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ค าน า 
 
   แผนการด าเนินงาน มีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลประจ าปีงบประมาณ 2555 เพ่ือเป็นแนวทาง
ในการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2555 มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้นลดความซ้ าซ้อนของโครงการ
มีการประสานงานและบูรณาการท างานกับหน่วยงานจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของ   แผนงาน/โครงการใน
แผนการด าเนินงาน    
    
  ดังนั้น จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2558 จะเป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินงานของหน่วยงานภายในเทศบาล องค์กรชุมชน และประชาชน ตลอดจนการ
บริหารงานและติดตามประเมินผลการด าเนินงานของผู้บริหารเทศบาลเมืองแม่โจ้ และประชาชนต่อไป 
 
 
 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  
ส านักปลัด   

 เทศบาลเมืองแม่โจ้ 
2557 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 
 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยุคหลังรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันประกาศใช้   ได้มีบทบาทอ านาจ
หน้าที่อย่างกว้างขวาง โดยมิเพียงจะมีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะพ้ืนฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น  
แต่ยังขยายบทบาทหน้าที่ออกไปรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่น
ด้วย และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมมากข้ึน 
  การวางแผนถือเป็นกลไกส าคัญประการหนึ่งที่จะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรลุ     
จุดมุ่งหมายดังกล่าว โดยใช้ยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้อง วาง
แผนการใช้ทรัพยากรเหล่านั้นให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน  ทั้งในปัจจุบันและอนาคต มีการ
ปฏิบัติตามแผนงานโครงการที่ก าหนดให้เกิดสัมฤทธิ์ผลในช่วงเวลาที่ก าหนด  มีการควบคุมติดตามวัดและ
ประเมินผล โดยการบริหารจัดการตามแผน แผนงาน โครงการนั้นจะต้องเป็นการบริหารจัดการที่ดี  มีความ
โปร่งใส  และพร้อมที่จะให้มีการตรวจสอบทั้งโดยหน่วยงานของรัฐและประชาคม 
   
การวางแผนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( Planning in Local Administration) 
  ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย มีนโยบายให้เทศบาลซึ่งเป็นหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
ได้มีแผนพัฒนาเทศบาลตนเอง   เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเพราะ
หน่วยการปกครองท้องถิ่นมีหน้าที่หลักในการให้บริการ  ป้องกัน  แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน  และสนองตอบ
ความต้องการของประชาชน ตลอดจนมุ่งพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไป  ซึ่งเพ่ือให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ได้มีการจัดท าแผนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 เป็นไปในแนวทางเดียวกัน กระทรวงมหาดไทย ได้ท าความเข้าใจในแนวทาง
ปฏิบัติไว้เกี่ยวกับประเภทของแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ 2 ประเภท ดังนี้  
  “แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา” หมายความถึง ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
แสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ   แผนพัฒนาจังหวัด   และแผนพัฒนาอ าเภอ 
   “แผนพัฒนาสามปี ” หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการ อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน 
โครงการพัฒนาที่จัดท าข้ึนส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุม
ระยะเวลาสามปี    โดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี  ซึ่งการจัดท าแผนพัฒนาสามปีจะมีความ
เชื่อมโยงกับการจัดท างบประมาณประจ าปีอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการจัดท างบประมาณในระบบ
มุ่งเน้นผลงาน 
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  ส่วนอีกประเภทหนึ่ง  คือ “แผนการด าเนินงาน” หรือ “แผนปฏิบัติการ”    ซึ่งคือการวาง
กรอบจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมพัฒนาที่ด าเนินการจริง
ทั้งหมดในเขตพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประปีงบประมารณนั้น เพ่ือให้แนวทางในการด าเนินงานใน
ปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ าซ้อนของ
โครงการ มีการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงานและจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผน/โครงการ 
ในแผนด าเนินงาน   อย่างไรก็ตาม แผน ทุกแบบ ดังกล่าวย่อม เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และ จะเป็นการ
ก าหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
โครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการด าเนินงานจะมีที่มาจาก 
 
องค์กรในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ได้ก าหนดองค์กรในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้สรุปได้  ดังนี้ 
    1)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ก าหนดแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่น  
โดยพิจารณาจากอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยเฉพาะอ านาจหน้าที่ที่มีผลกระทบต่อ
ประโยชน์สุขของประชาชน  ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กลุ่มจังหวัด และจังหวัด กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนา นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่นท่ีแถลงต่อสภาท้องถิ่น แผนชุมชน 
  2)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นองค์กรที่มีหน้าที่จัดท าร่าง
แผนพัฒนาให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นก าหนด 
 ส าหรับองค์ประกอบขององค์กรในการจัดท าแผนพัฒนา (ยกเว้นคณะกรรมการสนับสนุน       
การจัดท าแผนพัฒนา) จะมีลักษณะ“ไตรภาคี” โดยมีองค์ประกอบจากตัวแทนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น 
ตัวแทนของราชการบริหารส่วนภูมิภาคและรัฐวิสาหกิจ และตัวแทนจากภาคประชาชนในสัดส่วนทีใ่กล้เคียงกัน 
โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือการประสานงานและบูรณาการ รวมทั้งสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การบริหารงานท้องถิ่น 
 
แนวทางในการจัดแผนด าเนินงาน 
  แผนด าเนินงานเป็นเครื่องมือในการบริหารของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไป
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงาน และประเมินผล 
ดังนั้น แผนด าเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดท าดังนี้ 

1. เป็นแผนที่แยกออกมาจาแผนพัฒนาและมีลักษณะในเชิงปฏิบัติ (Acting plan) 
2. จัดท าหลังจากท่ีได้มีการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีแล้ว 
3. แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียด กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน และแสดงถึงการ

ด าเนินงานจริง 
4. เป็นการรวบรวมข้ันตอนของทุกหน่วยงานที่จะด าเนินการในพื้นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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ขั้นตอนในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
พ.ศ.2548   (หมวด 5 ข้อ 26)    ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงานโดยมี
ขั้นตอน ดังนี้ 
 1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแผนงาน / โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องการ
ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการ
พัฒนา 
 2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศ
เป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวันระยะเวลาในการจัดท า
แผนการด าเนินงานแผนการด าเนินงานต้องจัดท าให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณ นั้น ๆ 
หรือภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ตั้งงบประมาณด าเนินการหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยราชการ 
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในปีงบประมาณนั้น (การขยายเวลาการจัดท าและแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น) 
 
 ขั้นตอนที่  1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมข้อมูลโครงการ /  กิจกรรมที่จะมี 
การด าเนินการจริงในพื้นท่ีของเทศบาลต าบลโคกม้า  ซึ่งจะมีท้ังโครงการ  /   กิจกรรมของเทศบาลต าบล
โคกม้า และโครงการ / กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นจะเข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่โดยข้อมูลดังกล่าวอาจตรวจสอบได้
จากหน่วยงานในพื้นท่ี และตรวจสอบจากแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัด / อ าเภอแบบบูรณาการ 
 
 ขั้นตอนที่  2 การจัดท าร่างแผนด าเนินงาน 
คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น  จัดท าร่างแผนด าเนินงานโดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ 
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ซึ่งก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ เทศบาล
ต าบลโคกม้า โดยมีเค้าโครงแผนด าเนินงาน 3  ส่วน  ได้แก่ 
 ส่วนที่ 1    บทน า 
 ส่วนที่  2   บัญชีโครงการ / กิจกรรม 
 ส่วนที่ 3  การติดตามประเมินผล  
 
 ขั้นตอนที่  3 การประกาศแผนด าเนินงาน 
 -  คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นน าร่างแผนด าเนินงานที่จัดท าเสร็จแล้วเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 -  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนด าเนินงานแล้วน าเสนอผู้บริหารเทศบาลต าบล
โคกม้าเพ่ือประกาศใช้  
 -  การประกาศแผนด าเนินงาน เทศบาลต าบลโคกม้าได้จัดท าประกาศของ เทศบาลต าบลโคกม้า 
เรื่อง  ประกาศใช้แผนด าเนินงานเทศบาลต าบลโคกม้า  ประจ าปีงบประมาณ 2553   เพ่ือปิดประกาศโดย
เปิดเผยให้สาธารณชนได้ทราบและสามารถตรวจสอบได้ 
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ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

1. ท าให้การด าเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติ
มากขึ้น 

2. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการน าแผนไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมี
ประสิทธิภาพ 

3.  เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
4.  ทราบถึงจ านวนงบประมาณที่ต้องจ่ายจริงในแต่ละปี  
5.  สามารถบริหารเวลาในการด าเนินงานโครงการของทุกส่วนของเทศบาลต าบลแม่กา  
6.  สามารถน าแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการด าเนินโครงการต่างๆตาม

งบประมาณในปีงบประมาณ  พ.ศ.2555 ได้อย่างถูกต้อง 
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ส่วนที่ 2 
บัญชี 

โครงการ/กิจกรรม 
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ส่วนที่  2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

 
 การจัดท าโครงการ/กิจกรรมในแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   นั้นมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ทราบโครงการ/กิจกรรม ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ของเทศบาลเมืองแม่โจ้ ในปีงบประมาณ       
พ.ศ.2558 ซึ่งจะน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ประสานงาน และติดตามประเมินผลการพัฒนา
เทศบาลเมืองแม่โจ้  ซึ่งในยุทธศาสตร์และแนวทางในการพัฒนาในช่วง 3 ปี  (พ.ศ. 2558 – 2560)   ภายใต้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 5 ด้านของเทศบาลเมืองแม่โจ้ มีแนวทางการพัฒนา ที่หลากหลาย  ซึ่งล้วนแต่มี
ความส าคัญ และจ าเป็นในการด าเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์   การพัฒนาเทศบาลเมือง    
แม่โจ้ ได้ก าหนดแนวทางในการพัฒนาสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา   ประกอบไปด้วย  

 ยุทธศาสตร์ ที่ 1  : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แนวทางท่ี 1.1 ก่อสร้าง/ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนนและระบบระบายน้ า การด าเนินการ

เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมทางบกและทางน้ าให้มีประสิทธิภาพ การก่อสร้าง ปรับปรุง 
บ ารุงรักษาถนน รางระบายน้ า และอ่ืนๆ  

1) การพัฒนาสาธารณูปโภค มุ่งเน้นการพัฒนาเพื่อให้ชุมชนมีความพร้อมในระบบ
สาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น ระบบประปา บ ารุงแหล่งน้ า ให้ประชาชนมีแหล่งน้ าเพียงพอเพ่ือการบริโภคและ
อุปโภค และท าการเกษตร รวมถึงการพัฒนาแหล่งน้ าไว้ใช้ประโยชน์ในฤดูแล้ง ตลอดจนการขยายเขตระบบ
ไฟฟ้าให้มีแสงสว่างครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 

2) พัฒนาสาธารณูปการ มุ่งเน้นการพัฒนาเพื่อให้ชุมชนมีความพร้อมในระบบสาธารณูปการ
ต่าง ๆ เพื่อเป็นฐานในการยกระดับคุณภาพของประชาชนให้เกิดการมีส่วนร่วมในทุกระดับในท้องถิ่น 

 ยุทธศาสตร์ ที่ 2  : ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน 
แนวทางท่ี 2.1 ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพและสร้างเครือข่ายพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ได้แก่ 

การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมทั้งการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเชื่อมโยงองค์กรธุรกิจต่าง 
ๆ ที่ต้องด าเนินการแบบบูรณาการ ตั้งแต่วัตถุดิบ การออกแบบ การผลิต การควบคุมคุณภาพสิ้นค้า/บริการ  

แนวทางท่ี 2.2 การส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร
อินทรีย์และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร การพัฒนาการเกษตร โดยใช้แนวทางเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริม
พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตเพ่ือยก ระดับสินค้า/บริการตามศักยภาพของท้องถิ่นให้ได้มาตรฐานปลอดภัย 
รวมตลอดถึงการใช้ความรู้ด้านเทคโนโลยีช่วยลดต้นทุน เพิ่มคุณภาพและมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร รวมทั้ง
การให้ความรู้ด้านการเกษตรแก่คนในท้องถิ่น 

แนวทางท่ี 2.3 สร้างความตระหนักแก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภคการสร้างความตระหนักให้
ผู้ประกอบการและผู้บริโภคให้ประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม มีจริยธรรม ในการประกอบการและบริโภค
สินค้า 
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 ยุทธศาสตร์ ที่ 3  : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน 
แนวทางท่ี 3.1 พัฒนาการจัดการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตการจัดการศึกษาทั้ง

ในและนอกระบบที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งส่งเสริมสภาพแวดล้อมแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เหมาะสมและเพียงพอ
ส าหรับประชาชน เพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

แนวทางท่ี 3.2 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตการส่งเสริมให้ประชาชนมีการดูแลและสร้าง
เสริมสุขภาพของตนเอง รณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนมีค่านิยมในการด าเนินชีวิตตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจ
พอเพียง การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการด ารงชีพ สนับสนุนส่งเสริมให้การสงเคราะห์ ช่วยเหลือ
ประชาชนกลุ่มผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจนเสริมสร้างประสิทธิภาพในการรักษา       ความสงบ 
ปลอดภัย ให้แก่ชุมชน มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและระวังดูแลความปลอดภัยโดยการ 
แก้ปัญหาภายในชุมชนด้วยตนเอง 

แนวทางท่ี 3.3 ส่งเสริมอนุรักษ์ ประเพณี ทางศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่นการจัดการองค์
ความรู้ทางวัฒนธรรมและทุนทางสังคม การสืบค้นภูมิปัญญาอัตลักษณ์ท้องถิ่น การส่งเสริมการเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นการประยุกต์ประเพณีและวัฒนธรรมกับวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น การจัดกิจกรรม
และการสร้างกลุ่มส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม ของท้องถิ่นรวมถึงการสนับสนุนศาสนาในการจัดการองค์
ความรู้และจัดกิจกรรมทางศาสนา 

 ยุทธศาสตร์ ที่ 4  : ด้านการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
แนวทางท่ี 4.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรน้ าและสิ่งแวดล้อม  

ส่งเสริมและสร้างจิตส านึกและความตระหนักในเรื่องการจัดการทรัพยากรน้ าและสิ่งแวดล้อม รณรงค์
ประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนมีจิตส านึกในการ รักษาคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าน้ า และรู้จักใช้
น้ าอย่างมีคุณค่า 

แนวทางท่ี 4.2 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ส่งเสริม สนับสนุนและฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ มีจิตส านึกและตระหนักในคุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

แนวทางท่ี 4.3 การใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่า การก าหนด
ขอบเขตพ้ืนที่  (Zoning) การบังคับใช้โดยการออกข้อบัญญัติ การใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่าส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่า 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5   : ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
แนวทางท่ี 5.1 สร้างกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพการปรับกระบวน

ทัศน์และสร้างจิตส านึกของบุคลากรตลอดจนพัฒนาขีดความ สามารถของบุคลากรให้มีนวัตกรรมในการ
บริหารจัดการท างานที่จะมุ่งไปสู่ประโยชน์ของประชาชนโดยประชาชนได้รับความพึงพอใจและสามารถ
ตอบสนอง ความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง 

แนวทางท่ี 5.2 เสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน/ การบริการที่มีประสิทธิภาพเป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิ
บาลในการบริหารจัดการองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีความพร้อมส าหรับการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน   

แนวทางท่ี 5.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ  
การสร้างความตระหนักในการมีส่วนร่วมและการแสดงความคิดเห็นความรับผิดชอบต่อส่วนรวมส่วนรวม การ
เผยแพร่ประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมต่อประชาชน การขับเคลื่อนการมีวนร่วมอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์ 



บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ             
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2558              

เทศบาลเมืองแม่โจ้ อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่             

ยุทธศาสตร/์แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จ านวน คิดเปน็ร้อยละของ หน่วยด าเนินการ

ทีด่ าเนินการ โครงการทัง้หมด งบประมาณ งบประมาณทัง้หมด

ยุทธศาสตร์ ที ่1 : ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
แนวทางที ่1.1 ก่อสร้าง/ปรับปรุง บ้ารุงรักษาถนนและระบบระบายน้้า

การด้าเนินการเกี่ยวกับโครงสร้างพืน้ฐานด้านการคมนาคมทางบกและทางน้้า
ให้มีประสิทธิภาพ การก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษาถนน รางระบายน้้า และ
อื่นๆ 
1) การพัฒนาสาธารณูปโภค มุ่งเน้นการพัฒนาเพือ่ให้ชุมชนมีความพร้อมใน 12 11.88 7,965,820 44.24 กองช่าง
ระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น ระบบประปา บ้ารุงแหล่งน้้า ให้ประชาชน
มีแหล่งน้้าเพียงพอเพือ่การบริโภคและอุปโภค และท้าการเกษตร รวมถึงการ
พัฒนาแหล่งน้้าไว้ใช้ประโยชน์ในฤดูแล้ง ตลอดจนการขยายเขตระบบไฟฟ้า
ให้มีแสงสว่างครอบคลุมทุกพืน้ที่

2) พัฒนาสาธารณูปการ มุ่งเน้นการพัฒนาเพือ่ให้ชุมชนมีความพร้อมในระบบ 3 2.97 2,216,000 12.31 กองช่าง
สาธารณูปการต่าง ๆ เพือ่เป็นฐานในการยกระดับคุณภาพของประชาชนให้
เกิดการมีส่วนร่วมในทุกระดับในท้องถิ่น

รวม 15 14.85 10,181,820 56.55



บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ             
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2558              

เทศบาลเมืองแม่โจ้ อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่             

ยุทธศาสตร/์แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จ านวน คิดเปน็ร้อยละของ หน่วยด าเนินการ

ทีด่ าเนินการ โครงการทัง้หมด งบประมาณ งบประมาณทัง้หมด

ยุทธศาสตร์ ที ่2 : ดา้นการแก้ไขปัญหาความยากจน
แนวทางที ่2.1  ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพและสร้างเครือข่ายพึง่พาตนเองได้อย่าง

ยั่งยืน ได้แก่ การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมทัง้การสร้างและ
พัฒนาเครือข่ายเชื่อมโยงองค์กรธุรกิจต่าง ๆ ทีต้่องด้าเนินการแบบบูรณาการ 
ต้ังแต่วัตถุดิบ การออกแบบ การผลิต การควบคุมคุณภาพส้ินค้า/บริการ

แนวทางที ่2.2 การส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพิม่ผลผลิต 6 5.94 450,000 2.5 งานพฒันาชุมชน

ทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร การพัฒนาการเกษตร 2 1.98 50,000 0.28 กองสาธารณสุขฯ

โดยใช้แนวทางเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตเพือ่ยก 
ระดับสินค้า/บริการตามศักยภาพของท้องถิ่นให้ได้มาตรฐานปลอดภัย รวมตลอด
ถึงการใช้ความรู้ด้านเทคโนโลยีช่วยลดต้นทุน เพิม่คุณภาพและมูลค่าผลผลิตทาง
การเกษตร รวมทัง้การให้ความรู้ด้านการเกษตรแก่คนในท้องถิ่น

แนวทางที ่2.3  สร้างความตระหนักแก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภค 3 2.97 250,000 1.39 งานพฒันาชุมชน

การสร้างความตระหนักให้ผู้ประกอบการและผู้บริโภคให้ประกอบธุรกิจด้วย 1 0.99 50,000 0.28
ความเป็นธรรม มีจริยธรรม ในการประกอบการและบริโภคสินค้า

รวม 12 11.88 800,000 4.45



บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ             
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2558              

เทศบาลเมืองแม่โจ้ อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่             

ยุทธศาสตร/์แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จ านวน คิดเปน็ร้อยละของ หน่วยด าเนินการ

ทีด่ าเนินการ โครงการทัง้หมด งบประมาณ งบประมาณทัง้หมด

ยุทธศาสตร์ ที ่3 : ดา้นการพัฒนาคุณภาพชวีิตของชมุชน

แนวทางที ่3.1 พัฒนาการจัดการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 6 5.94 250,000 1.39 งานการศึกษา
การจัดการศึกษาทัง้ในและนอกระบบทีม่ีคุณภาพ พร้อมทัง้ส่งเสริมสภาพ
แวดล้อมแหล่งแลกเปล่ียนเรียนรู้ทีเ่หมาะสมและเพียงพอส้าหรับประชาชน
 เพือ่สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

แนวทางที ่3.2  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 10 9.9 500,000 2.78 งานการศึกษา
การส่งเสริมให้ประชาชนมีการดูแลและสร้างเสริมสุขภาพของตนเอง รณรงค์ส่ง 7 6.93 340,000 1.89 ส้านักปลัด
เสริมให้ประชาชนมีค่านิยมในการด้าเนินชีวิตตามแนวพระราชด้าริเศรษฐกิจ กองสาธารณสุขฯ
พอเพียง การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการด้ารงชีพ สนับสนุนส่งเสริมให้
การสงเคราะห์ ช่วยเหลือประชาชนกลุ่มผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตทีดี่ ตลอดจน
เสริมสร้างประสิทธิภาพในการรักษา       ความสงบ ปลอดภัย ให้แก่ชุมชน  
มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและระวังดูแลความปลอดภัยโดยการ  
แก้ปัญหาภายในชุมชนด้วยตนเอง

