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ค าน า 

   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ (ฉบับท่ี3) พ.ศ. 2561  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการ      
จัดท าแผนการด าเนินงาน แผนการด าเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียด/แผนงาน/โครงการพัฒนา 
และกิจกรรมท่ีด าเนินการจริงท้ังหมด ในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ แผนการ
ด าเนินงานเป็นเอกสารท่ีระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ท้ังหมดท่ีจะด าเนินการในปีงบประมาณ               
ท าให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจน ในการ
ปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการ การท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของ
แผนงาน/โครงการ ในแผนการด าเนินงาน จะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อส้ินปี มีความสะดวกมากขึ้นอีก 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับนี้ส าเร็จลงได้ด้วยความ ร่วมมือจากคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า  แผนการด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 จะเป็นกรอบและแนวทางการพัฒนาเทศบาลเมืองแม่โจ้ต่อไป 
 

 เทศบาลเมืองแม่โจ้ 
                         ตุลาคม  2562 
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 ส่วนที่ 1 
บทน า 

  แผนการด าเนินงาน (Action Plan) หมายความว่า แผนการด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีด าเนินการจริงท้ังหมดในพื้นท่ีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น 
  โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า   ห ม า ย ถึ ง   โ ค ร ง ก า ร ท่ี มี วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ เ พื่ อ ต อ บ สน อ ง ต่ อ                      
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้ 
  การจัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นการแปลงแผนงาน/
โครงการพัฒนาของเทศบาลเมอืงแม่โจ้ ท่ีทุกหน่วยงานจะต้องจัดท าขึ้นภายหลังได้รับจัดสรรงบประมาณตาม
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมท้ังแผนงาน/โครงการพัฒนาของ
หน่วยงานอื่น ๆ ท่ีเข้ามาด าเนินการในพื้นท่ีเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้  และจัดท าเป็นแผนด าเนินการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 และให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  โดยแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการพัฒนาในแง่ของกิจกรรมการด าเนินงานท่ีเป็นขั้นตอน               
มีการก าหนดระยะเวลาการด าเนินงานท่ีชัดเจน  รวมท้ังระบุปริมาณทรัพยากรท่ีจะต้องใช้ในการด าเนินงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ให้เกิดเป็นรูปธรรมมากขึ้น  นอกจากนี้แผนด าเนินงานเป็นเครื่องมือส าคัญในการ
บริ ห า ร ง านของ ผู้บริ ห า ร ท้อ ง ถิ่ น เพื่ อ ควบ คุมการด า เนิ น ง าน ให้ เ ป็ น ไ ปอย่ า ง เหมาะสมและ                           
มีประสิทธิภาพ  รวมท้ังยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงานและการประเมินผล 
  กล่าวโดยสรุป  แผนด าเนินงานเป็นเอกสารท่ีระบุแผนงาน  โครงการและกิจกรรมท้ังหมดท่ี
จะด าเนินการในปีงบประมาณนั้น ๆ  ท าให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้น ๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  และแผนปฏิบัติการจะท าให้การติดตามประเมินผล
เป็นไปอย่างสะดวก  มีประสิทธิภาพ  บรรลุวัตถุประสงค์  พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ  

วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
1.  เพื่อแสดงถึงรายละเอียด แผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีด าเนินการจริง 

 ท้ังหมดในพื้นท่ี 
2.  เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
3.  เพื่อให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น 
4.  เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน และประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาล 
5.  เพื่อควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
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ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561  หมวด 5  การน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ข้อ 26  ได้
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงานตามข้ันตอน  ดังนี้ 

1.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนารวบรวมแผนงาน โครงการ พัฒนา
และกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงาน
อื่น ๆ ท่ีต้องด าเนินการในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงานเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

2.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนด าเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศ
เป็นแผนด าเนินงาน ท้ังนี้ให้ปิดประกาศแผนด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีประกาศเพื่อให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

โดยจากระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว  สามารถสรุปขั้นตอนในการด าเนินการจัดท า
แผนการด าเนินงานได้  3 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแม่โจ้เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/

กิจกรรม ท่ีจะมีการด าเนินการจริงในพื้นท่ีเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้  

ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนการจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแม่โจ้ จัดท าร่างแผนการ

ด าเนินงาน โดยพิจารณาแผนงาน/โครงการพัฒนาของเทศบาลเมืองแม่โจ้และหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งต้องมีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาของเทศบาลเมืองแม่โจ้ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลเมืองแม่โจ้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว จึงน าร่างแผนการด าเนินงานเสนอต่อนายกเทศมนตรี
เมืองแม่โจ้เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยเค้าโครงแผนการด าเนินงานจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 

