักปลัด             

16 โครงการพัฒนาศักยภาพครู
ปฐมวัยศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองแมํโจ๎ 

จัดสํงเสริมประสิทธิภาพ
การบริหารงานบุคคลครู
ในศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก 

30,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักปลัด             

 

 

 



 

3.2แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียด

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
17 โครงการสํงเสริมเพิ่มทักษะ

ทางด๎านดนตรีสําหรับเด็กศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแมํ
โจ๎ (วงดุริยางค๑) 

จัดกิจกรรมในรูปแบบ
ตําง ๆเชํน 
1. อบรม สัมมนา 
2. นิทรรศการ 
3. จัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธ๑ 
หลายรูปแบบ เชํน สปอต
โฆษณาวิทยุ ปาูย
ประชาสัมพันธ๑ แผํนพับ
และสติ๊กเกอร๑ ฯลฯ 

20,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักปลัด             

18 โครงการศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองแมํโจ๎ CUP 

การแขํงขันกีฬาเด็กเล็ก
ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กอยาํง
น๎อย 1 ครั้งตํอปี 

30,000 ศูนย์พัฒนาเด็ดเล็ก ส านักปลัด 
  

            

19 โครงการศึกษาดูงานของครู
ผู๎ดูแลเด็กและบุคลากรทางการ
ศึกษาศูนย๑เด็กเล็ก 

ข๎าราชการและพนกังาน
จ๎างเทศบาลเมืองแมํโจ๎ 
เข๎ารับการอบรม สัมมนา
หรือการเข๎ารับการศึกษา
หลักสูตรตําง ๆ 

20,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักปลัด             

 

 

 



3.2แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียด

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
20 โครงการสํงเสริมสมรรถนะเด็ก

ปฐมวัยในศูนย๑เด็กเล็ก 
จัดกิจกรรมในงาน เชํน 
กิจกรรมตอบปัญหาชิง
รางวัล เลํนเกมส๑ลับสมอง 

10,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักปลัด             

21 โครงการการนําครูนักเรียนศูนย๑
เด็กเล็กเข๎ารํวมกิจกรรมวิชาการ 

อบรมให๎ความรู๎และจัด
ศึกษาดูงาน 

15,000 ศูนย์พัฒนาเด็ดเล็ก ส านักปลัด 
  

            

22 คําใช๎จํายในการผลิตส่ือการเรียน
การสอน 

จัดสนับสนุนงบประมาณ 
ในการบริหารจัดการ 
จัดสื่อวัสดุ อปุกรณ๑ สื่อ
การเรียนการสอน
ประเภทตํางๆ 

300,000 ศูนย์พัฒนาเด็ดเล็ก ส านักปลัด 
  

            

23 คําใช๎จํายในการประชุม
ผู๎ปกครองนักเรียนศูนย๑พัฒนา  
เด็กเล็กเทศบาลเมืองแมํโจ๎ 

- จัดการประชุม
คณะกรรมการศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็กฯ เพื่อ
กําหนดแนวทางวธิีการใน
การติดตามและ
ประเมินผลศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กฯ 

20,000 ศูนย์พัฒนาเด็ดเล็ก ส านักปลัด 
  

            

 

 

 

 



3.2แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียด

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
24 คําใช๎จํายในการสนับสนุนการ

บริหารการศึกษา 
สนับสนุนการบริหาร
การศึกษา 
- อาหารกลางวันเด็ก
นักเรียนศูนย๑พัฒนา  เด็ก
เล็กเทศบาลเมืองแมํโจ๎ 
-คําพัฒนาครู ผู๎ดูแลเด็ก 
จํานวน 17 คน  

901,000 ศูนย์พัฒนาเด็ดเล็ก ส านักปลัด 
  

            

25 คําวัสดุอาหารเสริม (นม) จัดซื้อวัสดุอาหารเสริม 
(นม) ให๎แกํเด็กนกัเรียน  
- โรงเรียนบ๎านแมโํจ ๎
- โรงเรียนบ๎านหว๎ยเกีย๋ง 
- โรงเรียนวัดแมํแก๎ดน๎อย 
- โรงเรียนบ๎านปาุบง 
- ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองแมํโจ๎ 

4,100,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักปลัด 
  

            

26 อุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาล
เมืองแมํโจ๎ตามโครงการอาหาร
กลางวัน 

อุดหนุนงบประมาณ
ให๎กับโรงเรียนในเขต
เทศบาลเมืองแมํโจ๎ 
- โรงเรียนบ๎านแมโํจ ๎
- โรงเรียนบ๎านหว๎ยเกีย๋ง 
- โรงเรียนวัดแมํแก๎ดน๎อย 
- โรงเรียนบ๎านปาุบง 

7,075,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักปลัด              

 รวม 26 13,391,000               

 



3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียด

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 โครงการอบรมให๎ความรู๎ผ๎ูสูงวัย

ใสํใจสุขภาพและสํงเสริมอาชีพ 
ประจําป ี2561 

จัดกิจกรรมในรูปแบบ
ตําง ๆเชํน 
1. อบรม สัมมนา 
2. นิทรรศการ 
3. จัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธ๑ 
หลายรูปแบบ เชํน สปอต 
โฆษณาวิทยุ ปาูย
ประชาสัมพันธ๑ แผํนพับ
และสติ๊กเกอร๑ ฯลฯ 

10,000 ภายในเขตเทศบาล สํานักปลัด             

2 คําใช๎จํายในการจัดงานวันงดสูบ
บุหรี่โลก 

จัดกิจกรรมในรูปแบบ
ตําง ๆเชํน 
1. อบรม สัมมนา 
2. นิทรรศการ 
3. จั ด ทํ า สื่ อ
ประชาสัมพันธ๑ 
หลายรูปแบบ เชํน สปอต 
โฆษณาวิทยุ ปาูย
ประชาสัมพันธ๑ แผํนพับ
และสติ๊กเกอร๑ ฯลฯ 

10,000 ภายในเขตเทศบาล สํานักปลัด             

 
 
 



3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียด

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
3 คําใช๎จํายในการพัฒนาศักยภาพ

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

10,000 ภายในเขตเทศบาล สํานักปลัด             

4 โครงการจ๎างงานให๎กับนักเรียน 
นักศึกษาในชํวงปิดภาคเรียน
หรือวันหยุดราชการ 

เป็นคําใช๎จํางจ๎างนักเรียน
นักศึกษาในเขต
รับผิดชอบของเทศบาล
เมืองแมํโจ๎ ที่มีความ
ประสงค๑จะปฏิบัติงาน
ในชํวงปิดภาคเรียนและ
วันหยุดราชการ 

10,000 ภายในเขตเทศบาล สํานักปลัด             

5 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ
ของกลุํมผู๎สูงอายุเทศบาลเมือง
แมํโจ๎ ประจําปีงบประมาณ 
2561 

จัดกิจกรรมในรูปแบบ
ตําง ๆเชํน 
1. อบรม สัมมนา 
2. นิทรรศการ 
3. จัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธ๑ 
หลายรูปแบบ เชํน สปอต 
โฆษณาวิทยุ ปาูย
ประชาสัมพันธ๑ แผํนพับ
และสติ๊กเกอร๑ ฯลฯ 

6,000 ภายในเขตเทศบาล สํานักปลัด             



3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียด

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
6 อุดหนุนที่กลุํมสตรีแมํบ๎าน