แนวทางที ่3.3 ส่งเสริมอนุรักษ์ ประเพณี ทางศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น
   

19 18.81 3,917,000 21.76 งานการศึกษา
การจัดการองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมและทุนทางสังคม การสืบค้นภูมิปัญญา 1 0.99 30,000 0.17 งานการศาสนา
อัตลักษณ์ท้องถิ่น การส่งเสริมการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น และวัฒนธรรม



บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ             
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2558              

เทศบาลเมืองแม่โจ้ อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่             

ยุทธศาสตร/์แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จ านวน คิดเปน็ร้อยละของ หน่วยด าเนินการ

ทีด่ าเนินการ โครงการทัง้หมด งบประมาณ งบประมาณทัง้หมด

แนวทางที ่3.3 (ตอ่) การประยุกต์ประเพณีและวัฒนธรรมกับวิถีชีวิตของ

คนในท้องถิ่น การจัดกิจกรรมและการสร้างกลุ่มส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม 
ของท้องถิ่นรวมถึงการสนับสนุนศาสนาในการจัดการองค์ความรู้และจัดกิจกรรม
ทางศาสนา

รวม 43 42.57 5,037,000 28



บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ             
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2558              

เทศบาลเมืองแม่โจ้ อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่             

ยุทธศาสตร/์แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จ านวน คิดเปน็ร้อยละของ หน่วยด าเนินการ

ทีด่ าเนินการ โครงการทัง้หมด งบประมาณ งบประมาณทัง้หมด

ยุทธศาสตร์ ที ่4 : ดา้นการจัดการ  ทรัพยากรธรรมชาต ิ และสิ่งแวดล้อม
แนวทางที ่4.1  สร้างจิตส้านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรน้้าและ 6 5.94 790,000 4.39 กองสาธารณสุขฯ
ส่ิงแวดล้อม ส่งเสริมและสร้างจิตส้านึกและความตระหนักในเร่ืองการ
จัดการทรัพยากรน้้าและส่ิงแวดล้อม รณรงค์ประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างแรงจูงใจ
ให้ประชาชนมีจิตส้านึกในการ รักษาคุณภาพน้้าในแหล่งน้้าน้้า และรู้จักใช้น้้า
อย่างมีคุณค่า

แนวทางที ่4.2  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

       สง่เสริม สนับสนุนและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 4 3.96 120,000 0.67 งานพัฒนาชุมชน

เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ มีจิตส้านึกและตระหนักในคุณค่าของทรัพยากร 2 1.98 100,000 0.56 กองสาธารณสุขฯ
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

แนวทางที ่4.3 การใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างคุ้มค่า  

การก้าหนดขอบเขตพืน้ที ่(Zoning) การบังคับใช้โดยการออกข้อบัญญัติ 
การใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างคุ้มค่า
  ส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์ทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างคุ้มค่า

รวม 12 11.88 1,010,000 5.62



บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ             
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2558              

เทศบาลเมืองแม่โจ้ อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่             

ยุทธศาสตร/์แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จ านวน คิดเปน็ร้อยละของ หน่วยด าเนินการ

ทีด่ าเนินการ โครงการทัง้หมด งบประมาณ งบประมาณทัง้หมด

ยุทธศาสตร์ ที ่5 : ดา้นการบริหาร จัดการบ้านเมอืงทีด่ี
     แนวทางที ่5.1 สร้างกระบวนการปฏิบัติงานทีม่ีคุณภาพและประสิทธิภาพ 6 5.94 350,000 1.94 งานการศึกษา
การปรับกระบวนทัศน์และสร้างจิตส้านึกของบุคลากรตลอดจนพัฒนาขีดความ ส้านักปลัด
สามารถของบุคลากรให้มีนวัตกรรมในการบริหารจัดการท้างานทีจ่ะมุ่งไปสู่ งานพัฒนาชุมชน
ประโยชน์ของประชาชนโดยประชาชนได้รับความพึงพอใจและสามารถตอบ
สนอง  ความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง

แนวทางที ่5.2  เสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
    

5 4.95 110,000 0.61 ส้านักปลัด
จัดหาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ทีส่นับสนุนการปฏิบัติงาน/  การบริการทีม่ีประสิทธิภาพ งานประชาสัมพันธ์
เป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กร
ให้เป็นองค์กรทีม่ีความพร้อมส้าหรับการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน  

แนวทางที ่5.3  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการอย่าง 3 2.97 50,000 0.28 ส้านักปลัด
เป็นระบบ การสร้างความตระหนักในการมีส่วนร่วมและการแสดงความคิดเห็น
 ความรับผิดชอบต่อส่วนรวมส่วนรวม การเผยแพร่ประโยชน์ทีเ่ป็นรูปธรรมต่อ
ประชาชน การขับเคล่ือนการมีวนร่วมอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์  ตลอดจน
ส่งเสริมบูรณาการท้างานร่วมกับหน่วยงานอื่น รวมทัง้ส่งเสริมการพัฒนาตาม
นโยบายของรัฐบาลเพือ่ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง

รวม 14 13.86 510,000 2.83



สรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ             
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ 2558              

ส านักปลัด     เทศบาลเมืองแม่โจ้ อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่             

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการ คิดเปน็ร้อยละของ จ านวน คิดเป็นรอ้ยละของ หน่วยด าเนินการ

ที่ด าเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 : ด้านการแก้ไขปญัหาความยากจน
แนวทางที่ 2.1  ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพและสร้างเครือข่ายพึ่งพาตนเองได้อยา่ง

ยัง่ยนื ได้แก่ การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของคนในทอ้งถิ่น รวมทั้งการสร้างและ
พัฒนาเครือข่ายเชื่อมโยงองค์กรธุรกิจต่าง ๆ ที่ต้องด้าเนินการแบบบรูณาการ 
ต้ังแต่วัตถุดิบ การออกแบบ การผลิต การควบคุมคุณภาพส้ินค้า/บริการ

แนวทางที่ 2.2 การส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิต

ทางการเกษตรอินทรียแ์ละการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร การพัฒนาการเกษตร 6 5.94 450,000          2.50               งานพัฒนาชุมชน

โดยใช้แนวทางเกษตรอินทรีย ์การส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตเพื่อยก ฝุายบริการสาธารณสุข

ระดับสินค้า/บริการตามศักยภาพของทอ้งถิ่นใหไ้ด้มาตรฐานปลอดภยั รวมตลอด
ถึงการใช้ความรู้ด้านเทคโนโลยชี่วยลดต้นทนุ เพิ่มคุณภาพและมูลค่าผลผลิตทาง
การเกษตร รวมทั้งการใหค้วามรู้ด้านการเกษตรแก่คนในทอ้งถิ่น

แนวทางที่ 2.3  สร้างความตระหนักแก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภค 3 2.97 250,000          1.39               งานพัฒนาชุมชน

การสร้างความตระหนักใหผู้้ประกอบการและผู้บริโภคใหป้ระกอบธุรกิจด้วย
ความเปน็ธรรม มีจริยธรรม ในการประกอบการและบริโภคสินค้า



สรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ             
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ 2558              

ส านักปลัด     เทศบาลเมืองแม่โจ้ อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่             

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการ คิดเปน็ร้อยละของ จ านวน คิดเป็นรอ้ยละของ หน่วยด าเนินการ

ที่ด าเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน

แนวทางที่ 3.1 พัฒนาการจดัการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 6 5.94 250,000          1.39               งานการศึกษา

การจดัการศึกษาทั้งในและนอกระบบที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งส่งเสริมสภาพ
แวดล้อมแหล่งแลกเปล่ียนเรียนรู้ที่เหมาะสมและเพียงพอส้าหรับประชาชน
 เพื่อสร้างสังคมแหง่การเรียนรู้

แนวทางที่ 3.2  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

การส่งเสริมใหป้ระชาชนมีการดูแลและสร้างเสริมสุขภาพของตนเอง รณรงค์ส่ง 10 9.9 500,000          2.78               งานการศึกษา

เสริมใหป้ระชาชนมีค่านิยมในการด้าเนินชีวิตตามแนวพระราชด้าริเศรษฐกิจ ส้านักปลัด

พอเพียง การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการด้ารงชีพ สนับสนุนส่งเสริมให้ ฝุายบริการสาธารณสุข

การสงเคราะห ์ช่วยเหลือประชาชนกลุ่มผู้ด้อยโอกาสใหม้ีคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจน
เสริมสร้างประสิทธิภาพในการรักษา       ความสงบ ปลอดภยั ใหแ้ก่ชุมชน  
มีความมั่นคงปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นและระวังดูแลความปลอดภยัโดยการ  
แก้ปญัหาภายในชุมชนด้วยตนเอง

แนวทางที่ 3.3 ส่งเสริมอนุรักษ ์ประเพณี ทางศาสนา และวัฒนธรรมทอ้งถิ่น
   
การจดัการองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมและทนุทางสังคม การสืบค้นภมูิปญัญา 19 18.81 3,917,000       21.76             งานการศึกษา

อัตลักษณ์ทอ้งถิ่น การส่งเสริมการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมของทอ้งถิ่น งานการศาสนาและวฒันธรรม



สรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ             
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ 2558              

ส านักปลัด     เทศบาลเมืองแม่โจ้ อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่             

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการ คิดเปน็ร้อยละของ จ านวน คิดเป็นรอ้ยละของ หน่วยด าเนินการ

ที่ด าเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด

แนวทางที่ 3.3 (ต่อ) การประยกุต์ประเพณีและวัฒนธรรมกับวิถีชีวิตของ

คนในทอ้งถิ่น การจดักิจกรรมและการสร้างกลุ่มส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม 
ของทอ้งถิ่นรวมถึงการสนับสนุนศาสนาในการจดัการองค์ความรู้และจดักิจกรรม
ทางศาสนา

   
    




สรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ             
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ 2558              

ส านักปลัด     เทศบาลเมืองแม่โจ้ อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่             

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการ คิดเปน็ร้อยละของ จ านวน คิดเป็นรอ้ยละของ หน่วยด าเนินการ

ที่ด าเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 : ด้านการจัดการ  ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม
แนวทางที่ 4.1  สร้างจติส้านึกและความตระหนักในการจดัการทรัพยากรน้า้และ

ส่ิงแวดล้อม ส่งเสริมและสร้างจติส้านึกและความตระหนักในเร่ืองการ
จดัการทรัพยากรน้า้และส่ิงแวดล้อม รณรงค์ประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างแรงจงูใจ
ใหป้ระชาชนมีจติส้านึกในการ รักษาคุณภาพน้า้ในแหล่งน้า้น้า้ และรู้จกัใช้น้า้
อยา่งมีคุณค่า

แนวทางที่ 4.2  การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

       ส่งเสริม สนับสนุนและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 4 3.96 120,000          0.67               งานพัฒนาชุมชน

เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ มีจติส้านึกและตระหนักในคุณค่าของทรัพยากร
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

แนวทางที่ 4.3 การใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอยา่งคุ้มค่า  

การก้าหนดขอบเขตพื้นที่ (Zoning) การบงัคับใช้โดยการออกข้อบญัญัติ 
การใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอยา่งคุ้มค่า
  
ส่งเสริมใหม้ีการใช้ประโยชน์ทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอยา่งคุ้มค่า



สรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ             
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ 2558              

ส านักปลัด     เทศบาลเมืองแม่โจ้ อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่             

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการ คิดเปน็ร้อยละของ จ านวน คิดเป็นรอ้ยละของ หน่วยด าเนินการ

ที่ด าเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด
ยุทธศาสตร์ ที่ 5 : ด้านการบริหาร จัดการบา้นเมืองที่ดี
     แนวทางที่ 5.1 สร้างกระบวนการปฏบิติังานที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 6 5.94 350,000          1.94               งานการศึกษา

การปรับกระบวนทศัน์และสร้างจติส้านึกของบคุลากรตลอดจนพัฒนาขีดความ ส้านักปลัด

สามารถของบคุลากรใหม้ีนวัตกรรมในการบริหารจดัการท้างานที่จะมุ่งไปสู่ งานพัฒนาชุมชน

ประโยชน์ของประชาชนโดยประชาชนได้รับความพึงพอใจและสามารถตอบ
สนอง  ความต้องการของประชาชนได้อยา่งแทจ้ริง

แนวทางที่ 5.2  เสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภบิาลในการบริหารจดัการ
    จดัหาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่สนับสนุนการปฏบิติังาน/  การบริการที่มีประสิทธิภาพ 5 4.95 110,000          0.61               ส้านักปลัด
เปน็การเสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภบิาลในการบริหารจดัการองค์กร งานประชาสัมพันธ์
ใหเ้ปน็องค์กรที่มีความพร้อมส้าหรับการใหบ้ริการสาธารณะแก่ประชาชน  

แนวทางที่ 5.3  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทกุภาคส่วนในการบริหารจดัการอยา่ง

เปน็ระบบ การสร้างความตระหนักในการมีส่วนร่วมและการแสดงความคิดเหน็ 3 2.97 50,000            0.28               ส้านักปลัด

 ความรับผิดชอบต่อส่วนรวมส่วนรวม การเผยแพร่ประโยชน์ที่เปน็รูปธรรมต่อ
ประชาชน การขับเคล่ือนการมีวนร่วมอยา่งเปน็ระบบและสร้างสรรค์  ตลอดจน
ส่งเสริมบรูณาการท้างานร่วมกับหน่วยงานอื่น รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาตาม
นโยบายของรัฐบาลเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อยา่งแทจ้ริง

รวมโครงการของส านักปลัดทั้งสิ้น 62 61.38 5,997,000      33.31            



ส้านักปลัด
เทศบาลเมืองแม่โจ้

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 : ด้านการแก้ไขปญัหาความยากจน
แนวทางที่ 2.2  การส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิต ทางการเกษตรอินทรียแ์ละการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร 

วัตถุประสงค์ เพื่อการพัฒนาการเกษตรโดยใช้แนวทางเกษตรอินทรีย ์การส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตเพื่อยกระดับสินค้า/บริการตามศักยภาพ
ของทอ้งถิ่น ใหไ้ด้มาตรฐานปลอดภยั รวมตลอดถึงการใช้ความรู้ด้านเทคโนโลยชี่วยลดต้นทนุ เพิ่มคุณภาพและมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร รวมทั้งการใหค้วามรู้
ด้านการเกษตรแก่คนในทอ้งถิ่น

ล าดับที่ พ้ืนที่ หน่วย

ด าเนินการ ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

1 โครงการจดัท้าปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุธรรมชาติ เพื่อเป็นค่าใชจ้า่ยในการด้าเนินการโครงการจดัท้าปุ๋ยฯ จา่ยเป็นค่าตอบแทน ในเขต ฝุายบริการ

และส่ิงเหลือใชใ้นครัวเรือนเพื่อลดปัญหา ค่ารับรอง ค่ากระดาษ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าอาหารว่าง เคร่ืองด่ืม ค่าชดุปฏบิัติ เทศบาล สาธารณสุข

หมอกควันจากการเผาไหม้ งาน และค่าใชจ้า่ยอืน่ที่จ้าเป็น 

2 โครงการศูนยถ์า่ยทอดเทคโนโลยกีารเกษตร เพื่อเป็นศูนยก์ลางให้เกษตรกรได้เขา้มามีส่วนร่วมคิดวิเคราะห์ วางแผน ในเขต ฝุายบริการ

ชมุชนเทศบาลเมืองแม่โจ้ และบริหารจดัการแผน สนับสนุนด้านการบริการและถา่ยทอดเทคโนโลยี เทศบาล สาธารณสุข

ทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง และขอ้มูลขา่วสารการเกษตรที่ส้าคัญ

3 โครงการอบรมส่งเสริมเพื่อพัฒนาผลิตภณัฑ์ของ เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในกจิกรรมฝึกอบรมเพื่อพัฒนาผลิตภณัฑ์ เชน่ ในเขต งานพัฒนา

ชมุชน การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การประชมุ และค่าใชจ้า่ยอืน่ ๆ ที่จ้าเป็น เทศบาล ชุมชน

งบประมาณ 20,000.-บาท

งบประมาณ 30,000.-บาท

งบประมาณ 50,000.-บาท

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558
(ผลผลิต/งบประมาณ)

แผนด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558
ส านักปลัด  เทศบาลเมอืงแมโ่จ้  อ าเภอสันทราย จังหวัดเชยีงใหม ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม



ส้านักปลัด
เทศบาลเมืองแม่โจ้

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 : ด้านการแก้ไขปญัหาความยากจน
แนวทางที่ 2.2  การส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิต ทางการเกษตรอินทรียแ์ละการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร 

วัตถุประสงค์  เพื่อการพัฒนาการเกษตรโดยใช้แนวทางเกษตรอินทรีย ์การส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตเพื่อยกระดับสินค้า/บริการตามศักยภาพ
ของทอ้งถิ่น ใหไ้ด้มาตรฐานปลอดภยั รวมตลอดถึงการใช้ความรู้ด้านเทคโนโลยชี่วยลดต้นทนุ เพิ่มคุณภาพและมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร รวมทั้งการใหค้วามรู้
ด้านการเกษตรแก่คนในทอ้งถิ่น

ล าดับที่ พ้ืนที่ หน่วย

ด าเนินการ ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

4 โครงการปูองกนัและก้าจดัหอยเชอร่ีในนาขา้ว เพื่อเป็นค่าใชจ้า่ยในโครงการปูองกนัและก้าจดัหอยเชอร่ี เพื่อจา่ยเป็นค่าตอบ ในเขต งานพัฒนา

ภายในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ แทนวิทยากร ค่าอาหารว่าง เคร่ืองด่ืม ค่าพาหนะ ค่าวัสดุอปุกรณ์ ค่าท้าเอกสาร เทศบาล ชมุชน

ค่าใชจ้า่ยในการท้ากจิกรรมต่าง ๆ และค่าใชจ้า่ยอืน่ที่จ้าเป็น

5 โครงการอบรมและส่งเสริมการเกษตรตามหลัก เพื่อเป็นค่าใชส้อยในโครงการอบรมและส่งเสริมเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิ ในเขต งานพัฒนา

ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง พอเพียง จา่ยเป็นค่าตอบแทน ค่าวัสดุอปุกรณ์ ค่าใชจ้า่ยในกจิกรรมต่าง ๆ เทศบาล ชมุชน

และค่าใชจ้า่ยอืน่ ๆ ที่จ้าเป็น

6 โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานในศูนยก์าร เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในโครงการหรือกจิกรรมการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน ในเขต งานพัฒนา

ศึกษาและพัฒนาอนัเนื่องมากจากพระราชด้าริ ในศูนยก์ารศึกษาและพัฒนาอนัเนื่องมาจากพระราชด้าริ เป็นการประชมุ รวมไป เทศบาล ชมุชน

ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงเพื่อพัฒนา ถงึค่าใชจ้า่ยอืน่ ๆ ที่จ้าเป็น

กระจายสู่ชมุชน งบประมาณ 200,000.-บาท

พ.ศ.2558
(ผลผลิต/งบประมาณ)

โครงการ/กิจกรรม

แผนด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558
ส านักปลัด  เทศบาลเมอืงแมโ่จ้  อ าเภอสันทราย จังหวัดเชยีงใหม ่

งบประมาณ 50,000.-บาท

รายละเอียดของกิจกรรม พ.ศ.2557

งบประมาณ 100,000.-บาท



ส้านักปลัด
เทศบาลเมืองแม่โจ้

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 : ด้านการแก้ไขปญัหาความยากจน
แนวทางที่ 2.3         สร้างความตระหนักแก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภคการสร้างความตระหนักใหผู้้ประกอบการและผู้บริโภคใหป้ระกอบธุรกิจด้วย

ความเปน็ธรรม มีจริยธรรม ในการประกอบการและบริโภคสินค้า

วัตถุประสงค์ สร้างความตระหนักแก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภคการสร้างความตระหนักใหผู้้ประกอบการและผู้บริโภคใหป้ระกอบธุรกิจด้วย

ความเปน็ธรรม มีจริยธรรม ในการประกอบการและบริโภคสินค้า
ล าดับที่ พ้ืนที่ หน่วย

ด าเนินการ ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

1 โครงการอบรมส่งเสริมอาชพีเพื่อเสริมสร้าง เพื่อใชจ้า่ยการฝึกอบรมส่งเสริมอาชพีเพื่อสร้างความเขม้แขง็ให้กบักลุ่มสตรี ในเขต งานพัฒนา

ความเขม้แขง็ให้กบักลุ่มสตรีแม่บ้านเทศบาล แม่บ้านเพื่อพัฒนาอาชพีให้กบักลุ่มสตรี จา่ยเป็นค่าสมนาคุณ ค่าพาหนะวิทยา เทศบาล ชมุชน

เมืองแม่โจ้ กร ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุส้านักงาน และค่าใชจ้า่ยอืน่ ๆ ที่จ้าเป็น

2 โครงการอบรมให้ความรู้เกีย่วกบัการปกครอง เพื่อจา่ยในโครงการอบรมให้ความรู้เกีย่วกบัการปกครองระบอบประชาธิปไตย ในเขต งานพัฒนา

ระบอบประชาธิปไตยเพื่อส่งเสริมและสนับสนุน เพื่อสนับสนุนการสร้างความปรองดองในชาติ จา่ยเป็นค่าสมนาคุณ ค่าพาหนะ เทศบาล ชมุชน