ส่วนท่ี 1  บทน า 
ส่วนท่ี 2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนการประกาศใช้แผนการด าเนินงาน 
  เมื่อนายกเทศมนตรีให้ความเห็นชอบร่างแผนการด าเนินงานแล้ว  จึงประกาศใช้แผนการ
ด าเนินงาน  โดยให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายใน 15 วันนับจากวันท่ีประกาศ เพื่อให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นรับทราบโดยท่ัวกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย 30 วัน 
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จากขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงานข้างต้นสามารถจัดท าแผนภูมิสรุปได้  ดังนี้ 

 

คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดท าแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน 

 
รวบรวมโครงการ/

กิจกรรม 

 
องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถ่ิน 
 

หน่วยงานอื่น 
คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดท าแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน 

 
จัดท าร่าง 

แผนการด าเนินงาน 
  

คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดท าแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน 

 
เสนอร่าง 

แผนการด าเนินงาน 
 คณะกรรมการพัฒนา

ท้องถ่ิน 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 
 พิจารณา 

ร่างแผนด าเนินงาน 
 เสนอร่างฯ 

ต่อผู้บริหารท้องถ่ิน 

ผู้บริหารท้องถ่ิน 
 ผู้บริหารท้องถ่ิน 

ลงนาม 
 ประกาศใช้ 

ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
1.  แผนการด าเนินงานประจ าปี ท าให้ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนทั่วไป      

ทราบถึงกิจกรรม วิธีการด าเนินงานในการพัฒนาท้องถิ่นและการใช้ทรัพยากรในการบริหารงาน                    
ในปีงบประมาณ 2563 ได้อย่างชัดเจน สามารถใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 
2563 

2.  ท าให้ผู้ท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ สามารถน า แผนพัฒนาไป
ปฏิบัติได้อย่างสะดวกและเป็นระบบมากขึ้น 

3.  ท าให้ผู้ท่ีมีหน้าท่ีก ากับดูแลโครงการ หรือผู้ท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบโครงการสามารถเข้าใจ 
และตรวจสอบโครงการได้ง่ายข้ึน 

4.  ท าให้ผู้ติดตามและประเมินผลสามารถติดตามและตรวจสอบความก้าวหน้า ในการ
ด าเนินงาน และประเมินผลโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมท้ังสามารถน าข้อมูลท่ีได้รับรายงานให้
ผู้บริหารรับทราบถึงความก้าวหน้า ตลอดจนถึงปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 

5. สามารถน าไปบูรณาการและใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนการด าเนินงาน ในปีต่อไป 
  ข้อ 27  แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีประกาศใช้
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน
และโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ท่ีต้องด าเนินการใน
พื้นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 
  การขยายเวลาการจัดท าและแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
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รายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรม   
    การเขียนโครงการย่อมต้องมีวัตถุประสงค์ท่ีบ่งบอกผลผลิต  ผลลัพธ์  ตัวช้ีวัด  และค่า
เป้าหมายท่ีต้องการด้วยเสมอ  เพราะป้อนข้อมูลเข้าระบบฯ จะมีผลต่อการประมวลผลเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล 
  -  ตัวช้ีวัด (Indicators) หมายถึง ส่ิงท่ีบ่งช้ีว่าการด าเนินงานประสบผลส าเร็จ เช่น จ านวน
ศาลาท่ีสร้างเสร็จ ความยาวของถนน ปริมาณขยะต่อครัวเรือน อัตราผู้ติดยา ต าแหน่งท่ีมีการจ้างงาน พื้นท่ีน้ า
ท่วมที่เหลือ จ านวนตุ๊กตาท่ีผลิตได้ ฯลฯ 
  -  ผลลัพธ์ (outcome) หมายถึง ส่ิงท่ีต้องการได้รับตามวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนท่ีรวมไว้ เช่น มีสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจของประชาชน มีบริการโครงสร้างพื้นฐานครัวเรือน ขจัด
มลพิษในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขจัดยาเสพติดในพื้นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ 
  -  ผลผลิต (output) หมายถึง ส่ิงท่ีได้จากการด าเนินงาน เช่น ศาลาคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ถนนคอนกรีต ปริมาณขยะท่ีลด ผู้ติดยาท่ีลดลง การจ้างงาน พื้นท่ีท่ีน้ าไม่ท่วม ฯลฯ 
      บาง โครง การ ไ ม่ส ามารถระบ ุเป ็นต ัว เ ลขไ ด้  เ ช ่น   อ ุดหน ุน เ ง ิน ให ้หน ่วย งาน              
ขั้นด าเนินการโดยเทศบาลไม่ทราบถึงผลลัพธ์ท่ีได้รับ ต้องพิจารณาให้ดีก่อนว่าอุดหนุนให้หน่วยงานท าอะไร    
ได้อะไร  เพราะตามกฎหมาย  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะอุดหนุนหน่วยงานอื่นได้เฉพาะงานในอ านาจ
หน้าท่ีและภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่านั้น 
  แหล่งท่ีมาของงบประมาณ  เช่น  เงินรายได้  เงินอุดหนุนจากรัฐบาล  เงินท่ีเทศบาลอื่นสมทบ  
เงินสะสม  ซึ่งบางโครงการจะมีเงินจากแหล่งท่ีมาหลาย ๆ แห่ง 
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ส่วนที่ 2 
บัญชีโครงการ/กจิกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ 10 ~ 
 