เทศบาลเมืองแมํโจ๎ตามโครงการ
อบรมพัฒนาศักยภาพกลุํมสตรี
แมํบ๎านเทศบาลเมืองแมํโจ ๎
ประจําป ีพ.ศ. 2561 
 

เพื่ออุดหนุนการเป็นคํา
ดํา เนินกิจกรรมตําง ๆ 
ของกลุํมสตรีแมํบ๎าน 
-โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพกลุํมสตรีแมํบ๎าน
เทศบาลเมืองแมํโจ๎ 

100,000 ภายในเขตเทศบาล สํานักปลัด             

7 อุดหนุนกลุํมสตรีแมํบ๎าน
เทศบาลเมืองแมํโจ๎ตามโครงการ
พัฒนาศักยภาพกลุํมสตรีแมํบ๎าน
เทศบาลเมืองแมํโจ๎ เนื่องใน “วัน
สตรีสากล” ประจาํปี 2561 

เพื่ออุดหนุนการเป็นคํา
ดํา เนินกิจกรรมตําง ๆ 
ของกลุํมสตรีแมํบ๎าน 
-โครงการพัฒนาศักยภาพ
กลุํมสตรีแมํบ๎านเนื่องใน
วันที่สตรีสากลเทศบาล
เมืองแมํโจ๎ 

100,000 ภายในเขตเทศบาล สํานักปลัด             

8 อุดหนุนที่กลุํมสตรีแมํบ๎าน
เทศบาลเมืองแมํโจ๎ตามโครงการ
กีฬาชุมชน เด็ก เยาวชน 
ผู๎สูงอายุและสตรีแมํบา๎นสาน
สัมพันธ๑เทศบาลเมืองแมํโจ๎ 
ประจําป ี2561 

เพื่ออุดหนุนการเป็นคํา
ดํา เนินกิจกรรมตําง ๆ 
ของกลุํมสตรีแมํบ๎าน 
-โครงการกีฬาชุมชน เด็ก 
เยาวชน ผู๎สู งอายุและ
สตรีแมํบ๎านสานสัมพันธ๑
เทศบาลเมืองแมํโจ๎ 

100,000 ภายในเขตเทศบาล สํานักปลัด             

 
 
 



3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียด

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
9 อุดหนุนที่กลุํมผู๎สูงอายุเทศบาล

เมืองแมํโจ๎ตามโครงการอบรม
และทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผู๎สูงอายปุระจําปี
งบประมาณ 2561 

เพื่ออุดหนุนการเป็นคํา
ดํา เนินกิจกรรมตําง ๆ 
ของกลุํมผู๎สูงอายุ 
-โครงการอบรมและทัศน
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผู๎สู งอายุ
ประจํ า ปี งบประมาณ 
2561 

150,000 ภายในเขตเทศบาล สํานักปลัด             

10 อุดหนุนที่กลุํมผู๎สูงอายุเทศบาล
เมืองแมํโจ๎ตามโครงการสืบสาน
ภูมิปัญญาทอ๎งถิ่น ประจาํปี
งบประมาณ 2561 

เพื่ออุดหนุนการเป็นคํา
ดํา เนินกิจกรรมตําง ๆ 
ของกลุํมผู๎สูงอายุ 
-โ ค ร งก า รสื บสานภู มิ
ปัญญาท๎องถิ่น ประจําปี
งบประมาณ 2561 

20,000 ภายในเขตเทศบาล สํานักปลัด             

 รวม 10 516,000               

 
 

 
 
 
 



3.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียด

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 โครงการแขํงขันกีฬาและกรีฑา 

เยาวชนในเขตเทศบาลเมืองโจ๎ 
ประจําป ี2561 

กิจกรรมสํงเสริมสุขภาพ
การกีฬาและนันทนาการ
ให๎กับเด็ก เยาวชน 

200,000 ภายในเขตเทศบาล สํานักปลัด             

2 โครงการแขํงขันกีฬานักเรียน 
เยาวชน ประชาชนและการ
แขํงขันกีฬาพื้นบา๎นต๎นยาเสพ
ติด 

กิจกรรมสํงเสริมสุขภาพ
การกีฬาและนันทนาการ
ให๎กับเด็ก เยาวชน 

50,000 ภายในเขตเทศบาล สํานักปลัด             

3 โครงการฝึกอบรมเยาวชนในเขต
เทศบาลเมืองแมํโจ๎        สูํ
ความเป็นเลิศด๎านกีฬา – กรีฑา 
ประจําป ี2561 

กิจกรรมสํงเสริมสุขภาพ
การกีฬาและนันทนาการ
ให๎กับเด็ก เยาวชน 

50,000 ภายในเขตเทศบาล สํานักปลัด             

4 คําใช๎จํายในการพัฒนาสํงเสริม
การกีฬานันทนาการและ
กิจกรรมทางกายเพื่อประชาชน
และเยาวชนในเขตเทศบาลเมือง
แมํโจ๎ ประจําป ี2561 

กิจกรรมสํงเสริมสุขภาพ
การกีฬาและนันทนาการ
ให๎กับเด็ก เยาวชน 

80,000 ภายในเขตเทศบาล สํานักปลัด             

 รวม 4 380,000               

 

 
 

 



ยุทธศาสตร์ที่ 4.   ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียด

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 โครงการอบรมฟื้นฟูเสริมทักษะ

การแสดงนาฎศิลป์ล๎านนา 
เทศบาลเมืองแมํโจ๎ ประจาํปี 
2561 (สืบฮีตไหว๎ กิ๋นอ๎อผญ๐า) 

จัดกิจกรรมในรูปแบบ
ตําง ๆเชํน 
1. อบรม สัมมนา 
2. นิทรรศการ 
3. จัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธ๑ 
หลายรูปแบบ เชํน สปอต 
โฆษณาวิทยุ ปาูย
ประชาสัมพันธ๑ แผํนพับ
และสติ๊กเกอร๑ ฯลฯ 

10,000 ภายในเขตเทศบาล สํานักปลัด              

2 โครงการอบรมชีวิตมีสุขด๎วย
ธรรมะ 

จัดกิจกรรมในรูปแบบ
ตําง ๆเชํน 
1. อบรม สัมมนา 
2. นิทรรศการ 
3. จัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธ๑ 
หลายรูปแบบ เชํน สปอต 
โฆษณาวิทยุ ปาูย
ประชาสัมพันธ๑ แผํนพับ
และสติ๊กเกอร๑ ฯลฯ 

210,000 ภายในเขตเทศบาล สํานักปลัด              

 รวม 2 220,000               
 

 



4.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียด

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 โครงการกิจกรรมบรรพชา

สามเณรและอุปสมบทภาค
ฤดูร๎อน 

กิจกรรมบรรพชา
สามเณรและอุปสมบท
ภาคฤดูร๎อน 

10,000 ภายในเขต
เทศบาล 

สํานักปลัด              

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

50,000 ภายในเขต
เทศบาล 

สํานักปลัด              

3 โครงการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมและสิบสาน
ภูมิปัญญาพื้นบ๎าน 

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

20,000 ภายในเขต
เทศบาล 

สํานักปลัด              

 
 



4.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียด

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
4 โครงการอบรมสํงเสริมพัฒนาภูมิ

ปัญญาผู๎สูงอาย ุ(ตัดตุง) 
เทศบาลเมืองแมํโจ๎ ประจาํปี 
2561 

อนุรักษ๑ สืบสาน 
ประเพณีวัฒนธรรม
ท๎องถิ่น  

 