การสร้างความปรองดองและสมาณฉนัท์ของ วิทยากร ค่าวัสดุส้านักงาน และค่าใชจ้า่ยอืน่ ๆ ที่จ้าเป็น 

คนในชาติ

3 โครงการส้ารวจผู้มีความสามารถพิเศษในชมุชน เพื่อจา่ยในโครงการส้ารวจผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษในชมุชนเพื่อขบัเคล่ือน ในเขต งานพัฒนา

เพื่อขบัเคล่ือนชมุชนในเขตเทศบาลไปสู่เมือง ชมุชนในเขตเทศบาลเมืองแม่โจไ้ปสู่เมืองต้นแบบ จา่ยเป็นค่าสมนาคุณ ค่าพา เทศบาล ชมุชน

ต้นแบบ หนะวิทยากร ค่าวัสดุส้านักงาน ค่าเบี้ยเล้ียงและค่าใชจ้า่ยอืน่ ๆ ที่จ้าเป็น

แผนด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558
ส านักปลัด  เทศบาลเมอืงแมโ่จ้  อ าเภอสันทราย จังหวัดเชยีงใหม ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พ.ศ.2557

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 200,000.-บาท

งบประมาณ 30,000.-บาท

งบประมาณ  20,000.-บาท

พ.ศ.2558



ส้านักปลัด
เทศบาลเมืองแม่โจ้

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน
แนวทางที่ 3.1 พัฒนาการจดัการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

วัตถุประสงค์  การจัดการศึกษาทั้งในและนอกระบบที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งส่งเสริมสภาพแวดล้อมแหล่งแลกเปล่ียนเรียนรู้ที่เหมาะสมและเพียงพอส้าหรับ

ประชาชน เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

ล าดับที่ พ้ืนที่ หน่วย

ด าเนินการ ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

1 การประชมุผู้ปกครองนักเรียนศูนยพ์ัฒนา เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการประชมุผู้ปกครองนักเรียนศูนยพ์ัฒนา ศูนย์พัฒนา งาน

เด็กเล็ก เด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่โจ ้โดยจา่ยเป็นค่าวัสดุ อปุกรณ์ ค่าประชา เด็กเล็กเทศบาลการศึกษา

สัมพันธ์ และค่าใชจ้า่ยอืน่ที่จ้าเป็น 

2 โครงการเกษตรกรน้อย เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในโครงการเกษตรกรน้อย ปฏบิัติงานเกีย่วกบั ศูนย์พัฒนา งาน

การพัฒนาเด็กเล็ก เพื่อให้ความรู้ ความเขา้ใจ เกีย่วกบัเกษตรกรรม เด็กเล็กเทศบาลการศึกษา

ให้เด็ในศูนยเ์ด็กเล็ก จา่ยเป็นค่าวัสดุ อปุกรณ์ อาหารว่าง และอืน่ๆ

3 โครงการศึกษาดูงานด้านเพิ่มทักษะวิชาการ เพื่อจา่ยเป็นค่าศึกษาดูงานเพิ่มทักษะวิชาการให้กบัเยาวชนในเขตเทศ ในเขต งาน

ให้แกเ่ยาวชนในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ บาลเมืองแม่โจ ้เชน่ ค่าวัสดุ อปุกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าเล้ียงรับรอง ค่าอาหาร เทศบาล การศึกษา

ค่าเคร่ืองด่ืม และอืน่ๆที่จ้าเป็น 

งบประมาณ 20,000.-บาท

งบประมาณ 10,000.-บาท

งบประมาณ 30,000.-บาท

ส านักปลัด  เทศบาลเมอืงแมโ่จ้  อ าเภอสันทราย จังหวัดเชยีงใหม ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

แผนด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558

(ผลผลิต/งบประมาณ)



ส้านักปลัด
เทศบาลเมืองแม่โจ้

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน
แนวทางที่ 3.1 พัฒนาการจดัการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

วัตถุประสงค์  การจัดการศึกษาทั้งในและนอกระบบที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งส่งเสริมสภาพแวดล้อมแหล่งแลกเปล่ียนเรียนรู้ที่เหมาะสมและเพียงพอส้าหรับ

ประชาชน เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

ล าดับที่ พ้ืนที่ หน่วย

ด าเนินการ ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

4 โครงการอบรมทักษะทางดนตรีและการเคล่ือน เพื่อใชจ้า่ยในโครงการอบรมทักษะทางด้านดนตรีและการเคล่ือนไหวให้เด็ก ศูนย์พัฒนา งานการ

ไหวส้าหรับเด็กนักเรียนและเยาวชนในเขตเทศ นักเรียน เยาวชนนพื้นที่ เพื่อจา่ยเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่ารับรอง เด็กเล็ก ศึกษา

บาลเมืองแม่โจ้ ค่ากระดาษ เคร่ืองเขยีนแบบพิมพ์ ค่าวัสดุ อปุกรณ์ ค่าอืน่ๆ ที่จ้าเป็น

5 โครงการแขง่ขนักฬีานักเรียน เยาวชน ประ จา่ยเป็นค่ายด้าเนินกจิกรรม การแขง่ขนักฬีาเยาวชนและประชาชน เชน่ ในเขต งานการ

ชาชน การแขง่ขนักฬีาพื้นบ้านต้านยาเสพติด ฟุตบอล บาสเกตบอล วอลเล่ยบ์อล ตะกร้อ ว่ายน้้า เทควันโด เทนนิส เทศบาล ศึกษา

ใชจ้า่ยในพิธิปิด-เปิด ค่าอาหารว่าง ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าที่พัก

ค่าตอบแทนกรรมการและเจา้หน้าที่ และค่าใชจ้า่ยอืน่ๆ ที่จ้าเป็น

6 โครงการศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการด้าเนินกจิกรรมโครงการศูนยเ์ด็กเล็กแม่โจ้ ศุนยพ์ัฒนา งานการ

แม๋โจ ้CUP CUP ในการจดักจิกรรมกฬีาให้กบัเด็กเล็กของศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กเทศบาล เด็กเล็ก ศึกษา

จา่ยเป็นค่าปิด-เปิดพิธี ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเคร่ืองด่ืม ฯลฯ

งบประมาณ 100,000.-บาท

งบประมาณ 50,000.-บาท

แผนด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558
ส านักปลัด  เทศบาลเมอืงแมโ่จ้  อ าเภอสันทราย จังหวัดเชยีงใหม ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ 40,000.-บาท

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558
(ผลผลิต/งบประมาณ)



ส้านักปลัด
เทศบาลเมืองแม่โจ้

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน
แนวทางที่ 3.2 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

วัตถุประสงค์  เพือ่ส่งเสริมใหป้ระชาชนมกีารดูแลและสร้างเสริมสุขภาพของตนเอง รณรงค์ส่งเสริมใหป้ระชาชนมค่ีานิยมในการด้าเนินชีวิตตามแนวพระราชด้าริเศรษฐกจิพอเพียง

 การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการด้ารงชีพ สนับสนุนส่งเสริมใหก้ารสงเคราะหช์่วยเหลือประชาชนกลุ่มผู้ด้อยโอกาสใหม้คุีณภาพชีวิตทีดี่ ตลอดจนเสริมสร้างประสิทธิภาพในการรักษา

ความสงบ ปลอดภยัใหแ้กชุ่มชน  มคีวามมั่นคงปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สินและระวังดูแลความปลอดภยัโดยการแกป้ัญหาภายในชุมชนด้วยตนเอง  

ล าดับที่ พ้ืนที่ หน่วย

ด าเนินการ ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

1 โครงการวันเด็กแห่งชาติ 2558 เพื่อเป็นค่าใชจ้า่ยในโครงการวันเด็กแห่งชาติประจ้าปี 2558 ในเขต งานการ

โดยจา่ยเป็นค่าวัสดุ อปุกรณ์ ค่าประชาสัมพันธ์ และค่าใชจ้า่ยอืน่ที่จ้าเป็น เทศบาล ศึกษา

2 โครงการสายใยสัมพันธ์ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก เพื่อเป็นค่าใชจ้า่ยในโครงการสายใยสัมพันธ์ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กถงึ ศูนยพ์ัฒนา งานการ

ถงึครอบครัว ครอบครัว โดยจา่ยเป็นค่าวัสดุ อปุกรณ์ ค่าประชาสัมพันธ์และค่าใช้ เด็กเล็ก ศึกษา

จา่ยอืน่ที่จ้าเป็น

3 โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนศูนยพ์ัฒนา เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในโครงการฝึกอบรมส่งเสริมสุขภาพนักเรียนศูนย์ ศูนยพ์ัฒนา งานการ

เด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่โจ้ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่โจ ้เสริมให้เด็กรับการส่งเสริมสุขภาพ เด็กเล็ก ศึกษา

ที่ดีและถกูต้องตามวัยให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพ ทักษะของ

ผู้ดูและเด็กและผู้ปกครองในการปูองกนัและรักษาโรคติดต่อ จา่ยเป็น

ค่าวัสดุอปุกรณ์ ค่าอาหาร ค่าเอกสาร และค่าใชจ้า่ยอืน่ที่จ้าเป็น

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 15,000.-บาท

งบประมาณ 15,000.-บาท

พ.ศ.2558

งบประมาณ 100,000.-บาท

แผนด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558
ส านักปลัด  เทศบาลเมอืงแมโ่จ้  อ าเภอสันทราย จังหวัดเชยีงใหม ่

โครงการ/กิจกรรม พ.ศ.2557รายละเอียดของกิจกรรม



ส้านักปลัด
เทศบาลเมืองแม่โจ้

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน
แนวทางที่ 3.2 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

วัตถุประสงค์  เพือ่ส่งเสริมใหป้ระชาชนมกีารดูแลและสร้างเสริมสุขภาพของตนเอง รณรงค์ส่งเสริมใหป้ระชาชนมค่ีานิยมในการด้าเนินชีวิตตามแนวพระราชด้าริเศรษฐกจิพอเพียง

 การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการด้ารงชีพ สนับสนุนส่งเสริมใหก้ารสงเคราะหช์่วยเหลือประชาชนกลุ่มผู้ด้อยโอกาสใหม้คุีณภาพชีวิตทีดี่ ตลอดจนเสริมสร้างประสิทธิภาพในการรักษา

ความสงบ ปลอดภยัใหแ้กชุ่มชน  มคีวามมั่นคงปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สินและระวังดูแลความปลอดภยัโดยการแกป้ัญหาภายในชุมชนด้วยตนเอง  

ล าดับที่ พ้ืนที่ หน่วย

ด าเนินการ ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

4 โครงการสงเคราะห์ประชาชนผู้ประสบปัญ เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการให้การสงเคราะห์และบรรเทาความเดือดร้อน ในเขต ส้านัก

หาความเดือดร้อนหรือด้อยโอกาสในเขต แกผู้่ประสบปัญหาครอบครัวหรือผู้ด้อยโอกาสในสังคมในเขตเทศบาลฯ เทศบาล ปลัด

เทศบาลเมืองแม่โจ้

5 โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานกลุ่มผู้สูง เพื่อเป็นค่าใชจ้า่ยในการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน การจดัการ การจดักจิกรรม ในเขต ส้านัก

อายเุทศบาลเมืองแม่โจ้ ให้แกก่ลุ่มสูงอายแุละผู้ที่เกีย่วขอ้ง จา่ยเป็นค่าสมนาคุณ ค่าพาหนะวิทยากร เทศบาล ปลัด

ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุส้านักงาน และค่าใชจ้า่ยอืน่ๆ ที่จ้าเป็น 

6 โครงการเทศบาลสีขาว เพื่อค่าใชจ้า่ยในโครงการเทศบาลสีขา่ว เพื่อปูองกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด ในเขต ส้านัก

ในชมุชน เชน่ จดัอบรมรณรงค์แกไ้ขปัญหายาเสพติด การศึกษาดูงาน การประชมุ เทศบาล ปลัด

สัมมนาต่าง เพื่อเป็นค่าอาหารว่าง เคร่ืองด่ืม และค่าใชจ้า่ยอืน่ ๆ ที่จ้าเป็น

งบประมาณ 20,000.-บาท

พ.ศ.2557

แผนด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558
ส านักปลัด  เทศบาลเมอืงแมโ่จ้  อ าเภอสันทราย จังหวัดเชยีงใหม ่

พ.ศ.2558โครงการ/กิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 20,000.-บาท

งบประมาณ 50,000.-บาท

รายละเอียดของกิจกรรม



ส้านักปลัด
เทศบาลเมืองแม่โจ้

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน
แนวทางที่ 3.2 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

วัตถุประสงค์  เพือ่ส่งเสริมใหป้ระชาชนมกีารดูแลและสร้างเสริมสุขภาพของตนเอง รณรงค์ส่งเสริมใหป้ระชาชนมค่ีานิยมในการด้าเนินชีวิตตามแนวพระราชด้าริเศรษฐกจิพอเพียง

 การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการด้ารงชีพ สนับสนุนส่งเสริมใหก้ารสงเคราะหช์่วยเหลือประชาชนกลุ่มผู้ด้อยโอกาสใหม้คุีณภาพชีวิตทีดี่ ตลอดจนเสริมสร้างประสิทธิภาพในการรักษา

ความสงบ ปลอดภยัใหแ้กชุ่มชน  มคีวามมั่นคงปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สินและระวังดูแลความปลอดภยัโดยการแกป้ัญหาภายในชุมชนด้วยตนเอง  

ล าดับที่ พ้ืนที่ หน่วย

ด าเนินการ ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

7 โครงการยทุธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพ ตามนโยบาย 7 แผน 4 ปรับ 3 หลัก  6 เร่ง จา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในกจิกรรมโครง ในเขต ส้านัก

ติด การเพื่อปูองกนัฯ เป็นค่าจดัฝึกอบรม การประชมุสัมมนา ศึกษาดูงาน เทศบาล ปลัด

และค่าใชจ้า่ยอืน่ ๆ ที่จ้าเป็น

8 โครงการส่งเสริมอาชพีฝึกอบรมการบริบาลผู้ เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ย ในโรงการส่งเสริมอาชพีฝึกอบรมการบริบาลผู้สูงอาย ุ ในเขต ฝุายบริการ

สูงอายุ เชน่ ค่าตอบแทน ค่าวัสดุอปุกรณ์ ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม และอืน่ ๆที่จ้าเป็น เทศบาล สาธารณสุข

9 โครงการน้อมน้าเศรษฐกจิพอเพียงในเขตเทศบาล ในเขต ส้านัก

เมืองแม่โจ้ แม่โจ ้จา่ยเป็นค่าเตรียมสถานที่ ค่าพาหนะ ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าปูายประชาสัม เทศบาล ปลัด

พันธ์ ค่าวัสดุอปุกรณ์ และค่าใชจ้า่ยอืน่ ๆ ที่จ้าเป็น

แผนด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558โครงการ/กิจกรรม

ส านักปลัด  เทศบาลเมอืงแมโ่จ้  อ าเภอสันทราย จังหวัดเชยีงใหม ่

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 50,000.- บาท

เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยตามโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีแม่บ้านเทศบาลเมือง

งบประมาณ 30,000.-บาท

งบประมาณ 100,000.-บาท



ส้านักปลัด
เทศบาลเมืองแม่โจ้

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน
แนวทางที่ 3.2 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

วัตถุประสงค์  เพือ่ส่งเสริมใหป้ระชาชนมกีารดูแลและสร้างเสริมสุขภาพของตนเอง รณรงค์ส่งเสริมใหป้ระชาชนมค่ีานิยมในการด้าเนินชีวิตตามแนวพระราชด้าริเศรษฐกจิพอเพียง

 การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการด้ารงชีพ สนับสนุนส่งเสริมใหก้ารสงเคราะหช์่วยเหลือประชาชนกลุ่มผู้ด้อยโอกาสใหม้คุีณภาพชีวิตทีดี่ ตลอดจนเสริมสร้างประสิทธิภาพในการรักษา

ความสงบ ปลอดภยัใหแ้กชุ่มชน  มคีวามมั่นคงปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สินและระวังดูแลความปลอดภยัโดยการแกป้ัญหาภายในชุมชนด้วยตนเอง  

ล าดับที่ พ้ืนที่ หน่วย

ด าเนินการ ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

10 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีแม่บ้านเทศ เพื่อใชจ้า่ยในโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีแม่บ้าน เสริมสร้างความรู้ ในเขต งาน

บาลเมืองแม่โจ้ ทักษะขดีความสามารถต่อการเป็นผู้น้า สร้างความเชือ่มันให้ผู้น้าสตรีมีความ เทศบาล พัฒนา

เขม้แขง็ เป็นอยา่งที่ดีในการแกไ้ขปัญหาสังคม เชน่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ชมุชน

เคร่ืองด่ืม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอปุกรณ์ และค่าใชจ้า่ยอืน่ที่จ้าเป็น

พ.ศ.2558
(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 100,000.-บาท

แผนด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558
ส านักปลัด  เทศบาลเมอืงแมโ่จ้  อ าเภอสันทราย จังหวัดเชยีงใหม ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พ.ศ.2557



ส้านักปลัด
เทศบาลเมืองแม่โจ้

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน
แนวทางที่ 3.3 ส่งเสริมอนุรักษ ์ประเพณี ทางศาสนา และวัฒนธรรมทอ้งถิ่น

วัตถุประสงค์ เพื่อจัดการองค์ความรู้ทางวฒันธรรมและทุนทางสังคม การสืบค้นภมูิปัญญา อัตลักษณ์ท้องถิน่ การส่งเสริมการเรียนรู้ศิลปวฒันธรรมของท้องถิน่ 

การประยุกต์ประเพณีและวฒันธรรมกับวถิีชีวติของคนในท้องถิน่ การจัดกิจกรรมและการสร้างกลุ่มส่งเสริมประเพณีและวฒันธรรมของท้องถิน่ 

รวมถึงการสนับสนุนศาสนาในการจัดการองค์ความรู้และจัดกิจกรรมทางศาสนา

ล าดับที่ พ้ืนที่ หน่วย

ด าเนินการ ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

1 โครงการอบรมทางวิชาการให้กบันักเรียน เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในโครงการอบรมวิชาการให้แกน่ักเรียนในเขต ในเขต งานการ

ในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ เทศบาลเมืองแม่โจ ้โดยจา่ยเป็นค่าเขา้ค่ายเขา้ค่ายอบรมนักเรียนใน เทศบาล ศึกษา

โรงเรียน เพื่อฝึกอาบรม คุณลักษณะนิสัย วินัย คุณธรรม จริยธรรมและ

การอยูร่่วมกบัผู้อืน่อยา่งมีความสุข เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการฝึกอบ

รม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าสมนาคุณ วิทยากร และค่าใชจ้า่ยอืน่ๆ 

2 โครงการวันแม่แห่งชาติ เพื่อใชจ้า่ยในโครงการวันแม่แห่งชติ ในการด้าเนินกจิกรรมเกีย่วกบั ในเขต งานการ

วันแม่แห่งชาติ ส่งเสริมให้ท้ากจิกรรมร่วมกนัระหว่างแม่กบัลูก เพื่อ เทศบาล ศึกษา

ให้เกดิความผูกพันธ์ระหว่างแม่กบัลูก สร้างความอบอุน่ให้แกค่รอบครัว

จา่ยเป็นค่าวัสดุอปุกรณ์ ค่าอาหาร เอกสาร และค่าใชจ้า่ยอืน่ที่จ้าเป็น

งบประมาณ 100,000.-บาท

งบประมาณ 50,000.-บาท

ส านักปลัด  เทศบาลเมอืงแมโ่จ้  อ าเภอสันทราย จังหวัดเชยีงใหม ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พ.ศ.2557 พ.ศ.2558
(ผลผลิต/งบประมาณ)



ส้านักปลัด
เทศบาลเมืองแม่โจ้

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน
แนวทางที่ 3.3 ส่งเสริมอนุรักษ ์ประเพณี ทางศาสนา และวัฒนธรรมทอ้งถิ่น

วัตถุประสงค์ เพื่อจัดการองค์ความรู้ทางวฒันธรรมและทุนทางสังคม การสืบค้นภมูิปัญญา อัตลักษณ์ท้องถิน่ การส่งเสริมการเรียนรู้ศิลปวฒันธรรมของท้องถิน่ 

การประยุกต์ประเพณีและวฒันธรรมกับวถิีชีวติของคนในท้องถิน่ การจัดกิจกรรมและการสร้างกลุ่มส่งเสริมประเพณีและวฒันธรรมของท้องถิน่ 

รวมถึงการสนับสนุนศาสนาในการจัดการองค์ความรู้และจัดกิจกรรมทางศาสนา

ล าดับที่ พ้ืนที่ หน่วย

ด าเนินการ ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

3 โครงการสืบสานวัฒนธรรมภมูิปัญญาท้องถิน่ เพื่อใชเ้ป็นค่าใชจ้า่ยในการอบรมสืบสานวัฒนธรรมภมูิปัญญาท้องถิน่ ในเขต งานการ

โดยส่งเสริมสนับสนุนและอนุรักษ์ประเพณีและวัฒธรรมท้องถิน่ ให้เด็ก เทศบาล ศึกษา

และเยาวชนในท้องถิน่ได้เรียนรู้จกัวิถชีวีิต รู้คุณค่าในประวัติศาสตร์ท้อง

ถิน่ เพื่จา่ยเป็นค่าวัสดุอปุกรณ์ในการจดักจิกรรม ค่าอาหาร อาหารว่าง 

และ ค่าเอกสาร ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ และค่าใชจ้า่ยอืน่ที่จ้าเป็น