 

 

 
 

 
ส่วนที่ 1 
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(แบบ ผด.01) 
บญัชีสรปุจ านวนโครงการพฒันาท้องถิน่ กจิกรรมและงบประมาณ 

แผนการด าเนนิ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ของเทศบาลเมืองแม่โจ ้

 

ยุทธศาสตร์/แนวทาง 
จ านวนโครงการ 

ที่ด าเนินการ  
คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการทั้งหมด 

 จ านวน 
งบประมาณ   

คิดเป็นร้อยละ  
ของงบประมาณ 

หน่วย 
ด าเนินการ  

1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน           
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 14 10.6 10,824,000 13.07828 กองช่าง 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ      
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3 2.29 140,000 0.169157 ส านักปลัด 
3.ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต      
แผนงานสาธารณสุข 4 3.05 1,452,000 1.754403 ส านักปลัด 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 24  960,000 1.159936 ส านักปลัด 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 12 9.16 370,000 0.447059 สาธารณสุข 
แผนงานการศึกษา 20 15.26 13,982,200 16.89422 ส านักปลัด 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 3 2.29 180,000 0.217488  
แผนงานงบกลาง 3 2.29 32,780,000 39.60698  
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ยุทธศาสตร์/แนวทาง 
จ านวนโครงการ 

ที่ด าเนินการ  
คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการทั้งหมด 

 จ านวน 
งบประมาณ   

คิดเป็นร้อยละ  
ของงบประมาณ 

หน่วย 
ด าเนินการ  

4.ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน       

  
  

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 5 3.81 600,000 0.72496 ส านักปลัด 
5.การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 13 9.92 280,000 0.338315 ส านักปลัด 
แผนงานการเกษตร 6  320,000 0.386645 สาธารณสุข 
6.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี      
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 20 15.26 2,735,000 3.304609 ส านักปลัด 
แผนงานเคหะและชุมชน 1 0.7 17,880,000 21.6038 สาธารณสุข 
7.การพัฒนาด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภยั และการ
จัดการระเบียบชุมชน        

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3 2.29 260,000 0.314149 สาธารณสุข 
รวม 131  82,763,200   
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ส่วนที่ 2 
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(แบบ ผด.02) 
บญัชีสรปุจ านวนโครงการพฒันาท้องถิน่ กจิกรรมและงบประมาณ 

แผนการด าเนนิ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ของเทศบาลเมืองแม่โจ ้

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน 
1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

พร้อมตีเส้นจราจร  
ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมตี
เส้นจราจร ขนาดกว้าง  
2.00-2.50  เมตร ยาว  
77 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ด าเนินการไม่น้อย
กว่า 173 ตารางเมตร 

113,000 (สถานที่ก่อสร้าง 
ซอย 8  บ้าน
ป้าวรรณ หมู่ที่ 1  
ต.หนองหาร) 

กองช่าง 

            

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
พร้อมตีเส้นจราจร 

ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมตี
เส้นจราจรขนาดกว้าง 
3.00 เมตร ยาว 16 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 48 
ตารางเมตร ( 

32,000 (สถานที่ก่อสร้าง
ซอย บ้านลุงสงัด 
หมู่ที ่1  ต.หนอง
หาร) กองช่าง 

            

3 โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิม
ด้วยแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต (โอ
เวอร์เลย์) พร้อมตีเส้นจราจร  

ปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) 
พร้อมตีเส้นจราจร ขนาดกว้าง 
4.20-5.00 เมตร ยาว 610 
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 2,806 
ตารางเมตร 

986,000 (สถานที่ก่อสร้าง
บริเวณถนนซอย 9 
ต่อจากของเดิม
ชุมชนห้วยเก๋ียง  หมู่
ที่ 3  ต.หนองหาร) 

กองช่าง 
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1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ 
รายละเอียด