10,000 ภายในเขตเทศบาล สํานักปลัด              

5 โครงการจัดทํารถบุปผาชาต ิ เข๎ารํวมงานมหกรรมไม๎
ดอกไม๎ประดับจังหวัด
เชียงใหมํ ครั้งที่ 43 

200,000 ภายในเขตเทศบาล สํานักปลัด              

6 คําใช๎จํายในกจิกรรมสํงเสริม
วัฒนธรรมประเพณีและพธิีทาง
ศาสนา 

อนุรักษ๑ สืบสาน 
ประเพณีวัฒนธรรม
ท๎องถิ่น  
1.ลอยกระทง 
2.ปีใหมํเมือง (สงกานต๑) 
3.แหํเทียน 

1,880,000 ภายในเขตเทศบาล สํานักปลัด              

 

 

 

 

 

 
 



4.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียด

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
7 อุดหนุนที่ทําการปกครอง

อําเภอสันทราย 
 - โครงการเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย๑ กิจกรรม 
“การจัดงานพระราชพิธีถวาย
พระเพลิงพระบรมบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช” 

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 ภายในเขต
เทศบาล 

สํานักปลัด              

 รวม 7 2,230,000               
 

 

 

 

 

 

 



ยุทธศาสตร์ที ่5.   ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.1 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียด

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 โครงการการสํงเสริมเกษตร

อินทรีย๑ชีวิตปลอดโรค 
จัดกิจกรรมในรูปแบบ
ตําง ๆเชํน 
1. อบรม สัมมนา 
2. นิทรรศการ 
3. จัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธ๑ 
หลายรูปแบบ เชํน สปอต 
โฆษณาวิทยุ ปาูย
ประชาสัมพันธ๑ แผํนพับ
และสติ๊กเกอร๑ ฯลฯ 

50,000 ภายในเขตเทศบาล สํานักปลัด              

2 โครงการจัดทําปุ๋ยหมักจากเศษ
วัสดุธรรมชาติเพื่อลดปัญหา
หมอกควัน 

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

20,000 ภายในเขตเทศบาล กอง
สาธารณสุขฯ 

            

 

 

 



5.1 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียด

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
3 โครงการสํงเสริมพหุภาคีในการ

พัฒนาชุมชนอยาํงยั่งยืนภายใต๎
แผนปฏิบัติการ 21 ระดับ
ท๎องถิ่น (Local Agenda 21) 

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

10,000 ภายในเขตเทศบาล สํานักปลัด             

4 โครงการอบรมและสํงเสริม
การเกษตรตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

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

10,000 ภายในเขตเทศบาล สํานักปลัด             

 

 

 

 
 
 



5.1 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียด

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
5 โครงการฝึกอบรมการปูองกัน/

กําจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน
ภายในเขตเทศบาล 

สนับสนุนคํา ใช๎จํ าย ใน
โครงการปู อ งกั นและ
กําจัดหอยเชอรี่ในนาข๎าว
ภายในเขตเทศบาล 

20,000 ภายในเขตเทศบาล สํานักปลัด             

6 โครงการอนุรักษ๑พันธกุรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

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

30,000 ภายในเขตเทศบาล สํานักปลัด             

7 คําใช๎จํายศูนย๑ถาํยทอด
เทคโนโลยีการเกษตรชุมชน
เทศบาลเมืองแมํโจ๎ 

๑.สนับสนุนให๎มีกิจกรรม
การประชุมรํวมกันของ
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ศูนย๑บริการและถํายทอด 
เทคโนโลยีการเกษตร ใน
การรํวมกันวางแผนการ
ดํ า เ นิ น ง า น ด๎ า น
การเกษตร 
2.เ ผ ย แ พ รํ ค ว า ม รู๎
เกี่ยวกับเทคโนโลยีทาง
การเกษตร 

20,000 ภายในเขตเทศบาล สํานักปลัด             

 

 



5.1 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียด

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
8 คําใช๎จํายในโครงการปลูกปุา

ตามพระราชเสาวนยี๑ 
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ/พระราช
เสาวนีย๑ เชํน การพัฒนา
โครงการหลวง การ
พัฒนา 
แหลํงต๎นน้ําลําธารฯการ
ดําเนินชีวิตตามแนวทาง
ป รั ช ญ า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
พอเพียง ฯลฯ 

20,000 ภายในเขตเทศบาล สํานักปลัด             

 รวม 8 180,000               
5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียด

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 โครงการสร๎างเครือขํายเพื่อ

แก๎ไขปัญหาหมอกควัน 
จัดกิจกรรมในรูปแบบ
ตําง ๆเชํน 
1. อบรม สัมมนา 
2. นิทรรศการ 
3. จัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธ๑ 
หลายรูปแบบ เชํน สปอต 
โฆษณาวิทยุ ปาูย
ประชาสัมพันธ๑ แผํนพับ
และสติ๊กเกอร๑ ฯลฯ 

15,000 ภายในเขตเทศบาล สํานักปลัด             



5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียด

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
2 โครงการบริหารจัดการ

สิ่งแวดล๎อมในชุมชนอยํางยั่งยืน 
เพื่ อพัฒนาชุ มชนให๎ มี
ศักยภาพในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อมอยํางมีสํวน
รํวม และมีความพร๎อมใน
การยกระดับการทํางาน
ให๎เป็นแหลํงเรียนรู๎ชุมชน
ต๎ น แ บ บ ห รื อ เ ป็ น
แบบอยํางการปฏิบัติที่ดี
แกํชุมชนอื่นตํอไป 

15,000 ภายในเขตเทศบาล สํานักปลัด             

3 โครงการแมํโจ๎เมืองสะอาด หน๎า
บ๎านสวย หลังบ๎านสวน ชุมชน
สะอาด 

เพื่อพัฒนาชุมชนให๎มี
ศักยภาพในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อมอยาํงมีสํวน
รํวม และมีความพร๎อมใน
การยกระดับการทาํงาน
ให๎เป็นแหลํงเรียนรู๎ชุมชน
ต๎นแบบหรือเป็น
แบบอยาํงการปฏิบัติที่ดี
แกํชุมชนอื่นตํอไป 

15,000 ภายในเขตเทศบาล กอง
สาธารณสุขฯ 

            

 

 



5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียด

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
4 คําใช๎จํายในการจัดงานวัน

สิ่งแวดล๎อมโลก 
จัดกิจกรรมในรูปแบบ
ตําง ๆเชํน 
1. อบรม สัมมนา 
2. นิทรรศการ 
3. จัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธ๑ 
หลายรูปแบบ เชํน สปอต 
โฆษณาวิทยุ ปาูย
ประชาสัมพันธ๑ แผํนพับ
และสติ๊กเกอร๑ ฯลฯ 

30,000 ภายในเขตเทศบาล กอง
สาธารณสุขฯ 

            

 รวม 4 75,000               
 

 

 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที ่6. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียด

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 โครงการวันเทศบาล คณะผู๎บริหาร สมาชิก

สภาเทศบาล พนกังาน
เทศบาล ลูกจ๎างประจาํ 
พนักงานจ๎าง และ 
ประชาชน ไดรํวมทําบุญ
เล้ียงพระ และทํา
กิจกรรมตํางๆ ที่กาํหนด
จัดขึ้นรํวมกัน โดยมี
เปูาหมายผู๎เขา๎รํวม
กิจกรรม จาํนวน ๒๐๐ 
คน 