4 โครงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาเด็กนักเรียน เพื่อจา่ยเป็นค่าฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาเด็กนักเรียนสู่ประชาคมอาเซียน ในเขต งานการ

สู่ประชาคมอาเซียน การเตรียมความพร้อม ทักษะต่าง ๆ เพื่อการเรียนรู้ และด้ารงชวีิตท่าม เทศบาล ศึกษา

กลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม ของประชาคมอาเซียน จา่ยเป็นค่า 

เอกสาร ค่าวัสดุอปุกรณ์ ค่าปูาย ค่าดอกไม้ และค่าใชจ้า่ยอืน่ที่จ้าเป็น

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม

แผนด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 10,000.-บาท

งบประมาณ 17,000.-บาท

ส านักปลัด  เทศบาลเมอืงแมโ่จ้  อ าเภอสันทราย จังหวัดเชยีงใหม ่



ส้านักปลัด
เทศบาลเมืองแม่โจ้

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน
แนวทางที่ 3.3 ส่งเสริมอนุรักษ ์ประเพณี ทางศาสนา และวัฒนธรรมทอ้งถิ่น

วัตถุประสงค์ เพื่อจัดการองค์ความรู้ทางวฒันธรรมและทุนทางสังคม การสืบค้นภมูิปัญญา อัตลักษณ์ท้องถิน่ การส่งเสริมการเรียนรู้ศิลปวฒันธรรมของท้องถิน่ 

การประยุกต์ประเพณีและวฒันธรรมกับวถิีชีวติของคนในท้องถิน่ การจัดกิจกรรมและการสร้างกลุ่มส่งเสริมประเพณีและวฒันธรรมของท้องถิน่ 

รวมถึงการสนับสนุนศาสนาในการจัดการองค์ความรู้และจัดกิจกรรมทางศาสนา

ล าดับที่ พ้ืนที่ หน่วย

ด าเนินการ ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

5 โครงการกจิกรรมบรรพชาสามเณรและอปุสม เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในโครงการกจิกรรมบรรพชาสามเณรและอปุสมบท ในเขต งานศาสนา

บทภาคฤดูร้อน ภาคฤดูร้อน เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุ อปุกรณ์ ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าเอกสาร เทศบาล และวัฒนธรรม

และค่าใชจ้า่ยอืน่ที่จ้าเป็น

6 โครงการธรรมเพื่อชวีิต เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในโรงการธรรมเพื่อชวีิต จดักจิกรรมอบม ประชมุ ในเขต งานศาสนา

สัมมนา ค่าวัสดุ อปุกรณ์ ค่าเชา่ ค่าอาหาร ค่าใชจ้า่ยต่าง ๆ ที่จ้าเป็น เทศบาล และวัฒนธรรม

7 โครงการท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรมและสืบ เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในโครงการดังกล่าว เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ศิปล ในเขต งานศาสนา

สานภมูิปัญญาพื้นบ้าน วัฒนธรรม ภมูิปัญญาท้องถิน่ในระดับชมุชน บุคลากรได้ท้ากจิกรรมร่วมกนั เทศบาล และวัฒนธรรม

เพื่อสร้างความสามัคคี 

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 30,000.-บาท

งปบระมาณ 30,000.-บาท

งบประมาณ 50,000.-บาท

แผนด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558
ส านักปลัด  เทศบาลเมอืงแมโ่จ้  อ าเภอสันทราย จังหวัดเชยีงใหม ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พ.ศ.2557 พ.ศ.2558



ส้านักปลัด
เทศบาลเมืองแม่โจ้

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน
แนวทางที่ 3.3 ส่งเสริมอนุรักษ ์ประเพณี ทางศาสนา และวัฒนธรรมทอ้งถิ่น

วัตถุประสงค์ เพื่อจัดการองค์ความรู้ทางวฒันธรรมและทุนทางสังคม การสืบค้นภมูิปัญญา อัตลักษณ์ท้องถิน่ การส่งเสริมการเรียนรู้ศิลปวฒันธรรมของท้องถิน่ 

การประยุกต์ประเพณีและวฒันธรรมกับวถิีชีวติของคนในท้องถิน่ การจัดกิจกรรมและการสร้างกลุ่มส่งเสริมประเพณีและวฒันธรรมของท้องถิน่ 

รวมถึงการสนับสนุนศาสนาในการจัดการองค์ความรู้และจัดกิจกรรมทางศาสนา

ล าดับที่ พ้ืนที่ หน่วย

ด าเนินการ ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

8 โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา เพื่อจา่ยในโครงการประเพณีแห่งเทียนพรรษา ปี 2558 จา่ยเป็นค่าตอบ ในเขต งานศาสนา

แทน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเบี้ยเล้ียง ค่ากระดาษ ประชาสัมพันธ์ เทศบาล และวัฒนธรรม

ค่าท้าปูายโฆษณาประชาสัมพันธ์ และค่าใชจ้า่ยอืน่ที่จ้าเป็น 

9 โรงการฟังเทศนาธรรม ประจ้าปี 2558 เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการด้าเนินกจิกรรมในโครงการฟังเทศนาธรรม ในเขต งานศาสนา

ปี 2558 จา่ยเป็นค่าตอบแทน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเบี้ยเล้ียง เทศบาล และวัฒนธรรม

ค่ากระดาษ ค่าประชาสัมพันธ์ และค่าใชจ้า่ยอืน่ ๆ ที่จ้าเป็น 

10 โครงการส่งสเริมอนุรักษ์ประเพณียีเ่ป็ง เพื่อเป็นค่าใชจ้า่ยในการด้าเนินกจิกรรมโครงการโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ ในเขต งานศาสนา

ประจ้าปี 2557 ประเพณียีเ่ป็ง ประจ้าปี 2557โดยจา่ยเป็น ค่าตอนแทน ค่าสมนาคุณ เทศบาล และวัฒนธรรม

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเคร่ืองด่ืม และค่าใชจ้า่ยอืน่ ๆที่จ้าเป็น 

งบประมาณ 100,000.-บาท

งบประมาณ 30,000.-บาท

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พ.ศ.2557 พ.ศ.2558
(ผลผลิต/งบประมาณ)

งปบระมาณ 1,000,000.-บาท

แผนด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558
ส านักปลัด  เทศบาลเมอืงแมโ่จ้  อ าเภอสันทราย จังหวัดเชยีงใหม ่



ส้านักปลัด
เทศบาลเมืองแม่โจ้

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน
แนวทางที่ 3.3 ส่งเสริมอนุรักษ ์ประเพณี ทางศาสนา และวัฒนธรรมทอ้งถิ่น

วัตถุประสงค์ เพื่อจัดการองค์ความรู้ทางวฒันธรรมและทุนทางสังคม การสืบค้นภมูิปัญญา อัตลักษณ์ท้องถิน่ การส่งเสริมการเรียนรู้ศิลปวฒันธรรมของท้องถิน่ 

การประยุกต์ประเพณีและวฒันธรรมกับวถิีชีวติของคนในท้องถิน่ การจัดกิจกรรมและการสร้างกลุ่มส่งเสริมประเพณีและวฒันธรรมของท้องถิน่ 

รวมถึงการสนับสนุนศาสนาในการจัดการองค์ความรู้และจัดกิจกรรมทางศาสนา

ล าดับที่ พ้ืนที่ หน่วย

ด าเนินการ ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

11 โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพ เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมจารีพประเพณี ในเขต งานศาสนา

ณีท้องถิน่แห่ไม้ก้้า ประจ้าปี 2558 ท้องถิน่แห่งไม้ก้้า ประจ้าปี 2558  เพื่อส่งเสริมความสามัคคีในชมุชน เทศบาล และวัฒนธรรม

วัดสิริมงคล และสร้างควมรักห่วงแหน ในศิลปวัฒนธรรมของไทย ของวัด  

12 โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพ เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมจารีพประเพณี ในเขต งานศาสนา

ณีท้องถิน่แห่ไม้ก้้า ประจ้าปี 2558 ท้องถิน่แห่งไม้ก้้า ประจ้าปี 2558  เพื่อส่งเสริมความสามัคคีในชมุชน เทศบาล และวัฒนธรรม

วัดทุ่งปุาเกด็ และสร้างควมรักห่วงแหน ในศิลปวัฒนธรรมของไทย ของวัด

13 โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพ เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมจารีพประเพณี ในเขต งานศาสนา

ณีท้องถิน่แห่ไม้ก้้า ประจ้าปี 2558 ท้องถิน่แห่งไม้ก้้า ประจ้าปี 2558  เพื่อส่งเสริมความสามัคคีในชมุชน เทศบาล และวัฒนธรรม

วัดแม่แกด้น้อย และสร้างควมรักห่วงแหน ในศิลปวัฒนธรรมของไทย ของวัด

แผนด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558
ส านักปลัด  เทศบาลเมอืงแมโ่จ้  อ าเภอสันทราย จังหวัดเชยีงใหม ่

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 400,000.-บาท

งบประมาณ 400,000.-บาท

งบประมาณ 300,000.-บาท

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พ.ศ.2557 พ.ศ.2558



ส้านักปลัด
เทศบาลเมืองแม่โจ้

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน
แนวทางที่ 3.3 ส่งเสริมอนุรักษ ์ประเพณี ทางศาสนา และวัฒนธรรมทอ้งถิ่น

วัตถุประสงค์ เพื่อจัดการองค์ความรู้ทางวฒันธรรมและทุนทางสังคม การสืบค้นภมูิปัญญา อัตลักษณ์ท้องถิน่ การส่งเสริมการเรียนรู้ศิลปวฒันธรรมของท้องถิน่ 

การประยุกต์ประเพณีและวฒันธรรมกับวถิีชีวติของคนในท้องถิน่ การจัดกิจกรรมและการสร้างกลุ่มส่งเสริมประเพณีและวฒันธรรมของท้องถิน่ 

รวมถึงการสนับสนุนศาสนาในการจัดการองค์ความรู้และจัดกิจกรรมทางศาสนา

ล าดับที่ พ้ืนที่ หน่วย

ด าเนินการ ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

14 โครงการการพัฒนาส่งเสริมการกฬีานันทนาการ เพื่อจา่ยเป็นค่าฝึกอบรมเพิ่มทักษะการเล่นกฬีา การจดัแขง่ขนักฬีา ฟุต ในเขต งานการ

และกจิกรรมทางกายเพื่อประชาชนและ บอล ฟุตซอล ปั่นจกัรยาน แอโรบิค ลีลาศ เปตอง ฯลฯ การรณรงค์ เทศบาล ศึกษา

เยาวชน ประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเบี้ยเล้ียง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง

15 โครงการทัศนศึกษาดูงานของกลุ่มผู้สูงอายเุทศ เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในกจิกรรมการศึกษาดูงานของกลุ่มผู้สูงอาย ุเชน่ ค่าพา ในเขต งานพัฒนา

บาลเมืองแม่โจ้ พาหนะ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง เคร่ืองด่ืม ปูายประชาสัมพันธ์ วัสดุอปุกรณ์ เทศบาล ชมุชน

และค่าใชจ้า่ยอืน่ ๆที่จ้าเป็น

16 โครงการผู้สูงอายสัุญจร เทศบาลเมืองแม่โจ้ เพื่อเป็นค่าใชจ้า่ยในโครงการผู้สูงอายสัุญจร เชน่ ค่าพาหนะ อาหาร อาหารว่าง ในเขต งานพัฒนา

ประจ้าปีงบประมาณ 2558 เคร่ืองด่ืม ปูายประชาสัมพันธ์ วัสดุอปุกรณ์ และอืน่ ๆที่จ้าเป็น เทศบาล ชมุชน

งบประมาณ 100,000.-บาท

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พ.ศ.2557 พ.ศ.2558
(ผลผลิต/งบประมาณ)

ค่าโล่รางวัล ค่าของรางวัล ค่าดอกไม้ ค่าพาหนะและค่าใชจ้า่ยอืน่ที่จ้าเป็น

แผนด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558
ส านักปลัด  เทศบาลเมอืงแมโ่จ้  อ าเภอสันทราย จังหวัดเชยีงใหม ่

งบประมาณ 50,000.-บาท

งบประมาณ 400,000.-บาท



ส้านักปลัด
เทศบาลเมืองแม่โจ้

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน
แนวทางที่ 3.3 ส่งเสริมอนุรักษ ์ประเพณี ทางศาสนา และวัฒนธรรมทอ้งถิ่น

วัตถุประสงค์ เพื่อจัดการองค์ความรู้ทางวฒันธรรมและทุนทางสังคม การสืบค้นภมูิปัญญา อัตลักษณ์ท้องถิน่ การส่งเสริมการเรียนรู้ศิลปวฒันธรรมของท้องถิน่การประยุกต์ประเพณีและวฒันธรรมกับ 

วถิีชีวติของคนในท้องถิน่ การจัดกิจกรรมและการสร้างกลุ่มส่งเสริมประเพณีและวฒันธรรมของท้องถิน่รวมถึงการสนับสนุนศาสนาในการจัดการ องค์ความรู้และจัดกิจกรรมทางศาสนา

ล าดับที่ พ้ืนที่ หน่วย

ด าเนินการ ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

17 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีสากลแม่บ้าน เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีแม่บ้านเพื่อเสริม ในเขต งานพัฒนา

เนื่องในวันสตรีสากล เทศบาลเมืองแม่โจ ้ สร้างโอกาสให้กบัสตรี ส่งเสริมการมีส่วนร่วม สนับสนุนส่งเสริมองค์กรเครือขา่ย เทศบาล ชมุชน

ในการจดักจิกรรมกระตุ้นให้เกดิความเสมอภาคทุกภาคส่วน จา่ยเป็นค่าวัสดุ

18 โครงการกฬีาพื้นบ้านสานสัมพันธ์กลุ่มสตรีแม่บ้าน เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการแขง่ขนักฬีาพื้นบ้านสานสัมพันธ์กลุ่มสตรีแม่บ้าน ในเขต งานพัฒนา

เทศบาลเมืองแม่โจป้ระจ้าปีงบประมาณ 2558 ให้มีสุขภาพแขง็แรง เกดิความสามัคคี อนุรักษ์การละเล่นพื้นบ้านแบบไทย เทศบาล ชมุชน

ปลูกฝังทัศนคติที่ดีและสร้างขวัญก้าลังใจให้กบัผู้อืน่ ๆ เชน่ค่าอาหารกลางวัน

อาหารว่าง ค่าเชา่เคร่ืองเสียง เคร่ืองด่ืม และอืน่ ๆที่จ้าเป็น

19 โครงการอบรมและส่งเสริมกลุ่มอาชพีสตรีแม่บ้าน เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและส่งเสริมกลุ่มสตรีแม่บ้าน เพื่อเสริม ในเขต งานพัฒนา

เทศบาลเมืองแม่โจ้ สร้างทักษาะความรู้ ทักษะด้านอาชพี สร้างโอกาสและทางเลือก ส่งเสริมการ เทศบาล ชมุชน

จดัต้ังกลุ่ม เสริมสร้างให้มีการพึ่งตนเอง จา่ยเป็นค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม 

วัสดุอปุกรณ์ และอืน่ ๆที่จ้าเป็น

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558
(ผลผลิต/งบประมาณ)

อปุกรณ์ ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง เคร่ืองด่ืมและค่าใชจ้า่ยอืน่ที่จ้าเป็น

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม

แผนด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558
ส านักปลัด  เทศบาลเมอืงแมโ่จ้  อ าเภอสันทราย จังหวัดเชยีงใหม ่

งบประมาณ  100,000.-บาท

งบประมาณ 150,000.-บาท

งบประมาณ 600,000.-บาท



ส้านักปลัด
เทศบาลเมืองแม่โจ้

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 : ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางที่ 4.2   การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

วัตถุประสงค์  เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ มีจติส้านึกและตระหนัก
ในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ล าดับที่ พ้ืนที่ หน่วย

ด าเนินการ ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

1 โครงการสร้างจติส้านึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรม เพื่อใชส้อยในโครงการสร้างจติส้านึกอนุรักษ์ทรัพยกรฯ จา่ยเป็นค่าตอบแทน ในเขต งานพัฒนา

ชาติและส่ิงแวดล้อม วิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง เคร่ืองด่ืม ค่าพาหนะ ค่าวัสดุอปุกรณ์ ค่าจดัท้าเอก เทศบาล ชมุชน

สารค่าใชจ้า่ยในการท้ากจิกรรมต่าง ๆ และค่าใชจ้า่ยอืน่ที่จ้าเป็น

2 โครงการปลูกปุาตามพระราชเสาวนีย์ เพื่อเป็นค่าใชจ้า่ยในโครงการในการด้าเนินงานโครงการปลูกปุาตามเสาวนีย์ ในเขต งานพัฒนา

เทศบาล ชมุชน

3 โครงการอนุรักษ์กล้วยไม้ เพื่อเป็นค่าใชจ้า่ยในโครงการอนุรักษกล้วยไม้ ในเขต งานพัฒนา

เทศบาล ชมุชน

4 โครงการยวุเกษตรไทยแคมส์ เพื่อจา่ยเป็นค่าจดักจิกรรมยวุเกษตรสมุนไพรไทยแคมส์ให้กบัเด็กและเยาวชน ในเขต งานพัฒนา

ในการจดัการกจิกรรมด้านเกษตรสมุนไพรไทย จา่ยเป็นค่าสมมนาคุณ ยานพาหนะ เทศบาล ชมุชน

ค่าอาหาร อาหารว่าง เคร่ืองด่ืม ค่าจดัท้าเอกสาร และค่าใชจ้า่ยอืน่ๆ ที่จ้าเป็น

งบประมาณ 20,000.-บาท

รายละเอียดของกิจกรรม พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

งบประมาณ 50,000.-บาท

งบประมาณ 20,000.-บาท

(ผลผลิต/งบประมาณ)

แผนด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558
ส านักปลัด  เทศบาลเมอืงแมโ่จ้  อ าเภอสันทราย จังหวัดเชยีงใหม ่

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ 30,000.-บาท



ส้านักปลัด
เทศบาลเมืองแม่โจ้

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 : ด้านการบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดี
แนวทางที่ 5.1 สร้างกระบวนการปฏบิติังานที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์        เพือ่การปรับกระบวนทัศน์และสร้างจิตส้านึกของบุคลากรตลอดจนพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรใหม้นีวัตกรรมในการ

บริหารจัดการท้างานทีจ่ะมุ่งไปสู่ประโยชน์ของประชาชน โดยประชาชนได้รับความพึงพอใจและสามารถตอบสนอง  ความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง

ล าดับที่ พ้ืนที่ หน่วย

ด าเนินการ ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

1 โครงการอบรมการน้ามาตรฐานทางคุณธรรม เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการฝึกอบรมให้ความรู้ การน้ามาตรฐาน ในเขต ส้านักปลัด

และจริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท้า ทางคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏบิัติงาน เทศบาล

งาน แกบุ่คลากรของเทศบาลเมืองแม่โจแ้ละผู้น้าชมุชนในเขตเทศบาล 

กลุ่มองค์กรท้องถิน่โดยเรียนเชญิวิทยากร หรือผู้ทรงคุณวุฒิ

 จา่ยเป็นค่าจดัท้าเอกสาร ค่าใชจ้า่ยอืน่ๆ ที่จ้าเป็นต่อการฝึกอบรม 

2 โครงการเพิ่มศักยภาพคณะผู้บริหารและสมา เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการจดัอบรม สัมมนา ทัศนศึกษาดูงานให้แก่ ในเขต ส้านักปลัด

ชกิสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนัก ผู้บริหารท้องถิน่ สมาชกิสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจา้ง เทศบาล

งานจา้งและลูกจา้งประจ้า และลูกจา้งประจ้า เชน่ อบรมการบริหารองค์กรตามหลักการบริหาร

จดัการบ้านเมืองที่ดี การอบรมการบริหารสู่ความเป็นเลิศตามหลักการ

บริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ ฯลฯ เพื่อเพิ่มศักยภาพ และวิสัยทัศน์

ในการบริหารจดัการองค์กร การบริการสาธารณะเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ

การปฏบิัติงาน 

งบประมาณ 10,000.-บาท

งบประมาณ 200,000.-บาท

แผนด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558
ส านักปลัด  เทศบาลเมอืงแมโ่จ้  อ าเภอสันทราย จังหวัดเชยีงใหม ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พ.ศ.2557

(ผลผลิต/งบประมาณ)
พ.ศ.2558



ส้านักปลัด
เทศบาลเมืองแม่โจ้

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 : ด้านการบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดี
แนวทางที่ 5.1 สร้างกระบวนการปฏบิติังานที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์        เพือ่การปรับกระบวนทัศน์และสร้างจิตส้านึกของบุคลากรตลอดจนพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรใหม้นีวัตกรรมในการ

บริหารจัดการท้างานทีจ่ะมุ่งไปสู่ประโยชน์ของประชาชน โดยประชาชนได้รับความพึงพอใจและสามารถตอบสนอง  ความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง