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

พร้อมตีเส้น  
จราจร กว้าง 3.50 
เมตร ยาว 295 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ด าเนินการไม่น้อย
กว่า 1,032 เมตร 

671,000 (สถานที่ก่อสร้าง 
บริเวณซอยสบันงา 
หมู่ที่ 5 ต าบล
หนองหาร อ าเภอ
สันทราย จังหวัด
เชียงใหม่) 

กองช่าง             

5 โครงการก่อสร้างศาลา
อเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น 
ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 
10.00 เมตร  

ขนาดกว้าง 8.00 เมตร 
ยาว 10.00 เมตร 

1,500,000 (สถานที่ก่อสร้าง
บริเวณที่ดิน
สาธารณะ หมู่บ้าน 
หมู่ที่ 5  ต.หนอง
หาร) 

กองช่าง             

6 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า 

คสล.  

กว้าง 0.50 เมตร  

ลึกเฉลี่ย 0.62 เมตร 

หนา 0.12 เมตร ยาว 

127 เมตร   

420,000 (สถานที่ก่อสร้าง 
บริเวณหน้าคลินิกศิ
วาพร หมู่ที่ 6  ต.
หนองหาร) 

กองช่าง             

7 โครงการก่อสร้างศาลา

เอนกประสงค์ขนาด 

8.00x20.00 เมตร ภายในฌา

ปนสถานหมู่ที่ 9 ต.หนองหาร  

ก่อสร้างศาลา

เอนกประสงค์ขนาด 

8.00x20.00 เมตร 

ภายในฌาปนสถานหมู่ที่ 

9 ต.หนองหาร 

1,350,000 (สถานที่ก่อสร้าง
บริเวณฌาปนสถาน
หมู่ที่ 9 ต.หนอง
หาร อ.สันทราย จ.
เชียงใหม่)) 

กองช่าง             
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1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

พร้อมตีเส้นจราจร  
ขนาดกว้าง  3.00 เมตร 
ยาว  246 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
738 ตารางเมตร และ
ก่อสร้างรางระบายน้ าคสล. 
กว้าง 0.40 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.50 เมตร หนา 
0.10 เมตร ยาว 330 
เมตร   

1,400,000 (สถานที่ก่อสร้าง ซอย 
16  ซอยบ้านนาย
แก้วใจงาม หมู่ที่ 11  
ต.หนองหาร) 

กองช่าง             

9 โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิม
ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอ
เวอร์เลย์) พร้อมตีเส้นจราจร   

ขนาด กว้าง 3.00-4.00 
เมตร ยาว 300 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือ
พื้นที่ด าเนินการไม่น้อย
กว่า 1,050 ตารางเมตร 

368,000 (สถานที่ก่อสร้าง
บริเวณถนนภายใน
ซอยหลังตลาดแม่โจ้ 
หมู่ที่ 12 ต.หนอง
หาร)   

กองช่าง             

10 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
พร้อมตีเส้นจราจร  

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 
181 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่ด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า 905 ตาราง
เมตร 

589,000 (สถานที่ก่อสร้าง
เชื่อมต่อถนน
คอนกรีตเดิม ซอยอุ้ย
ดีไปถนนสันทราย
สายเก่า ชุมชนหลิ่ง
มื่น หมู่ที่ 10 ต.ป่า
ไผ่) 

กองช่าง             

11 โครงการปิดฝารางรินเพื่อ
ขยายผิวถนน และตีเส้น
จราจร  

ขนาดกว้างเฉลี่ย 2.30 
เมตร หนา 0.20 เมตร 
ยาว 530 เมตร 

1,920,000 (สถานที่ก่อสร้างถนน
เชื่อมชุมชนแพะป่า
ห้า และชุมชนแม่ดู่ 
ต่อจากของเดิม หมู่ที่ 
5 ต.ป่าไผ่) 
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1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ 
รายละเอียด

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

ของหมู่บ้านไผ ่
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 7.00 เมตร 

360,000 (สถานที่ก่อสร้าง
บริเวณศาลา
อเนกประสงค์
หมู่บ้านชุมชนหนอง
ทราย หมู่ 5 ต.ป่า
ไผ่) 

กองช่าง             

13 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
พร้อมตีเส้นจราจร  

ขนาด กว้าง 2.50 เมตร 
ยาว 141.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ด าเนินการไม่น้อย
กว่า 353 ตารางเมตร 
พร้อมก่อสร้างรางระบาย
น้ าคสล. กว้าง 0.40 
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 
เมตร หนา 0.10 เมตร 
ยาว 141 เมตร 

615,000 (สถานที่ก่อสร้าง
บริเวณซอย 10 
หมู่ 7 ต.หนองจ๊
อม)) 