10,000 ภายในเขตเทศบาล สํานักปลัด             

 

 

 

 

 

 

 
 



6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียด

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
2 โครงการจัดกิจกรรมพิเศษหรือ

โครงการพิเศษตามนโยบายของ
รัฐบาล จังหวัด และเทศบาล 

1. จัดกิจกรรมรํวมกับ
ภาครัฐ เอกชนและ
ประชาชนในการสร๎าง
ความรักความสามัคคี 
ในหมูํคณะและในองค๑กร 
2. ประสานงานและ
สนับสนุนการดําเนินการ
ตามแผนงาน/โครงการที่
ศูนย๑ปรองดองสมานฉันท๑
เพื่อการปฏิรูประดับ
ท๎องถิ่น อําเภอและ
จังหวัดกําหนด 

100,000 ภายในเขตเทศบาล สํานักปลัด             

3 โครงการกิจกรรมเทศบาลเมือง
แมํโจ๎ ชวนชุมชนเข๎าวัด ทําบญุ 
ตักบาตรและปฏิบัติธรรมวันพระ 
ประจําปีงบประมาณ 2561 

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

20,000 ภายในเขตเทศบาล สํานักปลัด             

 

 

 

 



6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียด

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
4 โครงการอบรมการนํามาตรฐาน

ทางคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

ผู๎บริหาร ข๎าราชการ
ลูกจ๎างประจาํ และ
พนักงานจ๎างของเทศบาล
เมืองแมํโจ๎จํานวน 200 
คน 

50,000 ภายในเขตเทศบาล สํานักปลัด             

5 โครงการจัดทําแผนพัฒนาแบบมี
สํวนรํวม 

1. จัดเวทีประชาคมใน
เขตเทศบาลเมืองแมํโจ๎
เพื่อสร๎างการมีสํวนรํวม
ในการดําเนินงาน 
2. จัดประชุมเพื่อกาํหนด
ทิศทางการพัฒนา 
3. จัดทํา/ปรับปรุง 
แผนยุทธศาสตร๑ 
4. จัดทําแผนพัฒนาสาม
ปี/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 

10,000 ภายในเขตเทศบาล สํานักปลัด             

6 โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
บุคลากรของเทศบาลเมือง แมํโจ ๎
ประจําปีงบประมาณ 2561 

ผู๎บริหาร ข๎าราชการ 
ลูกจ๎างประจาํ และ
พนักงานจ๎างของเทศบาล
เมืองแมํโจ๎จํานวน 200 
คน 

30,000 ภายในเขตเทศบาล สํานักปลัด             

 

 

 



6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียด

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
7 โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
องค๑กรที่ดีแกํพนักงานเทศบาล
เมืองแมํโจ๎ ประจาํปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

คณะผู๎บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาลเมืองแมํโจ ๎
ข๎าราชการและพนกังาน
จ๎างเทศบาลเมืองแมํโจ๎ 
เข๎ารับการอบรม สัมมนา
หรือการเข๎ารับการศึกษา
หลักสูตรตําง ๆ 

100,000 ภายในเขตเทศบาล สํานักปลัด             

8 โครงการปรับปรุงและพัฒนาเว็บ
ไซด๑เทศบาลเมืองแมํโจ๎ 

มีระบบสารสนเทศ 
ฐานข๎อมูล และเว็บไซต๑ที่
ทันสมัย รองรับอุปกรณ๑ 
สื่อสารรูปแบบอื่นๆ 
(สมาร๑ทโฟน, แท็บเล็ต)
และสนับสนุนการเข๎าถึง
ของผู๎พิการตามมาตรฐาน 

40,000 ภายในเขตเทศบาล สํานักปลัด             

9 โครงการเสริมสร๎างภาพลักษณ๑
ประชาสัมพันธ๑เชิงกลยุทธ๑และ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
ประชาสัมพันธ๑ 

ชํองทางประชาสัมพันธ๑ 
ประกอบดว๎ย  
- รายการวิทยุ 
ออกอากาศทุสัปดาห๑ 
- หนังสือพิมพ๑ทอ๎งถิ่น  
- ทีวีทอ๎งถิ่น 
- บนเว็บไซต๑สํานักงาน 

50,000 ภายในเขตเทศบาล สํานักปลัด             

 

 



6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียด

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
10 โครงการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ๑

เผยแพรํขําวสารของเทศบาล
เมืองแมํโจ๎ 

สื่อประชาสัมพันธ๑ทุก
รูปแบบ 
ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
การศึกษา 
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีท๎องถิ่น 
การสํงเสริมสุขภาพ 
การกีฬาและนันทนาการ 
กิจกรรมเด็กและเยาวชน 

200,000 ภายในเขตเทศบาล สํานักปลัด             

11 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน๑ภายใน
เขตเทศบาล 

จัดภูมิทัศน๑ด๎วยไม๎ดอก 
ไม๎ประดับ ไม๎ยืนต๎น วัสดุ
อุปกรณ๑สําหรับงานภูมิ
ทัศน๑ วัสดุตกแตํง งานภูมิ
สถาปัตยกรรม งาน
ศิลปหัตถกรรมงาน
ประติมากรรม และงาน
ระบบตําง ๆ รวมทั้ง
คําใช๎จํายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวขอ๎งกับการ
ดําเนินการ 

50,000 ภายในเขตเทศบาล กองชําง             

 

 



6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียด

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
12 โครงการอบรมเครือขําย

ประชาสัมพันธ๑เพือ่ชุมชน 
จัดกิจกรรมในรูปแบบ
ตําง ๆเชํน 
1. อบรม สัมมนา 
2. นิทรรศการ 
3.จัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธ๑ 
หลายรูปแบบ 

10,000 ภายในเขตเทศบาล สํานักปลัด             

13 โครงการฝึกอบรมความรู๎
เกี่ยวกบักฎหมายวาํด๎วยข๎อมูล
ขําวสารของราชการ 

จัดกิจกรรมในรูปแบบ
ตําง ๆเชํน 
1. อบรม สัมมนา 
2. นิทรรศการ 
3. จั ด ทํ า สื่ อ
ประชาสัมพันธ๑ 
หลายรูปแบบ เชํน สปอต 
โ ฆ ษ ณ า วิ ท ยุ  ปู า ย
ประชาสัมพันธ๑ แผํนพับ
และสติ๊กเกอร๑ ฯลฯ 

10,000 ภายในเขตเทศบาล สํานักปลัด             

 

 

 

 

 



6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียด

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
14 โครงการอบรมให๎ความรู๎

เกี่ยวกบักฎหมายท๎องถิ่น    
“มองกฎหมายแบบชาวบ๎าน คืน
ความสุขให๎ประชาชน” 

จัดกิจกรรมในรูปแบบ
ตําง ๆเชํน 
1. อบรม สัมมนา 
2. นิทรรศการ 
3. จั ด ทํ า สื่ อ
ประชาสัมพันธ๑ 
หลายรูปแบบ เชํน สปอต 
โ ฆ ษ ณ า วิ ท ยุ  ปู า ย
ประชาสัมพันธ๑ แผํนพับ
และสติ๊กเกอร๑ ฯลฯ 