ล าดับที่ พ้ืนที่ หน่วย

ด าเนินการ ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

3 โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและ เพื่อเป็นค่าใชจ้า่ยในการด้าเนินโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ ในเขต ส้านัก

ให้ความรู้ด้านการปูองกนัและบรรเทาสาธา และให้ความรู้ด้านการปูองกนัและบรรเทาสาธารณภยัให้กบับุคลากร เทศบาล ปลัด

รณภยัให้กบับุคลากรของเทศฐาลเมืองแม่ ของเทศบาลและประชาชนในเขต เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเขา้ใจใน

โจแ้ละประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ การปูองกนัและระงับอคัคีภยัขัน้ตอน และให้ตระหนักถงึอนัตรายที่

เกดิขึน้จากอคัคีภยั 

4 โครงการพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัย เพื่อใชจ้า่ยในโครงการฝึกอบรม พัฒนาศักยภาพครูปฐมวัย เพื่อน้าความ ในเขต งานการ

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม๋โจ้ รู้ที่ได้รับมาพัฒนาเด็กเล็กในศูนยฯ์  เชน่ ค่ากระดาษ ค่าวัสดุอปุกรณ์ เทศบาล ศึกษา

ค่าปูาย ค่าดอกไม้ ค่าตกแต่งสถานที่ และค่าใชอ้ืน่ที่จ้าเป็น

แผนด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558
ส านักปลัด  เทศบาลเมอืงแมโ่จ้  อ าเภอสันทราย จังหวัดเชยีงใหม ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พ.ศ.2557 พ.ศ.2558
(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 10,000.-บาท

งบประมาณ 50,000.-บาท



ส้านักปลัด
เทศบาลเมืองแม่โจ้

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 : ด้านการบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดี
แนวทางที่ 5.1 สร้างกระบวนการปฏบิติังานที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์        เพือ่การปรับกระบวนทัศน์และสร้างจิตส้านึกของบุคลากรตลอดจนพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรใหม้นีวัตกรรมในการ

บริหารจัดการท้างานทีจ่ะมุ่งไปสู่ประโยชน์ของประชาชน โดยประชาชนได้รับความพึงพอใจและสามารถตอบสนอง  ความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง

ล าดับที่ พ้ืนที่ หน่วย

ด าเนินการ ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

5 โครงการจดัเกบ็รายครัวเรือนเพื่อจดัท้าแผนชมุ เพื่อเป็นค่าใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและจดัเกบ็ขอ้มูลความจ้าเป็นขัน้พื้นฐาน ในเขต งานพัฒนา

ชนเทศบาลเมืองแม่โจ้ รายครัวเรือน (จปฐ) เทศบาล ชมุชน

6 โครงการจดัเกบ็ขอ้มูลเกษตรกรรายครัวเรือน เพื่อใชจ้า่ยในโครงการฝึกอบรมและจดัเกบ็ขอ้มูลเกษตรรายครัวเรือนและค่า ในเขต งานพัฒนา

ใชจ้า่ย ๆ อืน่ ๆเชน่ค่าตอบแทน ค่าวัสดุอปุกรณ์ ค่าอาหาร และอืน่ ๆ ที่จ้าเป็น เทศบาล ชมุชน

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

แผนด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 30,000.-บาท

งบประมาณ 50,000.-บาท

ส านักปลัด  เทศบาลเมอืงแมโ่จ้  อ าเภอสันทราย จังหวัดเชยีงใหม ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม



ส้านักปลัด
เทศบาลเมืองแม่โจ้

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 : ด้านการบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดี
แนวทางที่ 5.2   เสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภบิาลในการบริหารจดัการ

วัตถุประสงค์ เพื่อจัดหาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่สนับสนุนการปฏบิัติงาน/     การบริการที่มีประสิทธภิาพ เป็นการเสริมสร้างประสิทธภิาพและธรรมาภบิาล

ในการบริหารจัดการองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีความพร้อมส้าหรับการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน  

ล าดับที่ พ้ืนที่ หน่วย

ด าเนินการ ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

1 โครงการวันเทศบาล เพื่อจา่ยเป็นค่าจดักจิกรรมวันเทศบาล ในวันที่ 24 เม.ย.2558 ในเขต ส้านักปลัด

การประชาสัมพันธ์งานวันเทศบาล การท้าบุญตักบาตรและ เทศบาล

หรือการสวดพระพุทธมนต์และถวายภตัตาหารเพลแด่พระภกิษุสงฆ์

การคัดเลือก และมอบรางวัลแกพ่นักงานเทศบาล พนักงานครู

 และกจิกรรมรณรงค์เพื่อท้าความสะอาดส้านักงานฯ และ

พื้นที่ในเขตเทศบาล การพบปะระหว่างผู้บริหารพนักงานและ

ลูกจา้ง ฯลฯ  งบประมาณ 10,000.-บาท

2 โครงการศูนยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพาทในชมุชน เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในตามโครงการอบรมไกล่เกล่ียขอ้พิพาทในชมุชน ในเขต ส้านักปลัด

เทศบาลเมืองแม่โจ้ เพื่อเผยแพร่และให้ความรูเกีย่วกบักฎหมายเบื้องต้นและกฎหมายในชวีิต เทศบาล

ประจ้าวัน เพื่อสนับสนุนให้ชมุชนมีบทบาทในการไกล่เกล่ียประนอมขอ้

พิพาท ปูองกนัเฝูาระวังอาชญากรรม และเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้น้าชมุชน

และกรรมการไกล่เกล่ีย

งบประมาณ  20,000.-บาท

ส านักปลัด  เทศบาลเมอืงแมโ่จ้  อ าเภอสันทราย จังหวัดเชยีงใหม ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

แผนด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558

(ผลผลิต/งบประมาณ)



ส้านักปลัด
เทศบาลเมืองแม่โจ้

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 : ด้านการบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดี
แนวทางที่ 5.2   เสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภบิาลในการบริหารจดัการ

วัตถุประสงค์ เพื่อจัดหาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่สนับสนุนการปฏบิัติงาน/     การบริการที่มีประสิทธภิาพ เป็นการเสริมสร้างประสิทธภิาพและธรรมาภบิาล

ในการบริหารจัดการองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีความพร้อมส้าหรับการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน  

ล าดับที่ พ้ืนที่ หน่วย

ด าเนินการ ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ ในเขต งาน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเผยแพร่ขอ้มูลขา่วสารของเทศบาลเมืองแม่โจ ้ เทศบาล ประชาสัมพนัธ์

เพิ่มความรู้แกบุ่คลากรในการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน การจดัท้าราย

งานประจ้าปีน้าเสนอผลการด้าเนินงานของเทศบาลได้ครบถว้น

และประสานเครือขา่ยประชาสัมพันธ์ในชมุชนและหน่วยงานอืน่

และค่าใชจ้า่ยอืน่ๆ ที่จ้าเป็น 

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 50,000.- บาท

โครงการ/กิจกรรม พ.ศ.2558

แผนด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558
ส านักปลัด  เทศบาลเมอืงแมโ่จ้  อ าเภอสันทราย จังหวัดเชยีงใหม ่

รายละเอียดของกิจกรรม พ.ศ.2557



ส้านักปลัด
เทศบาลเมืองแม่โจ้

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 : ด้านการบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดี
แนวทางที่ 5.2   เสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภบิาลในการบริหารจดัการ

วัตถุประสงค์ เพื่อจัดหาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่สนับสนุนการปฏบิัติงาน/     การบริการที่มีประสิทธภิาพ เป็นการเสริมสร้างประสิทธภิาพและธรรมาภบิาล

ในการบริหารจัดการองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีความพร้อมส้าหรับการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน  

ล าดับที่ พ้ืนที่ หน่วย

ด าเนินการ ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

5 โครงการปูองกนัและลดอบุัติเหตุทางถนน เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในโครงการปูองกนัและลดอบุัติเหตุทางถนนชว่ง ในเขต ส้านักปลัด

ในชว่งเทศกาลส้าคัญ เทศบกาล เพื่อจา่ยเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง เคร่ืองด่ืม น้้า น้้าแขง็ เทศบาล

วัสดุอืน่ๆ ที่จ้าเป็นส้าหรับชดุปฏบิัติการประจ้าจดุตรวจ ด่านตรวจร่วม 

เพื่ออ้านวยความสะดวกแกป่ระชาชนที่สัญจรไป-มา จดุตรวจหน้าปูอม

อปพร. และปูอมยามต้ารวจสันทราย

งบประมาณ 30,000.-บาท

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พ.ศ.2557 พ.ศ.2558
(ผลผลิต/งบประมาณ)

แผนด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558
ส านักปลัด  เทศบาลเมอืงแมโ่จ้  อ าเภอสันทราย จังหวัดเชยีงใหม ่



ส้านักปลัด
เทศบาลเมืองแม่โจ้

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 : ด้านการบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดี
แนวทางที่ 5.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทกุภาคส่วนในการบริหารจดัการอยา่งเปน็ระบบ

วัตถุประสงค์ เพื่อการสร้างความตระหนักในการมีส่วนร่วมและการแสดงความคิดเห็น ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม การเผยแพร่ประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมต่อประชาชน

ประชาชน การขับเคล่ือนการมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์  ตลอดจนส่งเสริมบูรณาการท้างานร่วมกับหน่วยงานอื่น

รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง

ล าดับที่ พ้ืนที่ หน่วย

ด าเนินการ ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

1 โครงการจดักจิกรรมพิเศษหรือโครงการ เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในโครงการด้าเนินการสนับสนุนกจิกรรมพิเศษ ในเขต ส้านักปลัด

พิเศษตามนโยบายของรัฐบาลจงัหวัดและ /โครงการพิเศษตามภารกจิหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล จงั เทศบาล

เทศบาล หวัดและเทศบาล 

2 โครงการจดัท้าแผนชมุชน แผนพัฒนาเทศ เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการจดัท้าแผนชมุชน แผนพัฒนา ในเขต ส้านักปลัด

บาล และแผนยทุธศาสตร์การพัฒนา และแผนยทุธศาสตร์การพัฒนา รวมไปถงึการประชมุประชาคม เทศบาล

 การจดัประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชน

ในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ ้ค่าวัสดุ อปุกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าเล้ียงรับรอง

และค่าใขจ้า่ยอืน่ที่จ้าเป็น 

แผนด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558

งบประมาณ 10,000.- บาท

งบประมาณ 10,000.- บาท

รายละเอียดของกิจกรรม พ.ศ.2557 พ.ศ.2558
(ผลผลิต/งบประมาณ)

ส านักปลัด  เทศบาลเมอืงแมโ่จ้  อ าเภอสันทราย จังหวัดเชยีงใหม ่

โครงการ/กิจกรรม



ส้านักปลัด
เทศบาลเมืองแม่โจ้

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 : ด้านการบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดี
แนวทางที่ 5.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทกุภาคส่วนในการบริหารจดัการอยา่งเปน็ระบบ

วัตถุประสงค์ เพื่อการสร้างความตระหนักในการมีส่วนร่วมและการแสดงความคิดเห็น ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม การเผยแพร่ประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมต่อประชาชน

ประชาชน การขับเคล่ือนการมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์  ตลอดจนส่งเสริมบูรณาการท้างานร่วมกับหน่วยงานอื่น

รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง

ล าดับที่ พ้ืนที่ หน่วย

ด าเนินการ ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

3 โครงการประชมุประจ้าเดืนอนคณะกรรมการชมุชน เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการประชมุประจ้าเดือนของคณะกรรมการชมุชน จา่ยเป็น ในเขต ส้านักปลัด

ค่าอหาร ค่าอาหารว่าง เคร่ืองเด่ิม ค่าวัสดุอปุกรณ์ และค่าใชจ้า่ยอืน่ ๆ ที่จ้าเป็น เทศบาล

แผนด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558

(ผลผลิต/งบประมาณ)

ส านักปลัด  เทศบาลเมอืงแมโ่จ้  อ าเภอสันทราย จังหวัดเชยีงใหม ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

งบประมาณ 30,000.-บาท



สรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ             
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2558              

กองคลัง   เทศบาลเมอืงแมโ่จ้ อ าเภอสันทราย จังหวัดเชยีงใหม ่            

ยุทธศาสตร/์แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จ านวน คิดเปน็ร้อยละของ หน่วยด าเนินการ
ทีด่ าเนินการ โครงการทัง้หมด งบประมาณ งบประมาณทัง้หมด

ยุทธศาสตร์ ที ่5 : ดา้นการบริหาร จัดการบ้านเมอืงทีด่ี
     แนวทางที ่5.1 สร้างกระบวนการปฏิบัติงานทีม่ีคุณภาพและประสิทธิภาพ
การปรับกระบวนทัศน์และสร้างจิตส้านึกของบุคลากรตลอดจนพัฒนาขีดความ 
สามารถของบุคลากรให้มีนวัตกรรมในการบริหารจัดการท้างานทีจ่ะมุ่งไปสู่
ประโยชน์ของประชาชนโดยประชาชนได้รับความพึงพอใจและสามารถตอบ
สนอง  ความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง

แนวทางที ่5.2  เสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
    จัดหาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ทีส่นับสนุนการปฏิบัติงาน/  การบริการทีม่ีประสิทธิภาพ 2 1.98 435,600         2.42                  กองคลัง
เป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กร
ให้เป็นองค์กรทีม่ีความพร้อมส้าหรับการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน  

แนวทางที ่5.3  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการอย่าง
เป็นระบบ การสร้างความตระหนักในการมีส่วนร่วมและการแสดงความคิดเห็น 1 0.99 30,000            0.17                  กองคลัง
 ความรับผิดชอบต่อส่วนรวมส่วนรวม การเผยแพร่ประโยชน์ทีเ่ป็นรูปธรรมต่อ
ประชาชน การขับเคล่ือนการมีวนร่วมอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์  ตลอดจน
ส่งเสริมบูรณาการท้างานร่วมกับหน่วยงานอื่น รวมทัง้ส่งเสริมการพัฒนาตาม
นโยบายของรัฐบาลเพือ่ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง

รวมโครงการของกองคลังทัง้สิ้น 3 2.97 465,600         2.59                 



กองคลัง
เทศบาลเมืองแม่โจ้

ยุทธศาสตร์ ที ่5 : ดา้นการบริหารกิจการบ้านเมอืงทีด่ี
แนวทางที ่5.2   เสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภบิาลในการบริหารจดัการ

วัตถุประสงค์ เพื่อจัดหาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน/     การบริการที่มีประสิทธิภาพ เป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล

ในการบริหารจัดการองคก์รใหเ้ป็นองคก์รที่มคีวามพร้อมส าหรับการใหบ้ริการสาธารณะแกป่ระชาชน  

ล าดบัที่ พ้ืนที่ หน่วย
ด าเนินการ ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจดัเกบ็ภาษี เพื่อใช้จา่ยในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจดัเกบ็ภาษี การประชาสัมพันธ์ ในเขต กองคลัง

เพื่อให้ประชาชนผู้เสียภาษีมีความรู้ความเขา้ใจ ค่าสมนาคุณวิทยากร เทศบาล

เช่น ค่าอาหาร  ค่าวัสดุส้านักงาน ค่าท้าเอกสาร ฯลฯ และอื่นๆที่จ้าเป็น

2 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีในเขตเทศ เพื่อใช้จา่ยในการปรับปรุงแผนที่ภาษีในเขตเทศบาลเมือง ในเขต กองคลัง

บาล แม่โจ ้จา่ยเป็นค่าสมนาคุณ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง เทศบาล

ค่าเคร่ืองด่ืม และค่าใช้จา่ยอื่นที่จ้าเป็น

งปประมาณ 385,600.-บาท

แผนด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558
กองคลัง  เทศบาลเมืองแม่โจ้  อ าเภอสันทราย จังหวัดเชยีงใหม่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พ.ศ.2557 พ.ศ.2558
(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 50,000.- บาท



กองคลัง
เทศบาลเมืองแม่โจ้

ยุทธศาสตร์ ที ่5 : ดา้นการบริหารกิจการบ้านเมอืงทีด่ี
แนวทางที ่5.3 สง่เสริมการมสีว่นร่วมของทุกภาคสว่นในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ

วัตถุประสงค์ เพื่อการสร้างความตระหนักในการมีส่วนร่วมและการแสดงความคิดเห็น ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม การเผยแพร่ประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมต่อประชาชน

ประชาชน การขับเคล่ือนการมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์  ตลอดจนส่งเสริมบูรณาการท้างานร่วมกบัหน่วยงานอื่น

รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง

ล าดบัที่ พ้ืนที่ หน่วย
ด าเนินการ ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

1 โครงการอบรมส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจใน เพื่อใช้จา่ยในโครงการอบรมส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจในการช้าระภาษี ในเขต กองคลัง

การช้าระภาษี เพื่อสร้างความรู้คววมเขา้ใจให้กบับุคคล ประชาชนทั่วไป เช่นค่าสมนาคุณ เทศบาล

ค่าพาหนะวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 

ค่าจดัท้าเอกสารค่าวัสดุส้านักงาน ค่าเบี้ยเล้ียง ค่าที่พัก ฯลฯ

งบประมาณ 30,000.- บาท

(ผลผลิต/งบประมาณ)

แผนด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558
กองคลัง  เทศบาลเมืองแม่โจ้  อ าเภอสันทราย จังหวัดเชยีงใหม่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พ.ศ.2557 พ.ศ.2558



สรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ             
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2558              

กองชา่ง   เทศบาลเมอืงแมโ่จ้ อ าเภอสันทราย จังหวัดเชยีงใหม ่            

ยุทธศาสตร/์แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จ านวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วยด าเนินการ

ทีด่ าเนินการ โครงการทัง้หมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด

ยุทธศาสตร์ ที ่1 : ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
แนวทางที ่1.1 ก่อสร้าง/ปรับปรุง บ้ารุงรักษาถนนและระบบระบายน้้า

การด้าเนนิการเกี่ยวกับโครงสร้างพืน้ฐานด้านการคมนาคมทางบกและทางน้้า
ใหม้ีประสิทธิภาพ การก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษาถนน รางระบายน้้า และ
อื่นๆ 
1) การพัฒนาสาธารณูปโภค มุ่งเนน้การพัฒนาเพือ่ใหชุ้มชนมีความพร้อมใน 12 11.88 7,965,820       44.24                กองช่าง

ระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น ระบบประปา บ้ารุงแหล่งน้้า ใหป้ระชาชน
มีแหล่งน้้าเพียงพอเพือ่การบริโภคและอุปโภค และท้าการเกษตร รวมถึงการ
พัฒนาแหล่งน้้าไว้ใช้ประโยชนใ์นฤดูแล้ง ตลอดจนการขยายเขตระบบไฟฟูา
ใหม้ีแสงสว่างครอบคลุมทุกพืน้ที่

2) พัฒนาสาธารณูปการ มุ่งเนน้การพัฒนาเพือ่ใหชุ้มชนมีความพร้อมในระบบ 3 2.97 2,216,000       12.31                กองช่าง

สาธารณูปการต่าง ๆ เพือ่เปน็ฐานในการยกระดับคุณภาพของประชาชนให้
เกิดการมีส่วนร่วมในทุกระดับในท้องถิ่น

รวมโครงการของกองชา่งทัง้สิ้น 15 14.85 10,181,820    56.55               



กองช่าง 
เทศบาลเมืองแม่โจ้

ยุทธศาสตร์ที ่1  ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
แนวทางที ่1 ก่อสร้าง/ปรับปรุง บ้ารุงรักษาถนนและระบบระบายน้้าการด้าเนินการเกี่ยวกับโครงสร้างพืน้ฐานด้านการคมนาคมทางบกและ

ให้มีประสิทธิภาพ การก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษาถนน รางระบายน้้า และทางน้้า อื่นๆ 
วัตถุประสงค์ เพือ่พัฒนาสาธารณูปโภค มุ่งเน้นการพัฒนาเพือ่ให้ชุมชนมีความพร้อมในระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น ระบบประปา บ้ารุงแหล่งน้้า 

 ให้ประชาชนมีแหล่งน้้าเพียงพอเพือ่การบริโภคและอุปโภค และท้าการเกษตร รวมถึงการพัฒนาแหล่งน้้าไว้ใช้ประโยชน์ในฤดูแล้ง ตลอดจน

ล าดบัที่ พ้ืนที่ หน่วย

ด าเนินการ ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

1 โครงการปรับปรุงผิวจราจร ด้วยแอสฟสัติก เพื่อจ่ายเปน็ค่าปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟสัติกคอน หมู่ที่ 2 กองช่าง

คอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ขนาดกวา้ง 3.00 ม.  กรีต ซ่ึงมีขนาดกวา้ง 3 เมตร ยาว 127 เมตร และ บา้นปาุบง

ยาว 127 เมตร หนา 0.05 เมตร  หรือ หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ด้าเนินการไม่น้อยกวา่ 

พื้นที่ด้าเนินการ ไม่น้อยกวา่ 381 ตร.ม. 381 ตารางเมตร พร้อมกับตีเส้นจราจร ซ่ึงก่อสร้าง

พร้อมตีเส้นจราจร(สถานที่ก่อสร้างซอย 2 บริเซน ซอย 2 บา้นปาุบง หมู่ที่ 2 ต้าบลหนองหาร