กองช่าง             

14 โครงการถมดินบ่อบ าบัดน้ าเสีย 
ภายในหมู่บ้านการเคหะ  

ขนาดกว้าง 17 เมตร 
ยาว 20 เมตร ลึก 2.50 
เมตร เพื่อปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ภายในชุมชน 

500,000 (สถานที่ก่อสร้าง
บริเวณหมู่บ้าน
เคหะชุมชน บ้าน
แพะป่าห้า หมู่ 4 
ต.หนองหาร) 

กองช่าง             

 รวม 14 10,824,000               
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ยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาเศรษฐกิจ 
2.1แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ 
รายละเอียด

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

การตลาดให้ผู้สนใจปลูกกล้วย 

เทศบาลเมืองแม่โจ้ ประจ้าปี

งบประมาณ 2563 

จัดกิจกรรมในรูปแบบ
ต่าง ๆเช่น 
1. อบรม สมัมนา 
2. นิทรรศการ 
3. จัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์ 
หลายรูปแบบ เช่น สปอต 
โฆษณาวิทยุ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ
และสต๊ิกเกอร์ ฯลฯ 

20,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักปลดั 
  

            

2 อุดหนุนกลุ่มส่งเสริมอาชีพ
เทศบาลเมืองแม่โจ้โครงการ
ส่งเสริมอาชีพ ประจ าปี 2563 

เพื่ออุดหนนุการเป็นค่า
ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของ
กลุ่มสตรีแม่บ้าน 
-โครงการส่งเสริมอาชีพ 
ประจ าปี 2561 

100,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักปลดั 
  

            

3 โครงการฝึกอบรมการเก็บเก่ียว
และแปรรูปผลผลิตกล้วย 
เทศบาลเมืองแม่โจ้ ประจ าปี 
2563 

จัดกิจกรรมในรูปแบบต่าง 
ๆเช่น 
1. อบรม สัมมนา 
2. นิทรรศการ 
3. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ 
หลายรูปแบบ เช่น สปอต 
โฆษณาวิทยุ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับและ
สติ๊กเกอร์ ฯลฯ 

10,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักปลดั 
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2.1แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ 
รายละเอียด

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

เทศบาลเมืองแม่โจ้ประจ้าปี 

2563 

จัดกิจกรรมในรูปแบบต่าง 
ๆเช่น 
1. อบรม สัมมนา 
2. นิทรรศการ 
3. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ 
หลายรูปแบบ เช่น สปอต 
โฆษณาวิทยุ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับและ
สติ๊กเกอร์ ฯลฯ 

10,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักปลดั 
  

            

 รวม 4 140,000               

ยุทธศาสตร์ที่ 3. ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
3.1 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ 
รายละเอียด

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

ฉุกเฉิน 
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยให้แก่ประชาชน
ในพื้นที่ต าบลต่าง ๆ ของ
เทศบาลเมืองแม่โจ้ ทั้ง
ก่อนเกิดเหตุขณะเกิดเหตุ
และหลังเกิดเหตุ อย่าง
ทันถ่วงที่ 
 
 

1,200,000 ภายในเขตเทศบาล กอง
สาธารณสุข  
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3.1 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ 
รายละเอียด

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

เมืองแม่โจ้ 
ตรวจสุขภาพประชาชนใน
เขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ 

72,000 ภายในเขตเทศบาล กอง
สาธารณสุข  

            

3 โครงการป้องกันแก้ไข้ปัญหา
โอดส์และการต้ังครรภ์ไม่พร้อม 

จัดกิจกรรมในรูปแบบต่าง 
ๆเช่น 
1. อบรม สัมมนา 
2. นิทรรศการ 
3. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ 
หลายรูปแบบ เช่น สปอต 
โฆษณาวิทยุ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ
และสติ๊กเกอร ์ฯลฯ 

20,000 ภายในเขตเทศบาล กอง
สาธารณสุข  

            

4 โครงการพัฒนาศักยภาพแกนน า
และเครือข่ายสุขภาพ 

- เพื่อเฝ้าระวังเหตุการณ์
ผิดปกตทิี่เก่ียวข้องกับ
ปัญหาสุขภาพหนึ่งเดียว 
(คน สัตว์ สิ่งแวดล้อมและ
สาธารณภัย) ในชุมชน 

20,000 ภายในเขตเทศบาล กอง
สาธารณสุข  

            

5 โครงการพัฒนาคุณภาพน้ า 
ประปาในเขตเทศบาลเมือง 
แม่โจ้ 

จัดกิจกรรมในรูปแบบต่าง 
ๆเช่น 
1. อบรม สัมมนา 
2. นิทรรศการ 
3. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ 
หลายรูปแบบ เช่น สปอต 
โฆษณาวิทยุ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ
และสติ๊กเกอร ์ฯลฯ 