20,000 ภายในเขตเทศบาล สํานักปลัด             

15 โครงการฝึกอบรมบทบาทของ
ผู๎นําชุมชนในการประนอมและ
ระงับข๎อพิพาทในระดับทอ๎งถิ่นที่
มีตํอชุมชนเพื่อชุมชน 

1. เครือขํายและ
อาสาสมัครค๎ุมครองสิทธิ
และเสรีภาพ และ
ประชาชน เข๎ารวํม
กิจกรรมอยาํงน๎อยศูนย๑
ละ 20-30 คน  
2. ศูนย๑ไกลํเกลี่ยระงับข๎อ
พิพาทชุมชน 

20,000 ภายในเขตเทศบาล สํานักปลัด             

 

 

 

 



6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียด

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
16 โครงการศูนย๑ไกลํเกลี่ยข๎อพพิาท

ในชุมชนเทศบาลเมืองแมํโจ๎ 
1. เครือขํายและ
อาสาสมัครค๎ุมครองสิทธิ
และเสรีภาพ และ
ประชาชน เข๎ารวํม
กิจกรรมอยาํงน๎อยศูนย๑
ละ 20-30 คน  
2. ศูนย๑ไกลํเกลี่ยระงับข๎อ
พิพาทชุมชน 

10,000 ภายในเขตเทศบาล สํานักปลัด             

17 โครงการรณรงค๑เพื่อการมีสํวน
รํวมของประชาชนในการพัฒนา
องค๑กรและชุมชน 

จัดกิจกรรมในรูปแบบ
ตําง ๆเชํน 
1. อบรม สัมมนา 
2. นิทรรศการ 
3. จั ด ทํ า สื่ อ
ประชาสัมพันธ๑ 
หลายรูปแบบ เชํน สปอต 
โฆษณาวิทยุ ปาูย
ประชาสัมพันธ๑ แผํนพับ
และสติ๊กเกอร๑ ฯลฯ 

10,000 ภายในเขตเทศบาล สํานักปลัด             

 

 

 

 



6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียด

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
18 โครงการท๎องถิ่นไทยใสสะอาด จัดกิจกรรมในรูปแบบ

ตําง ๆเชํน 
1. อบรม สัมมนา 
2. นิทรรศการ 
3. จั ด ทํ า สื่ อ
ประชาสัมพันธ๑ 
หลายรูปแบบ เชํน สปอต 
โฆษณาวิทยุ ปาูย
ประชาสัมพันธ๑ แผํนพับ
และสติ๊กเกอร๑ ฯลฯ 

100,000 ภายในเขตเทศบาล สํานักปลัด             

19 คําใช๎จํายในการสํงเสริมการมี
สํวนรํวมในการเมืองการ
ปกครอง 

จัดกิจกรรมในรูปแบบ
ตําง ๆเชํน 
1. อบรม สัมมนา 
2. นิทรรศการ 
3. จั ด ทํ า สื่ อ
ประชาสัมพันธ๑ 
หลายรูปแบบ เชํน สปอต 
โฆษณาวิทยุ ปาูย
ประชาสัมพันธ๑ แผํนพับ
และสติ๊กเกอร๑ ฯลฯ 

200,000 ภายในเขตเทศบาล สํานักปลัด             

 

 

 



6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียด

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
20 คําใช๎จํายในการดําเนินการ

เลือกตั้ง 
ดําเนินกิจกรรมเพื่อ
สํงเสริม 
สนับสนุนการเลือกตั้ง 
1. นายกเทศมนตรีเมือง
แมํโจ ๎
2. สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองแมํโจ๎ 
ตามที่กฎหมายกําหนด 
(กรณีครบวาระยุบสภา 
และกรณีแทน 
ตําแหนํงวําง) ตามที่
คณะกรรมการเลือกตั้ง
กําหนด 

50,000 ภายในเขตเทศบาล สํานักปลัด             

21 คําใช๎จํายในโครงการให๎บริการ
ประชาชนและให๎บรกิารนอก
สถานที่, นอกเวลาราชการเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได๎ ประจาํปี 2561 
เทศบาลเมืองแมํโจ๎ อําเภอ   สัน
ทราย จังหวัดเชียงใหม ํ

ประชาสัมพันธ๑ให๎
ผู๎ประกอบการเกี่ยวกับ
ข๎อบัญญัต ิข๎อกฎหมาย 

หรือการปฏิบัติวธิียื่น
ชําระภาษ ี

 

50,000 ภายในเขตเทศบาล กองคลัง             

 

 

 



6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียด

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
22 คําใช๎จํายในโครงการปรับปรุง

แผนที่ภาษแีละทะเบียน
ทรัพย๑สินด๎วยโปรแกรมระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร๑ (LTAX 
GIS) และโปรแกรม 
(LTAX3000) ของเทศบาล
เมืองแมํโจ๎ ประจาํปี 2561 
อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ํ

ปรับปรุงฐานข๎อมูลการ
ยื่นชําระภาษีสําหรับ
ผู๎ประกอบการโรงแรม 
สถานบริการน้ํามัน
ผู๎ประกอบการค๎ายาสูบ
จัดทําฐานข๎อมูลอื่น ๆ 
การประมวลผลการ
จัดเก็บรายได ๎ 

680,000 ภายในเขตเทศบาล กองคลัง             

23 คําใช๎จํายในโครงการอบรม
สํงเสริมความรู๎ด๎านทะเบียน
พาณิชย๑การจัดเก็บรายได๎ 
ประจําป ี2561 เทศบาลเมือง
แมํโจ๎ อําเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหมํ 

1. จัดพิมพ๑เอกสารแผํน
พับใบปลิว 
คํูมือการปฏิบัติเอกสาร
ประชาสัมพันธ๑ให๎
ผู๎ประกอบการเกี่ยวกับ
ข๎อบัญญัต ิข๎อกฎหมาย 
หรือการปฏิบัติวธิียื่น
ชําระภาษ ี
2. โฆษณาประชาสัมพันธ๑ 
ตามสื่อตําง ๆ ฯลฯ 

40,000 ภายในเขตเทศบาล กองคลัง             

 

 

 
 
 



6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียด

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
24 อุดหนุนเทศบาลตําบลนาเม็ง เพื่ออุดหนุนการเป็นคํา

ดําเนินกิจกรรมตําง ๆ 
ของเทศบาลตําบลสัน
พระเนตร 
-โครงการจัดงาน รัฐพิธี 
งานประเพณีและงาน
กิจกรรมอื่น ๆ 

20,000 ภายในเขต
เทศบาล 

สํานักปลัด             

 รวม 24 1,880,000               
 

6.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียด

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 คําจ๎างเหมาบริการ การดําเนินการจัดซ้ือ/จัด

จ๎าง จ๎างเหมาบริการใน
การจัดเก็บ ขน ขยะมูล
ฝอย ภายในเขตพื้นที่
เทศบาลเมืองแมํโจ๎ 19  
ชุมชนเป็นไปด๎วยความ
ถูกต๎องเรียบร๎อย 

18,500,000 ภายในเขตเทศบาล กอง
สาธารณสุขฯ 

            

 รวม 1 18,500,000               

 
 