 บา้นปาุบง  หมู่ที่ 2  ต้าบลหนองหาร) อ้าเภอสันทราย จังหวดัเชียงใหม่ 

รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลก้าหนด

พ.ศ.2558

งบประมาณ 158,000.-บาท

(ผลผลิต/งบประมาณ)

แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
กองช่าง  เทศบาลเมืองแม่โจ้  อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

การขยายเขตระบบไฟฟูาให้มีแสงสว่างครอบคลุมทุกพืน้ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พ.ศ.2557



กองช่าง 
เทศบาลเมืองแม่โจ้

ยุทธศาสตร์ที ่1  ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
แนวทางที ่1.1 ก่อสร้าง/ปรับปรุง บ้ารุงรักษาถนนและระบบระบายน้้าการด้าเนินการเกี่ยวกับโครงสร้างพืน้ฐานด้านการคมนาคมทางบกและ

ให้มีประสิทธิภาพ การก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษาถนน รางระบายน้้า และทางน้้า อื่นๆ 
วัตถุประสงค์ เพือ่พัฒนาสาธารณูปโภค มุ่งเน้นการพัฒนาเพือ่ให้ชุมชนมีความพร้อมในระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น ระบบประปา บ้ารุงแหล่งน้้า 

 ให้ประชาชนมีแหล่งน้้าเพียงพอเพือ่การบริโภคและอุปโภค และท้าการเกษตร รวมถึงการพัฒนาแหล่งน้้าไว้ใช้ประโยชน์ในฤดูแล้ง ตลอดจน

ล าดบัที่ พ้ืนที่ หน่วย

ด าเนินการ ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

2 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าคอนกรีตเสริม เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างรางระบายน้้าคอนกรีต หมู่ที่ 3 กองช่าง

เหล็ก ขนาดปากรางกวา้ง 0.50 เมตร เหล็กมีขนาดปากรางกวา้ง 0.05 เมตร ลึก 0.63 เมตร บ้านห้วยเกี๋ยง-ปุาขาม

ลึก 0.62 เมตร หนา  0.12 เมตร และหนา 0.12เมตร และยาว 165 เมตร โดยก่อสร้าง

ยาว 165 เมตร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณเลียบ   บริเวณถนนหน้าบา้นผู้ช่วยนงค์ ถึงหน้าบา้นนายอรุณ

ถนนหน้าบา้นผู้ช่วยนงค์ ถึงหน้าบา้น นายอรุณ หมู่ที่ 3 ต้าบลหนองหาร อ้าเภอสันทราย จังหวดัเชียง

 หมู่ที่ 3 ต.หนองหาร) ใหม่ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลก้าหนด 

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 429,000.-บาท

กองช่าง  เทศบาลเมืองแม่โจ้  อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

การขยายเขตระบบไฟฟูาให้มีแสงสว่างครอบคลุมทุกพืน้ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558



กองช่าง 
เทศบาลเมืองแม่โจ้

ยุทธศาสตร์ที ่1  ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
แนวทางที ่1.1 ก่อสร้าง/ปรับปรุง บ้ารุงรักษาถนนและระบบระบายน้้าการด้าเนินการเกี่ยวกับโครงสร้างพืน้ฐานด้านการคมนาคมทางบกและ

ให้มีประสิทธิภาพ การก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษาถนน รางระบายน้้า และทางน้้า อื่นๆ 
วัตถุประสงค์ เพือ่พัฒนาสาธารณูปโภค มุ่งเน้นการพัฒนาเพือ่ให้ชุมชนมีความพร้อมในระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น ระบบประปา บ้ารุงแหล่งน้้า 

 ให้ประชาชนมีแหล่งน้้าเพียงพอเพือ่การบริโภคและอุปโภค และท้าการเกษตร รวมถึงการพัฒนาแหล่งน้้าไว้ใช้ประโยชน์ในฤดูแล้ง ตลอดจน

ล าดบัที่ พ้ืนที่ หน่วย

ด าเนินการ ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

3 โครงการก่อสร้าง คสล. พร้อมตีเส้นจราจร ขนาด เพื่อจ่ายเปน็ค่าด้าเนินการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 กองช่าง

กวา้ง 3.00 เมตร ยาว 142 เมตร หนา 0.15 มีขนาดกวา้ง 3 เมตร ยาว 142 เมตร หนา 0.15 เมตร บ้านห้วยเกี๋ยง-ปุาขาม

เมตร หรือพื้นที่ด้าเนินการไม่น้อยกวา่ 426 หรือมีพื้นที่ด้าเนินการไม่น้อยกวา่ 426 ตารางเมตร 

ตารางเมตร (สถานที่ก่อสร้าง บริเวณซอยบา้น ซ่ึงก่อสร้างบริเวณซอยบา้นนางพกิุล บญุธรรม หมู่ที่ 3

นางพกิุล บญุธรรม หมู่ 3 ต.หนองหาร  ต้าบลหนองหาร อ้าเภอสันทราย จังหวดัเชียงใหม่

อ.สันทราย) รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลก้าหนด 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พ.ศ.2557 พ.ศ.2558
(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ  242,820.-บาท

แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
กองช่าง  เทศบาลเมืองแม่โจ้  อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

การขยายเขตระบบไฟฟูาให้มีแสงสว่างครอบคลุมทุกพืน้ที่



กองช่าง 
เทศบาลเมืองแม่โจ้

ยุทธศาสตร์ที ่1  ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
แนวทางที ่1.1 ก่อสร้าง/ปรับปรุง บ้ารุงรักษาถนนและระบบระบายน้้าการด้าเนินการเกี่ยวกับโครงสร้างพืน้ฐานด้านการคมนาคมทางบกและ

ให้มีประสิทธิภาพ การก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษาถนน รางระบายน้้า และทางน้้า อื่นๆ 
วัตถุประสงค์ 1.เพือ่พัฒนาสาธารณูปโภค มุ่งเน้นการพัฒนาเพือ่ให้ชุมชนมีความพร้อมในระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น ระบบประปา บ้ารุงแหล่งน้้า 

 ให้ประชาชนมีแหล่งน้้าเพียงพอเพือ่การบริโภคและอุปโภค และท้าการเกษตร รวมถึงการพัฒนาแหล่งน้้าไว้ใช้ประโยชน์ในฤดูแล้ง ตลอดจน

ล าดบัที่ พ้ืนที่ หน่วย

ด าเนินการ ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

4 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า คสล. ขนาดปาก เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างรางระบายน้้า หมู่ที่ 5 กองช่าง

รางกวา้ง 0.50 เมตร ลึก 0.62 เมตร หนา 0.12 คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดปากรางกวา้ง 0.5 เมตร บ้านสหกรณ์นิคม

เมตร ยาว 165 เมตร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณ ลึก 0.62 เมตร หนา 0.12 เมตร ยาว 165 เมตร

ถนนภายในหมู่บา้นอลงกรณ์ หมู่ที่ 5 ต.หนองหาร ซ่ึงก่อสร้างบริเวณถนนภายในซอยหมู่บา้นบา้นอลงกรณ์

อ.สันทราย จ.เชียงใหม)่ หมู่ที่ 5ต้าบลหนองหาร อ้าเภอสันทราย จังหวดัเชียงใหม่

รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลก้าหนด 

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 500,000.-บาท

แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
กองช่าง  เทศบาลเมืองแม่โจ้  อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

การขยายเขตระบบไฟฟูาให้มีแสงสว่างครอบคลุมทุกพืน้ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พ.ศ.2557 พ.ศ.2558



กองช่าง 
เทศบาลเมืองแม่โจ้

ยุทธศาสตร์ที ่1  ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
แนวทางที ่1.1 ก่อสร้าง/ปรับปรุง บ้ารุงรักษาถนนและระบบระบายน้้าการด้าเนินการเกี่ยวกับโครงสร้างพืน้ฐานด้านการคมนาคมทางบกและ

ให้มีประสิทธิภาพ การก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษาถนน รางระบายน้้า และทางน้้า อื่นๆ 
วัตถุประสงค์ เพือ่พัฒนาสาธารณูปโภค มุ่งเน้นการพัฒนาเพือ่ให้ชุมชนมีความพร้อมในระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น ระบบประปา บ้ารุงแหล่งน้้า 

 ให้ประชาชนมีแหล่งน้้าเพียงพอเพือ่การบริโภคและอุปโภค และท้าการเกษตร รวมถึงการพัฒนาแหล่งน้้าไว้ใช้ประโยชน์ในฤดูแล้ง ตลอดจน

ล าดบัที่ พ้ืนที่ หน่วย

ด าเนินการ ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมตีเส้นจราจร เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในโรงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 5 กองช่าง

ขนาดกวา้ง 3 เมตร ยาว 63 เมตร หนา 0.15 เมตร เสริมเหล็ก พร้อมตีเส้นจราจร ขนาดกวา้ง 3 เมตร ยาว บ้านสหกรณ์นิคม

หรือพื้นที่ด้าเนินการไม่น้อยกวา่ 189 ตร.ม. (สถาน 63 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ด้าเนินการไม่น้อย

ที่ก่อสร้างบริเวณซอยบา้นลุงประเสริฐ ชัยมูล กวา่ 189 ตารางเมตร ซ่ึงก่อสร้างบริเวณซอยบา้นลุง

ม.5  ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม)่ ประเสริฐ ชัยมูล หมู่ที่ 5 ต้าบลหนองหาร อ้าเภอสันทราย

จังหวดัเชียงใหม่ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลก้าหนด 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พ.ศ.2557 พ.ศ.2558
(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 108,000.-บาท

แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
กองช่าง  เทศบาลเมืองแม่โจ้  อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

การขยายเขตระบบไฟฟูาให้มีแสงสว่างครอบคลุมทุกพืน้ที่



กองช่าง 
เทศบาลเมืองแม่โจ้

ยุทธศาสตร์ที ่1  ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
แนวทางที ่1.1 ก่อสร้าง/ปรับปรุง บ้ารุงรักษาถนนและระบบระบายน้้าการด้าเนินการเกี่ยวกับโครงสร้างพืน้ฐานด้านการคมนาคมทางบกและ

ให้มีประสิทธิภาพ การก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษาถนน รางระบายน้้า และทางน้้า อื่นๆ 
วัตถุประสงค์ เพือ่พัฒนาสาธารณูปโภค มุ่งเน้นการพัฒนาเพือ่ให้ชุมชนมีความพร้อมในระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น ระบบประปา บ้ารุงแหล่งน้้า 

 ให้ประชาชนมีแหล่งน้้าเพียงพอเพือ่การบริโภคและอุปโภค และท้าการเกษตร รวมถึงการพัฒนาแหล่งน้้าไว้ใช้ประโยชน์ในฤดูแล้ง ตลอดจน

ล าดบัที่ พ้ืนที่ หน่วย

ด าเนินการ ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

6 โครงการก่อสร้าง คสล. ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 กองช่าง

49 เมตร หนา 0.2 เมตร หรือพื้นที่ด้าเนินการไม่ ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 49 เมตร หนา 0.2 เมตร หรือ บ้านสหกรณ์นิคม

น้อยกวา่ 196 ตร.ม. พร้อมเชื่อมต่อทางหลวงแผ่น มีพื้นที่ด้าเนินการไม่น้อยกวา่ 196 ตารางเมตร พร้อม

ดินด้วยแอสฟนัทติ์กคอนกรีตและตีเส้นจราจร เชื่อมต่อทางหลวงแผ่นดินด้วยแอสฟนัทติ์กคอนกรีตและ

(สถานที่ด้าเนินการซอยข้างร้านเรดาห ์หมู่ 5 ตีเส้นจราจร ซ่ึงด้าเนินการที่ซอยข้างร้านเรดาห ์หมู่ที่ 5

ต.หนองหาร) ต้าบลหนองหาร อ้าเภอสันทราย จังหวดัเชียงใหม่ 

(ผลผลิต/งบประมาณ)

รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลก้าหนด 

งบประมาณ 121,000.- บาท

แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
กองช่าง  เทศบาลเมืองแม่โจ้  อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

การขยายเขตระบบไฟฟูาให้มีแสงสว่างครอบคลุมทุกพืน้ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พ.ศ.2557 พ.ศ.2558



กองช่าง 
เทศบาลเมืองแม่โจ้

ยุทธศาสตร์ที ่1  ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
แนวทางที ่1.1 ก่อสร้าง/ปรับปรุง บ้ารุงรักษาถนนและระบบระบายน้้าการด้าเนินการเกี่ยวกับโครงสร้างพืน้ฐานด้านการคมนาคมทางบกและ

ให้มีประสิทธิภาพ การก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษาถนน รางระบายน้้า และทางน้้า อื่นๆ 
วัตถุประสงค์ เพือ่พัฒนาสาธารณูปโภค มุ่งเน้นการพัฒนาเพือ่ให้ชุมชนมีความพร้อมในระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น ระบบประปา บ้ารุงแหล่งน้้า 

 ให้ประชาชนมีแหล่งน้้าเพียงพอเพือ่การบริโภคและอุปโภค และท้าการเกษตร รวมถึงการพัฒนาแหล่งน้้าไว้ใช้ประโยชน์ในฤดูแล้ง ตลอดจน

ล าดบัที่ พ้ืนที่ หน่วย

ด าเนินการ ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

7 โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟนัทติ์ก เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินการก่อสร้างปรับปรุง หมู่ที่ 5 กองช่าง

คอนกรีต ขนาดกวา้งเฉล่ีย 5 - 6 เมตร ยาว 680 ม. ผิวถนนด้วยแอสฟนัทติ์กคอนกรีต ขนาดกวา้งเฉล่ีย 5-6 ม. ชุมชนสหกรณ์นิคม

หนา 0.05 ม. หรือพื้นที่ด้าเนินการไม่น้อยกวา่ หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ด้าเนินการไม่น้อยกวา่ 3,745

3,745 ตร.ม. (สถานที่ก่อสร้าง ซอย 2 หมู่ที่ 9 ตารางเมตร  ซ่ึงสถานที่ก่อสร้างคือซอย 1 หมู่ที่ 9 

ถึงปากทางเข้าปาุช้า หมู่ 5 ต.หนองหาร) ถึงปากทางเข้าปาุช้า หมู่ที่ 5  ต้าบลหนองหาร

อ้าเภอสันทราย จังหวดัเชียงใหม่ รายละเอียดตามแบบ 

พ.ศ.2558
(ผลผลิต/งบประมาณ)

แปลนที่เทศบาลก้าหนด

งบประมาณ 1,570,000.-บาท

แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
กองช่าง  เทศบาลเมืองแม่โจ้  อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

การขยายเขตระบบไฟฟูาให้มีแสงสว่างครอบคลุมทุกพืน้ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พ.ศ.2557



กองช่าง 
เทศบาลเมืองแม่โจ้

ยุทธศาสตร์ที ่1  ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
แนวทางที ่1.1 ก่อสร้าง/ปรับปรุง บ้ารุงรักษาถนนและระบบระบายน้้าการด้าเนินการเกี่ยวกับโครงสร้างพืน้ฐานด้านการคมนาคมทางบกและ

ให้มีประสิทธิภาพ การก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษาถนน รางระบายน้้า และทางน้้า อื่นๆ 
วัตถุประสงค์ เพือ่พัฒนาสาธารณูปโภค มุ่งเน้นการพัฒนาเพือ่ให้ชุมชนมีความพร้อมในระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น ระบบประปา บ้ารุงแหล่งน้้า 

 ให้ประชาชนมีแหล่งน้้าเพียงพอเพือ่การบริโภคและอุปโภค และท้าการเกษตร รวมถึงการพัฒนาแหล่งน้้าไว้ใช้ประโยชน์ในฤดูแล้ง ตลอดจน

ล าดบัที่ พ้ืนที่ หน่วย

ด าเนินการ ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

8 โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอสฟนัท์  เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิว หมู่ที่ 11 กองช่าง

ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) พร้อมตีเส้นจราจร ขนาด ถนนเดิมด้วยแอสฟนัทติ์กคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) พร้อม ชุมชนไร่สหกรณ์

กวา้งเฉล่ีย 4-9 เมตร ยาว 717 ม. หนา 0.05 ม. ตีเส้นจราจร ขนาดกวา้งเฉล่ีย 4-9 เมตร ยาว 717 เมตร

หรือพื้นที่ด้าเนินการไม่น้อยกวา่ 5,395 ตร.ม. หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นทด้ีาเนินการไม่น้อยกวา่ 

(สถานที่ก่อสร้างหน้าวดัสิริมงคลบญุญาราม 5,395 เมตร ซ่ึงก่อสร้างบริเวณหน้าวดัสิริมงคลบญุญา

ถึงปากทางเข้าปาุช้า หมู่ 11 ต.หนองหาร) ราม ถึงปากทางเข้าปาุช้า หมู่ที่ 11 ต้าบลหนองหาร

แปลนที่เทศบาลก้าหนด

งบประมาณ 2,200,000.-บาท 

อ้าเภอสันทราย จังหวดัเชียงใหม่ รายละเอียดตามแบบ

การขยายเขตระบบไฟฟูาให้มีแสงสว่างครอบคลุมทุกพืน้ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พ.ศ.2557 พ.ศ.2558
(ผลผลิต/งบประมาณ)

แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
กองช่าง  เทศบาลเมืองแม่โจ้  อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 



กองช่าง 
เทศบาลเมืองแม่โจ้

ยุทธศาสตร์ที ่1  ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
แนวทางที ่1.1 ก่อสร้าง/ปรับปรุง บ้ารุงรักษาถนนและระบบระบายน้้าการด้าเนินการเกี่ยวกับโครงสร้างพืน้ฐานด้านการคมนาคมทางบกและ

ให้มีประสิทธิภาพ การก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษาถนน รางระบายน้้า และทางน้้า อื่นๆ 
วัตถุประสงค์ เพือ่พัฒนาสาธารณูปโภค มุ่งเน้นการพัฒนาเพือ่ให้ชุมชนมีความพร้อมในระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น ระบบประปา บ้ารุงแหล่งน้้า 

 ให้ประชาชนมีแหล่งน้้าเพียงพอเพือ่การบริโภคและอุปโภค และท้าการเกษตร รวมถึงการพัฒนาแหล่งน้้าไว้ใช้ประโยชน์ในฤดูแล้ง ตลอดจน

ล าดบัที่ พ้ืนที่ หน่วย

ด าเนินการ ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

9 โครงการก่อสร้างถนน คสล. กวา้ง 4 ม. ยาว 48 ม. เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินโครงการก่อสร้างถนน หมู่ที่ 5 กองช่าง

หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ด้าเนินการไม่น้อยกวา่ 192 คอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 4 เมตร ยาว 48 เมตร หนา 0.15ชุมชนแม่หนองทราย

ตร.ม. พร้อมก่อสร้างรางระบายน้้า ขนาดปากรางกวา้งเมตร หรือพื้นที่ด้าเนินการไม่น้อยกวา่ 192 ตารางเมตร

0.50 เมตร ลึก 0.62 เมตร ยาว 183 เมตร (สถาน พร้อมก่อสร้างรางระบายน้้า ขนาดปากรางกวา้ง 0.50 เมตร

ที่ก่อสร้างซอย 5 บา้นหนองทราย หมู่ 5 ต.ปาุไผ่) ลึก 0.62 เมตร ยาว 183 เมตร ซ่ึงก่อสร้างบริเวณซอย 5

บา้นหนองทราย หมู่ที่ 5  ต้าบลปาุไผ่  ต้าบลหนองหาร

อ้าเภอสันทราย จังหวดัเชียงใหม่ รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่เทศบาลก้าหนด

งบประมาณ 573,000.-บาท

(ผลผลิต/งบประมาณ)

แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
กองช่าง  เทศบาลเมืองแม่โจ้  อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

การขยายเขตระบบไฟฟูาให้มีแสงสว่างครอบคลุมทุกพืน้ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พ.ศ.2557 พ.ศ.2558



กองช่าง 
เทศบาลเมืองแม่โจ้

ยุทธศาสตร์ที ่1  ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
แนวทางที ่1.1 ก่อสร้าง/ปรับปรุง บ้ารุงรักษาถนนและระบบระบายน้้าการด้าเนินการเกี่ยวกับโครงสร้างพืน้ฐานด้านการคมนาคมทางบกและ

ให้มีประสิทธิภาพ การก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษาถนน รางระบายน้้า และทางน้้า อื่นๆ 
วัตถุประสงค์ เพือ่พัฒนาสาธารณูปโภค มุ่งเน้นการพัฒนาเพือ่ให้ชุมชนมีความพร้อมในระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น ระบบประปา บ้ารุงแหล่งน้้า 

 ให้ประชาชนมีแหล่งน้้าเพียงพอเพือ่การบริโภคและอุปโภค และท้าการเกษตร รวมถึงการพัฒนาแหล่งน้้าไว้ใช้ประโยชน์ในฤดูแล้ง ตลอดจน

ล าดบัที่ พ้ืนที่ หน่วย

ด าเนินการ ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

10 โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอสฟนัทติ์ก  เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวถนน หมู่ที่ 5 กองช่าง

(โอเวอร์เลย์ ) พร้อมตีเส้นจราจร ขนาดกวา้ง 4 เมตร เดิมด้วยแอสฟนัทติ์ก (โอเวอร์เลย์) พร้อมตีเส้นจราจร ขนาด ชุมชนแม่หนองทราย