20,000 ภายในเขตเทศบาล กอง
สาธารณสุข  
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3.1 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ 
รายละเอียด

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

ไข้เลือดออกแบบบูรณาการ 
จัดกิจกรรมในรูปแบบต่าง 
ๆเช่น 
1. อบรม สัมมนา 
2. นิทรรศการ 
3. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ 
หลายรูปแบบ เช่น สปอต 
โฆษณาวิทยุ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ
และสติ๊กเกอร ์ฯลฯ 

20,000 ภายในเขตเทศบาล กอง
สาธารณสุข  

            

7 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

- เพื่อเฝ้าระวังเหตุการณ์
ผิดปกตทิี่เก่ียวข้องกับ
ปัญหาสุขภาพหนึ่งเดียว 
(คน สัตว์ สิ่งแวดล้อมและ
สาธารณภัย) ในชุมชน 

20,000 ภายในเขตเทศบาล กอง
สาธารณสุข  

            

8 โครงการป้องกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก 
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระ
เจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์  
อัครราชกุมารี 

จัดกิจกรรมในรูปแบบต่าง 
ๆเช่น 
1. อบรม สัมมนา 
2. นิทรรศการ 
3. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ 
หลายรูปแบบ เช่น สปอต 
โฆษณาวิทยุ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ
และสติ๊กเกอร ์ฯลฯ 

20,000 ภายในเขตเทศบาล กอง
สาธารณสุข  
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3.1 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ 
รายละเอียด

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

หยอดเหรียญในเขตเทศบาล
เมืองแม่โจ้ 

จัดกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ
เช่น 
1. อบรม สัมมนา 
2. นิทรรศการ 
3. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ 
หลายรูปแบบ เช่น สปอต 
โฆษณาวิทยุ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับและ
สติ๊กเกอร์ ฯลฯ 

20,000 ภายในเขตเทศบาล กอง
สาธารณสุข  

            

10. โครงการป้องกันการจมน้ าใน
เด็กอายุต่ ากว่า 15 ป ี

จัดกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ
เช่น 
1. อบรม สัมมนา 
2. นิทรรศการ 
3. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ 
หลายรูปแบบ เช่น สปอต 
โฆษณาวิทยุ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับและ
สติ๊กเกอร์ ฯลฯ 

20,000 ภายในเขตเทศบาล กอง
สาธารณสุข  

            

11. โครงการพัฒนาสถานประกอบ
กิจการด้านอาหารให้ได้
มาตรฐานร้านอาหารสะอาด 
รสชาติอร่อย (CFGT) 

จัดกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ
เช่น 
1. อบรม สัมมนา 
2. นิทรรศการ 
3. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ 
หลายรูปแบบ เช่น สปอต 
โฆษณาวิทยุ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับและ
สติ๊กเกอร์ ฯลฯ 

20,000 ภายในเขตเทศบาล กอง
สาธารณสุข  

            

 รวม 11 1,452,000               
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3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ 
รายละเอียด

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

แพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก 
จัดกิจกรรมในรูปแบบต่าง 
ๆเช่น 
1. อบรม สัมมนา 
2. นิทรรศการ 
3. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ 
หลายรูปแบบ เช่น สปอต
โ ฆ ษ ณ า วิ ท ยุ  ป้ า ย
ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับและ
สติ๊กเกอร์ ฯลฯ 

20,000 ภายในเขตเทศบาล กอง
สาธารณสุข  

            

2 โครงการ TO BE NUMBER 
ONE TEEN DANCERCISE เพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในเด็กและเยาชน 

จัดกิจกรรมในรูปแบบต่าง 
ๆเช่น 
1. อบรม สัมมนา 
2. นิทรรศการ 
3. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์
หลายรูปแบบ เช่น สปอต
โฆษณาวิทยุ ป้าย 

30,000 ภายในเขตเทศบาล กอง
สาธารณสุข  

            

3 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวัน
ต่อต้านยาเสพติดโลก 

จัดกิจกรรมในรูปแบบต่าง 
ๆเช่น 
1. อบรม สัมมนา 
2. นิทรรศการ 
3. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ 
หลายรูปแบบ เช่น สปอต
โฆษณาวิทยุ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับและ
สติ๊กเกอร์ ฯลฯ 

10,000 ภายในเขตเทศบาล กอง
สาธารณสุข  
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3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ 
รายละเอียด

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

บุหร่ีโลก 

 

จัดกิจกรรมในรูปแบบต่าง 
ๆเช่น 
1. อบรม สัมมนา 
2. นิทรรศการ 
3. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ 
หลายรูปแบบ เช่น สปอต
โฆษณาวิทยุ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับและ
สติ๊กเกอร์ ฯลฯ 