6.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียด

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 โครงการประชุมประจําเดือน

คณะผู๎บริหาร สมาชิกฯ ผู๎นาํ
ชุมชน และองค๑กรอื่นๆ 

- จัดการประชุม
ประจําเดือน 

50,000 ภายในเขตเทศบาล สํานักปลัด             

2 โครงการอบรมอาสาสมัคร
จัดเก็บข๎อมูลพื้นฐาน ประจาํปี
งบประมาณ 2561 

ดําเนินการจัดเก็บข๎อมูล
พื้นฐาน ทั้ง 19 ชุมชน 

10,000 ภายในเขตเทศบาล สํานักปลัด             

3 โครงการสํารวจและจัดเก็บ
ข๎อมูลพื้นฐานและบันทกึข๎อมูล
เข๎าสูํโปรแกรม ประจําปี
งบประมาณ 2561 

ดําเนินการจัดเก็บขอ๎มูล
เข๎าสูํโปรแกรมทั้ง 19 
ชุมชน 

10,000 ภายในเขตเทศบาล สํานักปลัด             

4 โครงการอบรมคุณธรรมและ
จริยธรรมเพื่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน ประจาํปี 2561 

ผู๎บริหาร ข๎าราชการ
ลูกจ๎างประจาํ และ
พนักงานจ๎างของเทศบาล
เมืองแมํโจ๎จํานวน 200 
คน 

10,000 ภายในเขตเทศบาล สํานักปลัด             

 

 
 
 
 
 



6.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียด

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
5 โครงการการจัดการน้ําเสียใน

ชุมชน    
โครงการจัดการน้ํา เสีย
ชุมชนในชุมชน เพื่อการ
จัดการน้ําเสียอยําง เป็น 
ระบบ ชุมชนมีสํวนรวม
และน้ําเสียผํานการบําบัด
จนกลายเป็นตามดีกํอน
ปลํอยลงสูแหลํงธรรมชาติ 
รวมทั้ง ประชาชนมีสุข
ภาวะที่ดี 

15,000 ภายในเขตเทศบาล กอง
สาธารณสุขฯ 

            

6 คําใช๎จํายในการตรวจสอบ
คุณภาพน้ําประปาชุมชนในเขต
เทศบาลเมืองแมํโจ๎ 

1.ระบบประปามีคุณภาพ
น้ําอยูํในเกณฑ๑มาตรฐาน
ตามข๎อกาํหนดการ
รับรองน้ําประปาดื่มได๎ 
2 . ร ะ บ บ ก า ร พั ฒ น า
คุ ณ ภ า พ น้ํ า บ ริ โ ภ ค
ประ เภทตํ า งๆ ได๎ ตาม
เ ก ณ ฑ๑ ม า ต ร ฐ า น น้ํ า
บริโภคกรมอนามัย 

10,000 ภายในเขตเทศบาล กอง
สาธารณสุขฯ 

            

7 โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการ
ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแมํโจ๎ 

ดําเนินกิจกรรมเพื่อ
สํงเสริม 
สนับสนุนการเลือกตั้ง 
 

10,000 ภายในเขตเทศบาล สํานักปลัด             

 

 



6.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียด

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
8 โครงการรณรงค๑ปูองกันและ

แก๎ไขปัญหายาเสพติดในขุมขน 
จัดกิจกรรมในรูปแบบ
ตําง ๆเชํน 
1. อบรม สัมมนา 
2. นิทรรศการ 
3. จั ด ทํ า สื่ อ
ประชาสัมพันธ๑ 
หลายรูปแบบ เชํน สปอต 
โฆษณาวิทยุ ปาูย
ประชาสัมพันธ๑ สติ๊กเกอร๑ 
ฯลฯ 

15,000 ภายในเขตเทศบาล กอง
สาธารณสุขฯ 

            

 รวม 8 130,000               

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ยุทธศาสตร์ที ่7. ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และการจัดการระเบียบชุมชน 
7.1 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียด

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 โครงการให๎ความรู๎ในการปูองกัน

โรคติดตํออุบัติใหมํ 
จัดกิจกรรมในรูปแบบ
ตําง ๆเชํน 
1. อบรม สัมมนา 
2. นิทรรศการ 
3. จั ด ทํ า สื่ อ
ประชาสัมพันธ๑ 
หลายรูปแบบ เชํน สปอต 
โ ฆ ษ ณ า วิ ท ยุ  ปู า ย
ประชาสัมพันธ๑ แผํนพับ
และสติ๊กเกอร๑ ฯลฯ 

15,000 ภายในเขตเทศบาล กอง
สาธารณสุข  

            

2 โครงการปูองกันแก๎ไขปัญหา
เอดส๑และโรคติดตํอทาง
เพศสัมพันธ๑ 

จัดกิจกรรมในรูปแบบ
ตําง ๆเชํน 
1. อบรม สัมมนา 
2. นิทรรศการ 
3. จั ด ทํ า สื่ อ
ประชาสัมพันธ๑ 
หลายรูปแบบ เชํน สปอต 
โฆษณาวิทยุ ปาูย
ประชาสัมพันธ๑ แผํนพับ
และสติ๊กเกอร๑ ฯลฯ 

15,000 ภายในเขตเทศบาล กอง
สาธารณสุข  

            

 



 

7.1 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียด

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
3 โครงการชุมชนเข๎มแข็งรํวมมือ

รํวมใจแก๎ไขปัญหายาเสพติด 
จัดกิจกรรมในรูปแบบ
ตําง ๆเชํน 
1. อบรม สัมมนา 
2. นิทรรศการ 
3. จั ด ทํ า สื่ อ
ประชาสัมพันธ๑ 
หลายรูปแบบ เชํน สปอต 
โฆษณาวิทยุ ปาูย
ประชาสัมพันธ๑ แผํนพับ
และสติ๊กเกอร๑ ฯลฯ 

15,000 ภายในเขตเทศบาล กอง
สาธารณสุข  

            

4 โครงการบริการการแพทย๑
ฉุกเฉิน 

ปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยให๎แกํประชาชน
ในพื้นที่ตําบลตําง ๆ ของ
เทศบาลเมืองแมํโจ๎ ทั้ง
กํอนเกิดเหตุขณะเกิดเหตุ
และหลังเกิดเหตุ อยําง
ทันถํวงที่ 
 
 

1,200,000 ภายในเขตเทศบาล กอง
สาธารณสุข  

            

 

 



 

7.1 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียด

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
5 โครงการอบรมให๎ความรู๎ด๎าน

สุขาภิบาลอาหารแกํ
ผู๎ประกอบการ 

จัดอบรมผู๎ประกอบการ
ร๎านอาหารและแผงลอย
จําหนํายอาหาร ภายใน
เขตเทศบาลเมืองแมํโจ๎ 

15,000 ภายในเขตเทศบาล กอง
สาธารณสุข  

            

6 โครงการมาตรฐานร๎านอาหาร
ปลอดภัย 

จัดอบรมผู๎ประกอบการ
ร๎านอาหารและแผงลอย
จําหนํายอาหาร ภายใน
เขตเทศบาลเมืองแมํโจ๎ 

50,000 ภายในเขตเทศบาล กอง
สาธารณสุข  

            

7 โครงการน้ําประปาดื่มได๎เพื่อ
คุณภาพที่ดีของประชาชน 

1.ระบบประปามีคุณภาพ
น้ําอยูํในเกณฑ๑มาตรฐาน
ตามข๎อกาํหนดการ
รับรองน้ําประปาดื่มได๎ 
2 . ร ะ บ บ ก า ร พั ฒ น า
คุ ณ ภ า พ น้ํ า บ ริ โ ภ ค
ประ เภทตํ า งๆ ได๎ ตาม
เ ก ณ ฑ๑ ม า ต ร ฐ า น น้ํ า
บริโภคกรมอนามัย 