ยาว 632 ม. หนา 0.05 ม. หรือพื้นที่ด้าเนินการไม่ กวา้ง 4 เมตร ยาว 632 เมตร  หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่

น้อยกวา่ 2,528 ตร.ม. (สถานที่ก่อสร้างบริเวณส่ีแยกด้าเนินการไม่น้อยกวา่ 2,528 ตารางเมตร ซ่ึงก่อสร้างบริเวณ

สะพานหลังวดัแม่แก้ดไปถึงสามแยกโรงเรียนเนตร ส่ีแยกสะพานหลังวดัแม่แก้ดไปถึงสามแยกโรงเรียนเนตรระ

ระหงส์ หมู่ 5 ต.ปาุไผ่) หงส์ หมู่ที่ 5 ต้าบลปาุไผ่ อ้าเภอสันทราย จังหวดัเชียงใหม่ 

งบประมาณ 986,000.-บาท

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พ.ศ.2557 พ.ศ.2558
(ผลผลิต/งบประมาณ)

รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลก้าหนด

แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
กองช่าง  เทศบาลเมืองแม่โจ้  อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

การขยายเขตระบบไฟฟูาให้มีแสงสว่างครอบคลุมทุกพืน้ที่



กองช่าง 
เทศบาลเมืองแม่โจ้

ยุทธศาสตร์ที ่1  ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
แนวทางที ่1.1 ก่อสร้าง/ปรับปรุง บ้ารุงรักษาถนนและระบบระบายน้้าการด้าเนินการเกี่ยวกับโครงสร้างพืน้ฐานด้านการคมนาคมทางบกและ

ให้มีประสิทธิภาพ การก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษาถนน รางระบายน้้า และทางน้้า อื่นๆ 
วัตถุประสงค์ เพือ่พัฒนาสาธารณูปโภค มุ่งเน้นการพัฒนาเพือ่ให้ชุมชนมีความพร้อมในระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น ระบบประปา บ้ารุงแหล่งน้้า 

 ให้ประชาชนมีแหล่งน้้าเพียงพอเพือ่การบริโภคและอุปโภค และท้าการเกษตร รวมถึงการพัฒนาแหล่งน้้าไว้ใช้ประโยชน์ในฤดูแล้ง ตลอดจน

ล าดบัที่ พ้ืนที่ หน่วย

ด าเนินการ ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

11 โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอสฟนัทติ์กเพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วย หมู่ที่ 13 กองช่าง

คอนกรีต (โอเวอร์เลย์) พร้อมตีเส้นจราจร ขนาดกวา้ง แอสฟนัทติ์กคอนกรีต (โอเวอร์เลย์ พร้อมตีเส้นจราจร ขนาด   ชุมชนพัฒนาทรายแก้ว

4 ม. ยาว 229 ม. หนา 0.05 ม.หรือพื้นที่ด้าเนินการกวา้ง 4 เมตร ยาว 229 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่

ไม่น้อยกวา่ 1,196 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร (สถาน ด้าเนินการไม่น้อยกวา่ 1,196 ตารางเมตร ซ่ึงก่อสร้างบริเวณ

ที่ด้าเนินการ บริเวณถนนทางเข้าหมู่บา้น BJฮิลล์ ถนนทางเข้าหมู่บา้น BJ ฮิลล์ หมู่ที่ 13 ต้าบลปาุไผ่ 

หมู่ 13  ต.ปาุไผ่ อ.สันทราย) อ้าเภอสันทราย จังหวดัเชียงใหม่ รายละเอียดตามแบบแปลน

แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
กองช่าง  เทศบาลเมืองแม่โจ้  อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

การขยายเขตระบบไฟฟูาให้มีแสงสว่างครอบคลุมทุกพืน้ที่

(ผลผลิต/งบประมาณ)

ที่เทศบาลก้าหนด

งบประมาณ 467,000.-บาท

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พ.ศ.2557 พ.ศ.2558



กองช่าง 
เทศบาลเมืองแม่โจ้

ยุทธศาสตร์ที ่1  ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
แนวทางที ่1.1 ก่อสร้าง/ปรับปรุง บ้ารุงรักษาถนนและระบบระบายน้้าการด้าเนินการเกี่ยวกับโครงสร้างพืน้ฐานด้านการคมนาคมทางบกและ

ให้มีประสิทธิภาพ การก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษาถนน รางระบายน้้า และทางน้้า อื่นๆ 
วัตถุประสงค์ เพือ่พัฒนาสาธารณูปโภค มุ่งเน้นการพัฒนาเพือ่ให้ชุมชนมีความพร้อมในระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น ระบบประปา บ้ารุงแหล่งน้้า 

 ให้ประชาชนมีแหล่งน้้าเพียงพอเพือ่การบริโภคและอุปโภค และท้าการเกษตร รวมถึงการพัฒนาแหล่งน้้าไว้ใช้ประโยชน์ในฤดูแล้ง ตลอดจน

ล าดบัที่ พ้ืนที่ หน่วย

ด าเนินการ ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

12 โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอสฟนัทติ์กคอน เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมแอส หมู่ที่ 5 กองช่าง

กรีต (โอเวอร์เลย์) กวา้งเฉล่ีย 4-8 เมตร ยาว 374 ม.ฟนัทติ์กคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) กวา้งเฉล่ีย 4-8 เมตร ยาว บ้านแพะปุาห้า

หนา 0.05 ม. หรือพื้นที่ด้าเนินการไม่น้อยกวา่ 374 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ด้าเนินการไม่น้อยกวา่

1,757 ม.  พร้อมตีเส้นจราจร (สถานที่ด้าเนินการ 1,757 เมตร พร้อมกับตีเส้นจราจร ซ่ึงด้าเนินการก่อสร้าง

บริเวณถนนทางเข้าบา้นแพะปาุหา้ หมู่ที่ 4 ต.หนอง บริเวณถนนทางเข้าบา้นแพะปาุหา้ หมู่ที่ 4 ต้าบลหนองจ๊อม

จ๊อม) อ้าเภอสันทราย จังหวดัเชียงใหม่ รายละเอียดแบบแปลนตาม

งบประมาณ 611,000 บาท

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พ.ศ.2557 พ.ศ.2558
(ผลผลิต/งบประมาณ)

ที่เทศบาลก้าหนด

แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
กองช่าง  เทศบาลเมืองแม่โจ้  อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

การขยายเขตระบบไฟฟูาให้มีแสงสว่างครอบคลุมทุกพืน้ที่



กองช่าง 
เทศบาลเมืองแม่โจ้

ยุทธศาสตร์ที ่1  ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
แนวทางที ่1.2 ก่อสร้าง/ปรับปรุง บ้ารุงรักษาถนนและระบบระบายน้้าการด้าเนินการเกี่ยวกับโครงสร้างพืน้ฐานด้านการคมนาคมทางบกและ

ให้มีประสิทธิภาพ การก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษาถนน รางระบายน้้า และทางน้้า อื่นๆ 
วัตถุประสงค์  เพือ่พัฒนาสาธารณูปการ มุ่งเน้นการพัฒนาเพือ่ให้ชุมชนมีความพร้อมในระบบสาธารณูปการต่าง ๆ เพือ่เป็นฐานในการยกระดับคุณภาพของประชาชนให้

เกิดการมีส่วนร่วมในทุกระดับในท้องถิ่น
ล าดบัที่ พ้ืนที่ หน่วย

ด าเนินการ ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

1 โครงการปรับปรุงศาลาประจ้าหมู่บา้นขนาด เพื่อจ่ายเปน็ค่าด้าเนินการปรับปรุงศาลาประจ้าหมู่บา้น หมู่ที่ 1 กองช่าง

กวา้ง 10.30 ม. ยาว 17.40 ม. มีขนาดกวา้ง 10.30 เมตร ยาว 17.40 เมตร จ้านวน ชุมชนเตาไห

จ้านวนหนึ่งหลัง (สถานที่ก่อสร้างบริเวณ หนึ่งหลัง สร้างบริเวณ ศาลประจ้าหมู่บา้น หมู่ที่ 1

ศาลาประจ้าหมู่บา้น หมู่ที่ 1 ต.หนองหาร) ต้าบลหนองหาร อ้าเภอสันทราย จังหวดัเชียงใหม่ 

รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลก้าหนด

2 โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าด้าเนินการก่อสร้างศาลาเอนก หมู่ที่ 9 กองช่าง

ฌาปนสถาน จ้านวน 1 หลัง (สถานที่ก่อ ประสงค์ ญาปนสถาน จ้านวน 1 หลัง ซ่ึงก่อ ชุมชนทุ่งหมื่นน้อย

สร้าง ฌาปนสถาน หมู่ 9 ต.หนองหาร) สร้างบริเวณญาปนสถาน หมู่ที่ 9 ต้าบลหนอง

หาร อ้าเภอสันทราย จังหวดัเชียงใหม่ 

รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลก้าหนด

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 286,000.-บาท

งบประมาณ 1,850,000.-บาท

พ.ศ.2558

แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
กองช่าง  เทศบาลเมืองแม่โจ้  อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พ.ศ.2557



กองช่าง 
เทศบาลเมืองแม่โจ้

ยุทธศาสตร์ที ่1  ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
แนวทางที ่1.2 ก่อสร้าง/ปรับปรุง บ้ารุงรักษาถนนและระบบระบายน้้าการด้าเนินการเกี่ยวกับโครงสร้างพืน้ฐานด้านการคมนาคมทางบกและ

ให้มีประสิทธิภาพ การก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษาถนน รางระบายน้้า และทางน้้า อื่นๆ 
วัตถุประสงค์  เพือ่พัฒนาสาธารณูปการ มุ่งเน้นการพัฒนาเพือ่ให้ชุมชนมีความพร้อมในระบบสาธารณูปการต่าง ๆ เพือ่เป็นฐานในการยกระดับคุณภาพของประชาชนให้

เกิดการมีส่วนร่วมในทุกระดับในท้องถิ่น

ล าดบัที่ พ้ืนที่ หน่วย

ด าเนินการ ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

3 โครงการปรับปรุงหลังคา หน้าอาคารส้านักงาน เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินการปรับปรุงหลังคา ส้านักงาน กองช่าง

เทศบาลเมืองแม่โจ้ บริเวณด้านหน้าอาคารส้านักงานเทศบาลเมืองแม่โจ้ เทศบาลเมืองแม่โจ้

ขนาดกวา้ง  5.80 เมตร ยาว 5.00 เมตร ขนาดกวา้ง  5.80 เมตร ยาว 5.00 เมตร

รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลก้าหนด

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 80,000.-บาท

กองช่าง  เทศบาลเมืองแม่โจ้  อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พ.ศ.2557 พ.ศ.2558



สรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ             
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2558              

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลเมอืงแมโ่จ้ อ าเภอสันทราย จังหวัดเชยีงใหม ่            

ยุทธศาสตร/์แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จ านวน คิดเปน็ร้อยละของ หน่วยด าเนินการ

ทีด่ าเนินการ โครงการทัง้หมด งบประมาณ งบประมาณทัง้หมด

ยุทธศาสตร์ ที ่2 : ดา้นการแก้ไขปัญหาความยากจน
แนวทางที ่2.1  ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพและสร้างเครือข่ายพึง่พาตนเองได้อย่าง

ยั่งยืน ได้แก่ การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมทัง้การสร้างและ
พัฒนาเครือข่ายเชื่อมโยงองค์กรธุรกิจต่าง ๆ ทีต้่องด้าเนินการแบบบูรณาการ 
ต้ังแต่วัตถุดิบ การออกแบบ การผลิต การควบคุมคุณภาพส้ินค้า/บริการ

แนวทางที ่2.2 การส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพิม่ผลผลิต 2 1.98 50,000         0.28                ฝุายบริการสาธารณสุข

ทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร การพัฒนาการเกษตร 
โดยใช้แนวทางเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตเพือ่ยก 
ระดับสินค้า/บริการตามศักยภาพของท้องถิ่นให้ได้มาตรฐานปลอดภัย รวมตลอด
ถึงการใช้ความรู้ด้านเทคโนโลยีช่วยลดต้นทุน เพิม่คุณภาพและมูลค่าผลผลิตทาง
การเกษตร รวมทัง้การให้ความรู้ด้านการเกษตรแก่คนในท้องถิ่น

แนวทางที ่2.3  สร้างความตระหนักแก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภค 1 0.99 50,000         0.28                ฝุายบริการสาธารณสุข

การสร้างความตระหนักให้ผู้ประกอบการและผู้บริโภคให้ประกอบธุรกิจด้วย
ความเป็นธรรม มีจริยธรรม ในการประกอบการและบริโภคสินค้า



สรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ             
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2558              

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลเมอืงแมโ่จ้ อ าเภอสันทราย จังหวัดเชยีงใหม ่            

ยุทธศาสตร/์แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จ านวน คิดเปน็ร้อยละของ หน่วยด าเนินการ

ทีด่ าเนินการ โครงการทัง้หมด งบประมาณ งบประมาณทัง้หมด

ยุทธศาสตร์ ที ่3 : ดา้นการพัฒนาคุณภาพชวีิตของชมุชน

แนวทางที ่3.1 พัฒนาการจัดการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

การจัดการศึกษาทัง้ในและนอกระบบทีม่ีคุณภาพ พร้อมทัง้ส่งเสริมสภาพ
แวดล้อมแหล่งแลกเปล่ียนเรียนรู้ทีเ่หมาะสมและเพียงพอส้าหรับประชาชน
 เพือ่สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

แนวทางที ่3.2  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

การส่งเสริมให้ประชาชนมีการดูแลและสร้างเสริมสุขภาพของตนเอง รณรงค์ส่ง 7 6.93 340,000       1.89                ฝุายบริการสาธารณสุข

เสริมให้ประชาชนมีค่านิยมในการด้าเนินชีวิตตามแนวพระราชด้าริเศรษฐกิจ
พอเพียง การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการด้ารงชีพ สนับสนุนส่งเสริมให้
การสงเคราะห์ ช่วยเหลือประชาชนกลุ่มผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตทีดี่ ตลอดจน
เสริมสร้างประสิทธิภาพในการรักษา       ความสงบ ปลอดภัย ให้แก่ชุมชน  
มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและระวังดูแลความปลอดภัยโดยการ  
แก้ปัญหาภายในชุมชนด้วยตนเอง

แนวทางที ่3.3 ส่งเสริมอนุรักษ์ ประเพณี ทางศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น
   
การจัดการองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมและทุนทางสังคม การสืบค้นภูมิปัญญา 1 0.99 30,000         0.17                ฝุายบริการสาธารณสุข

อัตลักษณ์ท้องถิ่น การส่งเสริมการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น



สรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ             
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2558              

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลเมอืงแมโ่จ้ อ าเภอสันทราย จังหวัดเชยีงใหม ่            

ยุทธศาสตร/์แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จ านวน คิดเปน็ร้อยละของ หน่วยด าเนินการ

ทีด่ าเนินการ โครงการทัง้หมด งบประมาณ งบประมาณทัง้หมด

แนวทางที ่3.3 (ตอ่) การประยุกต์ประเพณีและวัฒนธรรมกับวิถีชีวิตของ

คนในท้องถิ่น การจัดกิจกรรมและการสร้างกลุ่มส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม 
ของท้องถิ่นรวมถึงการสนับสนุนศาสนาในการจัดการองค์ความรู้และจัดกิจกรรม
ทางศาสนา

   
    


 



สรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ             
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2558              

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลเมอืงแมโ่จ้ อ าเภอสันทราย จังหวัดเชยีงใหม ่            

ยุทธศาสตร/์แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จ านวน คิดเปน็ร้อยละของ หน่วยด าเนินการ

ทีด่ าเนินการ โครงการทัง้หมด งบประมาณ งบประมาณทัง้หมด

ยุทธศาสตร์ ที ่4 : ดา้นการจัดการ  ทรัพยากรธรรมชาต ิ และสิ่งแวดล้อม
แนวทางที ่4.1  สร้างจิตส้านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรน้้าและ 6 5.94 790,000       4.39                ฝุายบริการสาธารณสุข

ส่ิงแวดล้อม ส่งเสริมและสร้างจิตส้านึกและความตระหนักในเร่ืองการ
จัดการทรัพยากรน้้าและส่ิงแวดล้อม รณรงค์ประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างแรงจูงใจ
ให้ประชาชนมีจิตส้านึกในการ รักษาคุณภาพน้้าในแหล่งน้้าน้้า และรู้จักใช้น้้า
อย่างมีคุณค่า

แนวทางที ่4.2  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

       ส่งเสริม สนับสนุนและฟืน้ฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 2 1.98 100,000       0.56                ฝุายบริการสาธารณสุข

เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ มีจิตส้านึกและตระหนักในคุณค่าของทรัพยากร
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

แนวทางที ่4.3 การใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างคุ้มค่า  

การก้าหนดขอบเขตพืน้ที ่(Zoning) การบังคับใช้โดยการออกข้อบัญญัติ 
การใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างคุ้มค่า
  
ส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์ทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างคุ้มค่า

รวมโครงการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมทัง้สิ้น 19 18.81 1,360,000    7.55                



กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
เทศบาลเมืองแม่โจ้

ยุทธศาสตร์ ที ่2 : ดา้นการแก้ไขปัญหาความยากจน
แนวทางที ่2.2  การส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพิม่ผลผลิต ทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร 

วัตถุประสงค์  เพือ่การพัฒนาการเกษตรโดยใช้แนวทางเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตเพือ่ยกระดับสินค้า/บริการตามศักยภาพ
ของท้องถิ่น ให้ได้มาตรฐานปลอดภัย รวมตลอดถึงการใช้ความรู้ด้านเทคโนโลยีช่วยลดต้นทุน เพิม่คุณภาพและมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร รวมทัง้การให้ความรู้
ด้านการเกษตรแก่คนในท้องถิ่น

ล าดบัที่ พ้ืนที่ หน่วย
ด าเนินการ ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

1  โครงการส่งเสริมอาชีพท้าผลิตภณัฑ์เพื่อ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพท้าผลิตภณัฑ์เพื่อ ในเขต ฝุายบริการ

สุขภาพที่ดี สุขภาพที่ดีโดยจ่ายเปน็ค่าอบรมใหค้วามรู้ ประชาสัมพนัธโ์ครงการ เทศบาล สาธารณสุข

ค่าตอบแทนค่าสมนาคุณวทิยากร ค่ากระดาษ และเคร่ืองเขียน  

แบบพมิพ ์ค่าพมิพเ์อกสารค่าอาหาร ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 

ค่าวสัดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการจัดท้าแผ่นพบัค่าจัดท้าปาูย

และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ้าเปน็ ฯลฯ งบประมาณ 20,000.-บาท

2 โครงการส่งเสริมพหภุาคีในการพฒันาชุมชน เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานตามโครงการส่งเสริมพหภุาคีฯ จ่าย ในเขต ฝุายบริการ

อย่างยั่งยืนภายใต้แผนปฏบิติัการ 21 เปน็ค่าตอบแทน ค่าที่พกั ค่าวสัดุอุปกรณ์ อาหารวา่ง เคร่ืองด่ืม ในการจัด เทศบาล สาธารณสุข

ระดับทอ้งถิ่น (Local Agenda 21) จัดกิจกรรมต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ้าเปน็

แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
กองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม  เทศบาลเมืองแม่โจ้  อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พ.ศ.2557 พ.ศ.2558
(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 30,000.-บาท



กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
เทศบาลเมืองแม่โจ้

ยุทธศาสตร์ ที ่2 : ดา้นการแก้ไขปัญหาความยากจน
แนวทางที ่2.3 สร้างความตระหนักแก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภค

วัตถุประสงค์  เพือ่สร้างความตระหนักให้ผู้ประกอบการและผู้บริโภคให้ประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม มีจริยธรรม ในการประกอบการและบริโภคสินค้า

ล าดบัที่ พ้ืนที่ หน่วย
ด าเนินการ ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

1 โครงการส่งเสริมประชาชนบริโภคอาหาร เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมใหแ้ก่ผู้ประกอบ ในเขต ฝุายบริการ

ปลอดภยัและพฒันาปรับปรุงสุขาภบิาล การร้านอาหารและประชาชนทั่วไปเพื่อใหไ้ด้มาตรฐาน เทศบาล สาธารณสุข

เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ตามโครงการอาหารปลอดภยัและพฒันาปรับปรุง 

สุขาภบิาลเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน 

โดยจ่ายเปน็ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยเล้ียง ค่ารับรอง

และค่าอื่นๆ ที่จ้าเปน็   งบประมาณ 50,000-บาท

แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
กองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม  เทศบาลเมืองแม่โจ้  อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พ.ศ.2557 พ.ศ.2558
(ผลผลิต/งบประมาณ)



กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
เทศบาลเมืองแม่โจ้

ยุทธศาสตร์ ที ่3 : ดา้นการพัฒนาคุณภาพชวีิตของชมุชน
แนวทางที ่3.2 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

วัตถุประสงค์  เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนมีการดูแลและสร้างเสริมสุขภาพของตนเอง รณรงค์ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีค่านิยมในการด้าเนินชีวิตตามแนวพระราชด้าริเศรษฐกิจพอเพยีง

 การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการด้ารงชีพ สนับสนุนส่งเสริมใหก้ารสงเคราะหช์่วยเหลือประชาชนกลุ่มผู้ด้อยโอกาสใหม้ีคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจนเสริมสร้างประสิทธิภาพในการรักษา