10,000 ภายในเขตเทศบาล กอง
สาธารณสุข  

            

5 อุดหนุนส าหรับการด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข
ให้แกค่ณะกรรมการชุมชนเตาไห 
1 

เพื่อด าเนินโครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

20,000 พื้นที่ชุมชน 
เตาไห 1 

กอง
สาธารณสุข 

            

6 อุดหนุนส าหรับการด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข
ให้แกค่ณะกรรมการชุมชนเตาไห 
2 

เพื่อด าเนินโครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

20,000 พื้นที่ชุมชน 
เตาไห 2 

กอง
สาธารณสุข 
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3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ 
รายละเอียด

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
7 อุดหนุนส าหรับการด าเนินงาน

ตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข
ให้แกค่ณะกรรมการชุมชนป่าบง 

เพื่อด าเนินโครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

20,000 พื้นที่ชุมชน 
ป่าบง 

 

กอง
สาธารณสุข 

            

8 อุดหนุนส าหรับการด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข
ให้แกค่ณะกรรมการชุมชนป่า
ขาม 

เพื่อด าเนินโครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

20,000 พื้นที่ชุมชน 
ป่าขาม 

 

กอง
สาธารณสุข 

            

9 อุดหนุนส าหรับการด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข
ให้แกค่ณะกรรมการชุมชนห้วย
เก๋ียง 

เพื่อด าเนินโครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

20,000 พื้นที่ชุมชน 
ห้วยเก๋ียง 

 

กอง
สาธารณสุข 

            

10 อุดหนุนส าหรับการด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข
ให้แกค่ณะกรรมการชุมชนแม่โจ ้

เพื่อด าเนินโครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

20,000 พื้นที่ชุมชนแม่โจ ้

 

กอง
สาธารณสุข 

            

11 อุดหนุนส าหรับการด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข
ให้แกค่ณะกรรมการชุมชนสหกรณ์
นิคม 1 

เพื่อด าเนินโครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

20,000 พื้นที่ชุมชนสหกรณ์
นิคม 1 

 

กอง
สาธารณสุข 
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3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ 
รายละเอียด

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
12 อุดหนุนส าหรับการด าเนินงาน

ตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข
ให้แกค่ณะกรรมการชุมชนสหกรณ์
นิคม 2 

เพื่อด าเนินโครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

20,000 พื้นที่ชุมชนสหกรณ์
นิคม 2 

 

กอง
สาธารณสุข 

            

13 อุดหนุนส าหรับการด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข
ให้แกค่ณะกรรมการชุมชนทุ่งป่า
เก็ด 

เพื่อด าเนินโครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

20,000 พื้นที่ชุมชน 
ทุ่งป่าเก็ด 

กอง
สาธารณสุข 

            

14 อุดหนุนส าหรับการด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข
ให้แกค่ณะกรรมการชุมชนทุ่งหมื่น
น้อย 

เพื่อด าเนินโครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

20,000 พื้นที่ชุมชน 
ทุ่งหมื่นน้อย 

กอง
สาธารณสุข 

            

15 อุดหนุนส าหรับการด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข
ให้แกค่ณะกรรมการชุมชน
เกษตรใหม่ 

เพื่อด าเนินโครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

20,000 พื้นที่ชุมชน 
เกษตรใหม่ 

กอง
สาธารณสุข 
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3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ 
รายละเอียด

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
16 อุดหนุนส าหรับการด าเนินงาน

ตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข
ให้แกค่ณะกรรมการชุมชนไร่
สหกรณ์ 

เพื่อด าเนินโครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

20,000 พื้นที่ชุมชน 
ไร่สหกรณ ์

กอง
สาธารณสุข 

            

17 อุดหนุนส าหรับการด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข
ให้แกค่ณะกรรมการชุมชนแม่โจ้
ใหม ่

เพื่อด าเนินโครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

20,000 พื้นที่ชุมชน 
แม่โจ้ใหม ่

กอง
สาธารณสุข 

            

18 อุดหนุนส าหรับการด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข
ให้แกค่ณะกรรมการชุมชนแม่ดู่ 

เพื่อด าเนินโครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

20,000 พื้นที่ชุมชนแม่ดู่ 
 

กอง
สาธารณสุข 

            

19 อุดหนุนส าหรับการด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข
ให้แกค่ณะกรรมการชุมชนหนอง
ทราย 

เพื่อด าเนินโครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

20,000 พื้นที่ชุมชน 
หนองทราย 

กอง
สาธารณสุข 
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3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ 
รายละเอียด