15,000 ภายในเขตเทศบาล กอง
สาธารณสุข  

            

 

 

 
 



7.1 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียด

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
8 โครงการรณรงค๑ปั่นจักรยาน

เพื่อเสริมสร๎างสุขภาพที่ดีของ
ประชาชน 

จัดกิจกรรมในรูปแบบ
ตําง ๆเชํน 
1. อบรม สัมมนา 
2. นิทรรศการ 
3. จั ด ทํ า สื่ อ
ประชาสัมพันธ๑ 
หลายรูปแบบ เชํน 
สปอต โฆษณาวิทย ุปูาย
ประชาสัมพันธ๑ แผํนพับ
และสติ๊กเกอร๑ ฯลฯ 

10,000 ภายในเขต
เทศบาล 

กอง
สาธารณสุข  

            

9 โครงการรณรงค๑ประหยัด
พลังงาน 

เพื่อลดปริมาณการใช๎
พลังงานไฟฟูา 
น้ําประปา และน้าํมัน
เช้ือเพลิง ของเทศบาล
เมืองแมํโจ๎ ให๎น๎อยลง 

10,000 ภายในเขต
เทศบาล 

กอง
สาธารณสุข  

            

10 โครงการคลีนิกชุมชนเทศบาล
เมืองแมํโจ๎ 

ตรวจสุขภาพประชาชน
ในเขตเทศบาลเมืองแมํ
โจ๎ 

80,000 ภายในเขต
เทศบาล 

กอง
สาธารณสุข  

            

 รวม 10 1,425,000               
 

 

 

 



7.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียด

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 โครงการควบคุมและแก๎ไข

ปัญหาโรคไข๎เลือดออกในชุมชน 
จัดกิจกรรมในรูปแบบ
ตําง ๆเชํน 
1. อบรม สัมมนา 
2. นิทรรศการ 
3. จั ด ทํ า สื่ อ
ประชาสัมพันธ๑ 
หลายรูปแบบ เชํน สปอต
โ ฆ ษ ณ า วิ ท ยุ  ปู า ย
ประชาสัมพันธ๑ แผํนพับ
และสติ๊กเกอร๑ ฯลฯ 
4. พํนสารเคมีเพื่อกําจัด
โรคไข๎เลือดออก 

100,000 ภายในเขตเทศบาล กอง
สาธารณสุข  

            

2 โครงการรณรงค๑เพื่อปูองกันการ
แพรํระบาดของโรคไข๎เลือดออก 

จัดกิจกรรมในรูปแบบ
ตําง ๆเชํน 
1. อบรม สัมมนา 
2. นิทรรศการ 
3. จั ด ทํ า สื่ อ
ประชาสัมพันธ๑ 
หลายรูปแบบ เชํน สปอต
โ ฆ ษ ณ า วิ ท ยุ  ปู า ย
ประชาสัมพันธ๑ แผํนพับ
และสติ๊กเกอร๑ ฯลฯ 

10,000 ภายในเขตเทศบาล กอง
สาธารณสุข  

            

 

 



7.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียด

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
3 โครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ๎า จัดกิจกรรมในรูปแบบ

ตําง ๆเชํน 
1. อบรม สัมมนา 
2. นิทรรศการ 
3.จั ด ทํ า สื่ อ
ประชาสั มพั นธ๑ ห ล าย
รูปแบบ เชํน สปอต 
โ ฆ ษ ณ า วิ ท ยุ  ปู า ย
ประชาสัมพันธ๑ แผํนพับ
และสติ๊กเกอร๑ ฯลฯ 
4. จัดซ้ือสารเคมี วัสดุ
อุปกรณ๑ 
เครื่องมือ เพื่อใช๎ในการ
ปูองกันและควบคุมการ
แพรํระบาดของ 
โรคพิษสุนัขบ๎า 

80,000 ภายในเขตเทศบาล กอง
สาธารณสุข  

            

4 โครงการ TO BE NUMBER 
ONE TEEN DANCERCISE เพื่อ
ปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพ
ติดในเด็กและเยาชน 

จัดกิจกรรมในรูปแบบ
ตําง ๆเชํน 
1. อบรม สัมมนา 
2. นิทรรศการ 
3. จั ด ทํ า สื่ อ
ประชาสั มพั นธ๑ ห ล าย
รูปแบบ เชํน สปอต
โฆษณาวิทยุ ปูาย 

10,000 ภายในเขตเทศบาล กอง
สาธารณสุข  

            



7.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียด

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
5 โครงการขับเคลื่อนตามนโยบาย

จัดระเบียบเยาวชนในพื้นที่เขต
เทศบาลเมืองแมํโจ๎เพื่อปูองกัน
ปัญหายาเสพติด 

1. เพื่อสํงเสริมการจัด
กิจกรรมรํวมกบัภาครัฐ
เอกชน ประชาชน 
ในการสร๎างความสามัคคี
ในหมูํคณะ 
2. เพื่อสํงเสริมและ
สนับสนุน 
กิจกรรมตามนโยบายของ
รัฐบาลและ คสช. 

10,000 ภายในเขตเทศบาล กอง
สาธารณสุข  

            

 รวม 5 210,000               
7.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียด

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุ

ทางถนนในชํวงเทศกาลปีใหมํ 
ชํวงเทศกาลปีใหมํ  

 

20,000 ภายในเขตเทศบาล กอง
สาธารณสุข  

            

2 โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในชํวงเทศกาล
สงกรานต๑ 

ชํวงเทศกาลปีใหมํ  

 

20,000 ภายในเขตเทศบาล กอง
สาธารณสุข  

            

 

 

 



7.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียด

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
3 โครงการรณรงค๑สวมหมวก

นิรภัยในสํานักงานเทศบาลเมือง
แมํโจ ๎

จัดกิจกรรมในรูปแบบ
ตําง ๆเชํน 
1. อบรม สัมมนา 
2. นิทรรศการ 
3. จั ด ทํ า สื่ อ
ประชาสัมพันธ๑ 
หลายรูปแบบ เชํน สปอต 
โฆษณาวิทยุ ปาูย
ประชาสัมพันธ๑ แผํนพับ
และสติ๊กเกอร๑ ฯลฯ 

30,000 ภายในเขตเทศบาล กอง
สาธารณสุข  

            

4 ฝึกอบรมและฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภยัและระงับ
อัคคีภัยให๎กับบุคลากรของ
เทศบาลเมืองแมํโจ๎แมํโจ ๎
ประจําป ี2561 

บุคคลากรสังกัด 
เทศบาลเมืองแม่โจ้
เจ้าหน้าที่เทศบาล อื่น
หน่วยงานที่เกีย่วข้องและ
ประชาชนทั่วไป 

50,000 ภายในเขตเทศบาล กอง
สาธารณสุข  

            

 

 

 

 
 
 
 



7.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียด

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
5 โครงการอบรมอาสาสมั คร

ปูองกันภัยฝุายพลเรือน(อปพร)
ประจําปี 2561 

1. จัดเตรียม จัดหา 
อุปกรณ๑ 
เครื่องมือ เครื่องใช๎ในการ
สนับสนุนการปฏิบัติงาน
ให๎เพียงพอ 
2.ปฏิบัติงานด๎านปูองกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย
ตามระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวขอ๎ง 