ความสงบ ปลอดภยัใหแ้ก่ชุมชน  มีความมัน่คงปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นและระวังดูแลความปลอดภยัโดยการแก้ปญัหาภายในชุมชนด้วยตนเอง  

ล าดบัที่ พ้ืนที่ หน่วย
ด าเนินการ ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

1 โครงการส่งเสริมกิจกรรมอาสาสมัคร เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมอาสาสมัคร

สาธารณสุข (อสม.) สาธารณสุข (อสม.) เช่น การฝึกอบรม งานวนัอสม.แหง่ชาติ ในเขต ฝุายบริการ

การคัดเลือกอสม. ดีเด่นและศูนย์ศสมช.ดีเด่น ฯลฯ เทศบาล สาธารณสุข

โดยจ่ายเปน็ค่าตอบแทน ค่าสมนาคุณวทิยากร 

ค่าตอบแทนพธิกีร ค่ารับรองค่ากระดาษและเคร่ืองเขียน

แบบพมิพ ์ค่าพมิพเ์อกสาร ค่าปาูย ค่าอาหาร 

และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ้าเปน็ งบประมาณ 100,000-.บาท

2 โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในโครงการการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ในเขต ฝุายบริการ

โดยจ่ายเปน็ค่าอบรมเพิ่มความรู้ของผู้ปฏบิติังาน,ค่าจัดซ้ือวสัดุต่าง ๆ เทศบาล สาธารณสุข

ค่าเคร่ืองแต่งกาย,ค่าจ้างเหมาผู้ปฏบิติัการระบบการแพทย์

ฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง งบประมาณ 100,000.-บาท

แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
กองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม  เทศบาลเมืองแม่โจ้  อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พ.ศ.2557 พ.ศ.2558
(ผลผลิต/งบประมาณ)



กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
เทศบาลเมืองแม่โจ้

ยุทธศาสตร์ ที ่3 : ดา้นการพัฒนาคุณภาพชวีิตของชมุชน
แนวทางที ่3.2 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

วัตถุประสงค์  เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนมีการดูแลและสร้างเสริมสุขภาพของตนเอง รณรงค์ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีค่านิยมในการด้าเนินชีวิตตามแนวพระราชด้าริเศรษฐกิจพอเพยีง

 การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการด้ารงชีพ สนับสนุนส่งเสริมใหก้ารสงเคราะหช์่วยเหลือประชาชนกลุ่มผู้ด้อยโอกาสใหม้ีคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจนเสริมสร้างประสิทธิภาพในการรักษา

ความสงบ ปลอดภยัใหแ้ก่ชุมชน  มีความมัน่คงปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นและระวังดูแลความปลอดภยัโดยการแก้ปญัหาภายในชุมชนด้วยตนเอง  

ล าดบัที่ พ้ืนที่ หน่วย
ด าเนินการ ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

3 โครงการควบคุมปอูงกันโรคติดต่อส้าคัญ เปน็ค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมปอูงกันโรคติดต่อที่ส้าคัญ จัดกิจ  ในเขต ฝุายบริการ

กรรมอบรม  ประชุม สัมมนา ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จ้าเปน็ ค่าตอบแทน เทศบาล สาธารณสุข

ค่าวสัดุอุปกรณ์ ค่าอาหารค่าอาหารวา่งพร้อมเคร่ืองด่ืม ฯลฯ

เปน็งบประมาณ 50,000.-บาท

4 โครงการรณรงค์กิจกรรม 5 ส. ใน  เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์กิจกรรม 5 ส. ในส้านักงาน ในเขต ฝุายบริการ

ส้านักงานเทศบาลเมืองแม่โจ้ ประกอบด้วย สะสาง สะดวก สะอาด สร้างนิสัย สร้างมาตรฐาน เทศบาล สาธารณสุข

ในส้านักงานเทศบาลเมืองแม่โจ้ โดยการจัดท้าแผ่นพบัโปสเตอร์ส่ือ

ส่ิงพมิพต่์าง ๆ ค่าจัดท้าปาูย โฆษณาประชาสัมพนัธ ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 

ที่จ้าเปน็ ฯลฯ งบประมาณ 10,000.-บาท

แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
กองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม  เทศบาลเมืองแม่โจ้  อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

(ผลผลิต/งบประมาณ)
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พ.ศ.2557 พ.ศ.2558



กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
เทศบาลเมืองแม่โจ้

ยุทธศาสตร์ ที ่3 : ดา้นการพัฒนาคุณภาพชวีิตของชมุชน
แนวทางที ่3.2 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

วัตถุประสงค์  เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนมีการดูแลและสร้างเสริมสุขภาพของตนเอง รณรงค์ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีค่านิยมในการด้าเนินชีวิตตามแนวพระราชด้าริเศรษฐกิจพอเพยีง

 การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการด้ารงชีพ สนับสนุนส่งเสริมใหก้ารสงเคราะหช์่วยเหลือประชาชนกลุ่มผู้ด้อยโอกาสใหม้ีคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจนเสริมสร้างประสิทธิภาพในการรักษา

ความสงบ ปลอดภยัใหแ้ก่ชุมชน  มีความมัน่คงปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นและระวังดูแลความปลอดภยัโดยการแก้ปญัหาภายในชุมชนด้วยตนเอง  

ล าดบัที่ พ้ืนที่ หน่วย
ด าเนินการ ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

5 โครงการอบรมและศึกษาดูงานแลกเปล่ียน เพื่อใช้จ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ศึกษาดูงานและเปล่ียน ในเขต ฝุายบริการ

องค์ความรู้เพื่อพฒันาส่ิงแวดล้อมและคุณภาพ องค์ความรู้เพื่อพฒันาส่ิงแวดล้อมและคุณภาพชีวติของคน เทศบาล สาธารณสุข

ชีวติเทศบาลเมืองแม่โจ้ ในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้เพื่อจ่ายเปน็ค่าสมนาคุณ

ค่าพาหนะวทิยากร ค่าอาหารค่าเคร่ืองด่ืม ค่าจัดท้าเอกสาร 

ค่าวสัดุส้านักงาน ค่าเบี้ยเล้ียง ค่าของสมนาคุณ  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

ที่จ้าเปน็ ฯลฯ งบประมาณ 20,000.-บาท

6 โครงการควบคุมโรคพษิสุนัขบา้ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมโรคพษิสุนัขบา้ จัดกิจกรรม ในเขต ฝุายบริการ

อบรมประชุม สัมมนา ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จ้าเปน็ ค่าตอบแทน เทศบาล สาธารณสุข

ค่าวสัดุอุปกรณ์ค่าเช่า ค่าอาหาร ค่าอาหารวา่งพร้อมเคร่ืองด่ืม ฯลฯ 

แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
กองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม  เทศบาลเมืองแม่โจ้  อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พ.ศ.2557 พ.ศ.2558
(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ  30,000-บาท



กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
เทศบาลเมืองแม่โจ้

ยุทธศาสตร์ ที ่3 : ดา้นการพัฒนาคุณภาพชวีิตของชมุชน
แนวทางที ่3.2 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

วัตถุประสงค์  เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนมีการดูแลและสร้างเสริมสุขภาพของตนเอง รณรงค์ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีค่านิยมในการด้าเนินชีวิตตามแนวพระราชด้าริเศรษฐกิจพอเพยีง

 การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการด้ารงชีพ สนับสนุนส่งเสริมใหก้ารสงเคราะหช์่วยเหลือประชาชนกลุ่มผู้ด้อยโอกาสใหม้ีคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจนเสริมสร้างประสิทธิภาพในการรักษา

ความสงบ ปลอดภยัใหแ้ก่ชุมชน  มีความมัน่คงปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นและระวังดูแลความปลอดภยัโดยการแก้ปญัหาภายในชุมชนด้วยตนเอง  

ล าดบัที่ พ้ืนที่ หน่วย
ด าเนินการ ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

7 โครงการรณรงค์เพื่อควบคุมปอูงกันโรคติตต่อที่ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์เพื่อควบคุมปอูงกันโรคไข้ ในเขต ฝุายบริการ

น้าโดยแมลงและสัตวน์้าโรค เลือดออก โรคไข้หวดันก ฯลฯ จัดกิจกรรมอบรม ประชุม สัมมนา เทศบาล สาธารณสุข

 ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จ้าเปน็ ค่าตอบแทน ค่าวสัดุอุปกรณ์ ค่าเช่า

 ค่าอาหาร ค่าอาหารวา่งพร้อมเคร่ืองด่ืม ส่ือประชาสัมพนัธฯ์ลฯ

รายละเอียดของกิจกรรม พ.ศ.2557 พ.ศ.2558
(ผลผลิต/งบประมาณ)

แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
กองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม  เทศบาลเมืองแม่โจ้  อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ 30,000.-บาท



กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
เทศบาลเมืองแม่โจ้

ยุทธศาสตร์ ที ่3 : ดา้นการพัฒนาคุณภาพชวีิตของชมุชน
แนวทางที ่3.3 ส่งเสริมอนุรักษ์ ประเพณี ทางศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น

วัตถุประสงค์ เพือ่จดัการองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมและทุนทางสังคม การสืบค้นภูมิปัญญา อตัลักษณ์ท้องถิ่น การส่งเสริมการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น 

การประยกุต์ประเพณีและวัฒนธรรมกบัวิถชีีวิตของคนในท้องถิ่น การจดักจิกรรมและการสร้างกลุ่มส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่น 

รวมถงึการสนับสนุนศาสนาในการจดัการองค์ความรู้และจดักจิกรรมทางศาสนา

ล าดบัที่ พ้ืนที่ หน่วย
ด าเนินการ ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

1 โครงการสายใยรักแหง่ครอบครัว เพื่อ เพื่อสนับสนุนการด้าเนินโครงการสายใจรักแหง่ครอบครัวเพื่อ ในเขต ฝุายบริการ

ส่งเสริมใหผู้้หญิงท้างานยุคใหม่เล้ียง ส่งเสริมใหผู้้หญิงท้างานยุคใหม่เล้ียงลูกด้วยนมแม่ การอบรมให้ เทศบาล สาธารณสุข

ลูกด้วยนมแม่ ความรู้ประชาสัมพนัธโ์ครงการโดยจ่ายเปน็ค่าตอบแทน
 ค่าสมนาคุณวทิยากร ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยงเล้ียง 

ค่ากระดาษ และเคร่ืองเขียน แบบพมิพ ์ค่าพมิพเ์อกสาร ค่าอาหาร 

ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืมค่าจ้างเหมาบริการรถโฆษณา 
ค่าเช่าเคร่ืองเสียง ค่าโฆษณากระจายเสียงค่าวสัดุอุปกรณ์ 

ค่าจ้างเหมาบริการจัดท้าแผ่นพบั โปสเตอร์ ใบปลิว ส่ือส่ิงพมิพต่์างๆ

งบประมาณ 30,000.-บาท

รายละเอียดของกิจกรรมโครงการ/กิจกรรม พ.ศ.2557 พ.ศ.2558
(ผลผลิต/งบประมาณ)

แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
กองช่าง  เทศบาลเมืองแม่โจ้  อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 



กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
เทศบาลเมืองแม่โจ้

ยุทธศาสตร์ ที ่4 : ดา้นการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
แนวทางที ่4.1 สร้างจติส านกึและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรน  าและสิง่แวดลอ้ม

วัตถุประสงค์        เพือ่ส่งเสริมและสร้างจิตส้านึกและความตระหนักในเร่ืองการจัดการทรัพยากรน้้าและส่ิงแวดล้อม รณรงค์ประชาสัมพันธ์ 
เสริมสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนมีจิตส้านึกในการ รักษาคุณภาพน้้าในแหล่งน้้า และรู้จักใช้น้้าอย่างมีคุณค่า

ล าดบัที่ พ้ืนที่ หน่วย
ด าเนินการ ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

1 โครงการน้้าประปาด่ืมได้เพื่อสุขภาพชุมชน เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมใหแ้ก่คณะกรรมการประปา ในเขต ฝุายบริการ

เทศบาลเมืองแม่โจ้ ชุมชนรวมถึงการตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพน้้าประปาด่ืมได้เพื่อ เทศบาล สาธารณสุข

สุขภาพชุมชนเพื่อใหไ้ด้มาตรฐานตามโครงการ โดยจ่ายเปน็ค่า

ตอบแทนค่าสมนาคุณวทิยากรค่ารับรอง ค่ากระดาษและ

 เคร่ืองเขียนแบบพมิพ ์ค่าพมิพเ์อกสาร ค่าวสัดุอุปกรณ์

ค่าอาหารค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม ค่าใช้จ่ายในการทดสอบน้้า

และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ้าเปน็ งบประมาณ 60,000.-บาท

2 โครงการชุมชนต้นแบบชุมชนปลอดขยะ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการชุมชนต้นแบบการจัดการส่ิงแวด ในเขต ฝุายบริการ
ล้อมโดยจ่ายในกิจกรรมการจัดการส่ิงแวดล้อมในชุมชน 19 ชุมชน เทศบาล สาธารณสุข

 แบง่พื้นที่เปน็ 3 เขต เพื่อกระตุ้นใหป้ระชาชนรักษาความสะอาดและ

การจัดการขยะในครัวเรือน การน้าขยะในครัวเรือนไปใช้ประโยชน์

 โดยจ่ายเปน็ค่าตอบแทนค่าสมนาคุณวทิยากร ค่าตอบแทน

งบประมาณ 200,000.-บาท

(ผลผลิต/งบประมาณ)

แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
กองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม  เทศบาลเมืองแม่โจ้  อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พ.ศ.2557 พ.ศ.2558



กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
เทศบาลเมืองแม่โจ้

ยุทธศาสตร์ ที ่4 : ดา้นการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
แนวทางที ่4.1 สร้างจติส านกึและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรน  าและสิง่แวดลอ้ม

วัตถุประสงค์        เพือ่ส่งเสริมและสร้างจิตส้านึกและความตระหนักในเร่ืองการจัดการทรัพยากรน้้าและส่ิงแวดล้อม รณรงค์ประชาสัมพันธ์ 
เสริมสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนมีจิตส้านึกในการ รักษาคุณภาพน้้าในแหล่งน้้า และรู้จักใช้น้้าอย่างมีคุณค่า

ล าดบัที่ พ้ืนที่ หน่วย
ด าเนินการ ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

3 โครงการณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์คัดแยก ในเขต ฝุายบริการ

โดยกิจกรรม 5 R ขยะมูลฝอยในชุมชนโดยกิจกรรม ประกอบด้วย เทศบาล สาธารณสุข
Reduce, Reuse, Repair,Reject ,Recycle

โดยกิจกรรมดังกล่าวเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน

ในการคัดแยกขยะมูลฝอย โดยการจัดซ้ือถุงคัดแยก

ขยะมูลฝอยใหชุ้มชน ๆ ละ 5 ชุด และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

 ที่จ้าเปน็ ฯลฯ งบประมาณ 100,000.-บาท

4 โครงการสร้างเครือข่ายเพื่อแก้ปญัหาหมอก เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินกิจกรรมโครงการสร้างเครือข่าย ในเขต ฝุายบริการ

ควนัและการเผาขยะมูลฝอยและวนัส่ิงแวดล้อม เพื่อแก้ไขปญัหาหมอกควนัและการเผาขยะมูลฝอยจัดกิจกรรม เทศบาล สาธารณสุข

โลก อบรม ประชุม สัมมนา ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จ้าเปน็ ค่าตอบแทน 

 ค่าวสัดุอุปกรณ์ ค่าเช่าค่าอาหาร ค่าอาหารวา่งพร้อมเคร่ืองด่ืม 

ส่ือประชาสัมพนัธ ์ฯลฯ งบประมาณ 30,000.-บาท

กองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม  เทศบาลเมืองแม่โจ้  อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พ.ศ.2557 พ.ศ.2558
(ผลผลิต/งบประมาณ)

แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558



กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
เทศบาลเมืองแม่โจ้

ยุทธศาสตร์ ที ่4 : ดา้นการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
แนวทางที ่4.1 สร้างจติส านกึและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรน  าและสิง่แวดลอ้ม

วัตถุประสงค์        เพือ่ส่งเสริมและสร้างจิตส้านึกและความตระหนักในเร่ืองการจัดการทรัพยากรน้้าและส่ิงแวดล้อม รณรงค์ประชาสัมพันธ์ 
เสริมสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนมีจิตส้านึกในการ รักษาคุณภาพน้้าในแหล่งน้้า และรู้จักใช้น้้าอย่างมีคุณค่า

ล าดบัที่ พ้ืนที่ หน่วย
ด าเนินการ ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

5 โครงการการจัดการน้้าเสียชุมชน เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการการจัดการน้้าเสียในชุมชน ในเขต ฝุายบริการ

โดยจ่ายเปน็ค่าอบรมใหค้วามรู้ประชาสัมพนัธโ์ครงการ เทศบาล สาธารณสุข

ค่าสมนาคุณวทิยากร ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยเล้ียง ค่ากระดาษ 

และเคร่ืองเขียน แบบพมิพ ์ค่าพมิพเ์อกสาร ค่าอาหาร ค่าอาหารวา่ง

และเคร่ืองด่ืมค่าจ้างเหมาบริการรถโฆษณา ค่าเช่าเคร่ืองเสียง

ค่าโฆษณากระจายเสียง ค่าวสัดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการจัด

ท้าแผ่นพบั โปสเตอร์ใบปลิว ส่ือส่ิงพมิพต่์าง ๆ ค่าจัดท้าปาูย

 โฆษณาประชาสัมพนัธ ์และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ้าเปน็

(ผลผลิต/งบประมาณ)

แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
กองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม  เทศบาลเมืองแม่โจ้  อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

งบประมาณ 100,000.-บาท



กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
เทศบาลเมืองแม่โจ้

ยุทธศาสตร์ ที ่4 : ดา้นการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
แนวทางที ่4.1 สร้างจติส านกึและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรน  าและสิง่แวดลอ้ม

วัตถุประสงค์        เพือ่ส่งเสริมและสร้างจิตส้านึกและความตระหนักในเร่ืองการจัดการทรัพยากรน้้าและส่ิงแวดล้อม รณรงค์ประชาสัมพันธ์ 
เสริมสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนมีจิตส้านึกในการ รักษาคุณภาพน้้าในแหล่งน้้า และรู้จักใช้น้้าอย่างมีคุณค่า

ล าดบัที่ พ้ืนที่ หน่วย
ด าเนินการ ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

6 โครงการชุมชนต้นแบบปลอดขยะเฉลิมพระเกียรติ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในโครงการชุมชนต้นแบบการจัดการส่ิงแวดล้อม ในเขต ฝุายบริการ

88 พรรษา โดยจ่ายเปน็ค่ากิจกรรมการจัดการส่ิงแวดล้อม 19 ชุมน แบง่เปน็3 เขต เทศบาล สาธารณสุข

เพื่อกระตุ้นใหป้ระชาชนรักษาความสะอาดการจัดการขยะมูลฝอยใน

ครัวเรือน โดยจ่ายเปน็ค่าตอบแทน ค่าสมนาคมวทิยากร ค่าตอบแทน

ค่าเบี้ยเล้ียง ค่ารางวลัการจัดกประกวด ค่าสนับสนุน และอื่น ๆ ที่จ้าเปน็

(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ 300,000.-บาท

แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
กองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม  เทศบาลเมืองแม่โจ้  อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
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กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
เทศบาลเมืองแม่โจ้

ยุทธศาสตร์ ที ่4 : ดา้นการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
แนวทางที ่4.2 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

วัตถุประสงค์ เพือ่ส่งเสริม สนับสนุนและฟืน้ฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ มีจิตส้านึกและตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

ล าดบัที่ พ้ืนที่ หน่วย
ด าเนินการ ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

1 โครงการปั่นจักรยานเพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดี เพื่อใช้จ่ายในโครงการปั่นจักรยานเพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดี ในเขต ฝุาบริการ

และลดโลกร้อน และลดโลกร้อน และค่าใช้จ่ายที่จ้าเปน็ต่าง  ๆ เช่น ค่าตอบแทน เทศบาลเมืองแม่โจ้ สาธารณสุข

ค่าวสัดุอุปกรณ์ ค่าเช่าค่าอาหาร ค่าอาหารวา่งพร้อมเคร่ืองด่ืม ฯลฯ 

งบประมาณ 50,000.- บาท

2 โครงการจัดท้าส่ือเพื่อประชาสัมพนัธโ์ครงการ เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดท้าส่ือประชาสัมพนัธโ์ครงการก้าจัด ในเขต ฝุาบริการ

ก้าจัดส่ิงปฏกิูลของเทศบาลเมืองแม่โจ้ ส่ิงปฏกิูลใหแ้ก่ชุมชน โรงเรียน สถานที่ต่าง ๆ เพื่อจ่ายเปนูค่ายาน เทศบาลเมืองแม่โจ้ สาธารณสุข

พาหนะวทิยากร ค่าอาหาร ค่าวสัดุส้านักงาน ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จ้าเปน็

งบประมาณ 50,000.- บาท

(ผลผลิต/งบประมาณ)

แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
กองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม  เทศบาลเมืองแม่โจ้  อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
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