50,000 ภายในเขตเทศบาล กอง
สาธารณสุข  

            

6 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครสายตรวจชุมชน 
เทศบาลเมืองแมํโจ๎ 

1. จัดเตรียม จัดหา 
อุปกรณ๑ 
เครื่องมือ เครื่องใช๎ในการ
สนับสนุนการปฏิบัติงาน
ให๎เพียงพอ 
2.ปฏิบัติงานด๎านปูองกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย
ตามระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวขอ๎ง 

30,000 ภายในเขตเทศบาล กอง
สาธารณสุข  

            

 รวม 6 200,000               
 

 
 
 



(แบบ ผด.02/1) 
บัญชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการด าเนิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ของเทศบาลเมืองแม่โจ ้

1.ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง 
1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ ครุภัณฑ ์
รายละเอียดของ

ครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 เครื่องเจาะหัวคอนกรีต เครื่องเจาะหัวคอนกรีต 

จํานวน 1 เครื่อง 
350,000 ส านักงานเทศบาล กองช่าง             

 รวม 1 350,000               

 

2ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
2.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ ครุภัณฑ ์
รายละเอียดของ

ครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 เครื่องสํารองไฟฟูา เครื่องสํารองไฟฟูา ขนาด 

800 VA จํานวน 3 
เครื่อง 

8,400 ส านักงานเทศบาล กองช่าง             

 รวม 1 8,400               

 
 



2.2แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ ครุภัณฑ ์
รายละเอียดของ

ครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 เครื่องคอมพิวเตอร๑ เครื่องคอมพิวเตอร๑ 

สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2 จํานวน 3 
เครื่อง 

90,000 ส านักงานเทศบาล สาธารณสุข
และ

สิ่งแวดล๎อม 

            

2 สํารองไฟฟูา เครื่องสํารองไฟฟูา 
จํานวน 3 เครื่อง 

8,400 ส านักงานเทศบาล สาธารณสุข
และ

สิ่งแวดล๎อม 

            

   รวม 2 98,400               

 

2.3แผนงานการศึกษา 

ที ่ ครุภัณฑ ์
รายละเอียดของ

ครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 เครื่องคอมพิวเตอร๑ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร๑ 

สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2 

30,000 ส านักงานเทศบาล ส านักปลัด             

2 เครื่องสํารองไฟฟูา เครื่องสํารองไฟฟูา ขนาด 
800 VA 

2,800 ส านักงานเทศบาล ส านักปลัด             

 รวม 2 32,800               

 
 
 
 



2.4แผนบริหารทั่วไป 

ที ่ ครุภัณฑ ์
รายละเอียดของ

ครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 เครื่องคอมพิวเตอร๑ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร๑ 

สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2 จํานวน 7 
เครื่อง 

210,000 ส านักงานเทศบาล ส านักปลัด             

2 เครื่องสํารองไฟฟูา เครื่องสํารองไฟฟูา ขนาด 
800 VA จํานวน 4 
เครื่อง 

11,200 ส านักงานเทศบาล ส านักปลัด             

3 เครื่องพิมพ๑ชนิดเลเซอร๑ ขาวดํา 
สําหรับกระดาษขนาด A3 

จัดซื้อเครื่องพิมพ๑ชนิด
เลเซอร๑ ขาวดํา สําหรับ
กระดาษขนาด A3 
จํานวน 1 เครื่อง 

53,000 ส านักงานเทศบาล คลัง             

4 เครื่องคอมพิวเตอร๑ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร๑ 
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2 จํานวน 2 
เครื่อง 

60,000 ส านักงานเทศบาล คลัง             

 รวม 4 334,200               

 
 
 
 
 



2.5แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ ครุภัณฑ ์
รายละเอียดของ

ครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 เครื่องคอมพิวเตอร๑ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร๑ 

สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2 จํานวน 1 
เครื่อง 

30,000 ส านักงานเทศบาล ส านักปลัด             

2 เครื่องสํารองไฟฟูา เครื่องสํารองไฟฟูา ขนาด 
800 VA จํานวน 1 
เครื่อง 

2,800 ส านักงานเทศบาล ส านักปลัด             

3 เครื่องพิมพ๑ชนิดเลเซอร๑หรือชนิด 
LED 

จัดซื้อเครื่องพิมพ๑ชนิด
เลเซอร๑หรือชนิด LED 
ขาวดําจํานวน 1 ตวั 

3,300 ส านักงานเทศบาล ส านักปลัด             

 รวม 3 36,100               

 
 
 
 
 
 
 
 
 



3ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
3.1 แผนบริหารทั่วไป 

ที ่ ครุภัณฑ ์
รายละเอียดของ

ครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 โต๏ะคอมพิวเตอร๑ จัดซื้อโต๏ะคอมพิวเตอร๑ 

จํานวน 1 ตัว 
3,500 ส านักงานเทศบาล ส านักปลัด             

2 เก๎าอี้สํานักงาน จัดซื้อเก๎าอี้ผู๎บริหาร
จํานวน 4 ตัว 

14,000 ส านักงานเทศบาล ส านักปลัด             

3 เก๎าอี้ผู๎บริหาร จัดซื้อเก๎าอี้ผู๎บริหาร
จํานวน 1 ตัว 

5,500 ส านักงานเทศบาล ส านักปลัด             

4 โต๏ะพับเอนกประสงค๑ จัดซื้อโต๏ะพับ
เอนกประสงค๑ ขนาดไมํ
น๎อยกวํา 90*150*75 
ซม. จํานวน 30 ตัวๆ 

87,000 ส านักงานเทศบาล ส านักปลัด             

 รวม 4 110,000               

 
 
 
 
 
 
 



 
3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ ครุภัณฑ ์
รายละเอียดของ

ครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 โต๏ะคอมพิวเตอร๑ จัดซื้อโต๏ะคอมพิวเตอร๑ 

จํานวน 1 ตัว 
3,500 ส านักงานเทศบาล ส านักปลัด             

2 เก๎าอี้สํานักงาน จัดซื้อเก๎าอี้ผู๎บริหาร
จํานวน 1 ตัว 

3,500 ส านักงานเทศบาล ส านักปลัด             

3 พัดลม พัดลมแบบตั้งพิ้นจํานวน 
1 ตัว  

1,800 ส านักงานเทศบาล ส านักปลัด             

 รวม 3 8,800               

4ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
4.1แผนบริหารทั่วไป 

ที ่ ครุภัณฑ ์
รายละเอียดของ

ครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 เครื่องบันทึกเสียงดิจิตอลพร๎อม 

USB ในตัว 
จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง
ดิจิตอลพร๎อม USB ในตัว 
จํานวน 1 เครื่อง 

13,000 ส านักงานเทศบาล ส านักปลัด             

 รวม 1 13,000               

 
 
 
 



 
5ประเภทครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง 
5.1แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ ครุภัณฑ ์
รายละเอียดของ

ครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 ชุดผจญเพลิง พร๎อมเครื่องชํวย

หายใจแบบอัดอากาศชนิด
สะพายหลังและเครื่องอัดอากาศ  

ชุดผจญเพลิง พร๎อม
เครื่องชํวยหายใจแบบอัด
อากาศชนิดสะพายหลัง
และเครื่องอัดอากาศ 
จํานวน 2ชุด 

392,000 ส านักงานเทศบาล ส านักปลัด             

 รวม 1 392,000               

 