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
20 อุดหนุนส าหรับการด าเนินงาน

ตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข
ให้แกค่ณะกรรมการชุมชนหลิ่งมื่น 

เพื่อด าเนินโครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

20,000 พื้นที่ชุมชนหลิ่งมื่น 
 

กอง
สาธารณสุข 

            

21 อุดหนุนส าหรับการด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข
ให้แกค่ณะกรรมการชุมชน
พัฒนาทรายแก้ว 

เพื่อด าเนินโครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

20,000 พื้นที่ชุมชนพัฒนา
ทรายแก้ว 

 

กอง
สาธารณสุข 

            

22 อุดหนุนส าหรับการด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข
ให้แกค่ณะกรรมการชุมชนแพะ
ป่าห้า 

เพื่อด าเนินโครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

20,000 พื้นที่ชุมชน 
แพะป่าห้า 

 

กอง
สาธารณสุข 

            

23 อุดหนุนส าหรับการด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข
ให้แกค่ณะกรรมการชุมชนศรี
สหกรณ์ 

เพื่อด าเนินโครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

20,000 พื้นที่ชุมชน 
ศรีสหกรณ ์

กอง
สาธารณสุข 
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3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ 
รายละเอียด

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

ใส่ใจสขุภาพและส่งเสริมอาชีพ 
ประจ าปี 2563 

จัดกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ
เช่น 
1. อบรม สัมมนา 
2. นิทรรศการ 
3. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ 
หลายรูปแบบ เช่น สปอต 
โฆษณาวิทยุ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับและ
สติ๊กเกอร์ ฯลฯ 

10,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักปลัด             

25 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ
ของกลุ่มผู้สูงอายุเทศบาลเมือง
แม่โจ้ ประจ าปีงบประมาณ 
2563 

จัดกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ
เช่น 
1. อบรม สัมมนา 
2. นิทรรศการ 
3. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ 
หลายรูปแบบ เช่น สปอต 
โฆษณาวิทยุ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับและ
สติ๊กเกอร์ ฯลฯ 

30,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักปลัด             

26 อุดหนุนกลุ่มสตรีแม่บ้าน
เทศบาลเมืองแม่โจ้ตามโครงการ
พัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีแม่บ้าน
เทศบาลเมืองแม่โจ้ เน่ืองใน “วัน
สตรีสากล” ประจ าปี 2562 

เพ่ืออุดหนุนการเป็นค่าด าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มสตรี
แม่บ้าน 
-โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่ม
สตรีแม่บ้านเนื่องในวันที่สตรี
สากลเทศบาลเมืองแม่โจ้ 

100,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักปลัด             
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3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ 
รายละเอียด

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
27 อุดหนุนที่กลุ่มผู้สูงอายุเทศบาล

เมืองแม่โจ้ตามโครงการอบรม
และทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผู้สูงอายุประจ าปี
งบประมาณ 2563 

เพื่ อ อุดหนุนการ เป็ นค่ า
ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของ
กลุ่มผู้สูงอายุ 
-โครงการอบรมและทัศน
ศึ กษ าดู ง าน เพื่ อ พั ฒน า
ศั ก ย ภ าพ ข อ งผู้ สู ง อ า ยุ
ป ร ะ จ า ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ 
2561 

150,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักปลัด             

28 อุดหนุนที่กลุ่มผู้สูงอายุเทศบาล
เมืองแม่โจ้ตามโครงการสืบสาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจ าปี
งบประมาณ 2563 

เพื่ อ อุดหนุนการ เป็ นค่ า
ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของ
กลุ่มผู้สูงอายุ 
-โครงการสืบสานภูมิปัญญา
ท้ อ ง ถิ่ น  ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณ 2561 

20,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักปลัด             

29 โครงการอบรมชีวิตมีสุขด้วย
ธรรมะ 

จัดกิจกรรมในรูปแบบต่าง 
ๆเช่น 
1. อบรม สัมมนา 
2. นิทรรศการ 
3. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ 
หลายรูปแบบ เช่น สปอต 
โฆษณาวิทยุ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับและ
สติ๊กเกอร์ ฯลฯ 

200,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักปลัด              

 รวม 29 960,000               
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3.3แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

ประสบปัญหาความเดือดร้อน
หรือด้อยโอกาสในเขตเทศบาล
เมืองแม่โจ้ 

จัดกิจกรรมในรูปแบบ
ต่าง ๆเช่น 
1. อบรม สัมมนา 
2. เย่ียมบ้าน 

100,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักปลดั 
  

            

2 โครงการสงเคราะห์เด็กและ
เยาวชนที่ประสบปัญหาความ
เดือดร้อนหรือด้อยโอกาสในเขต
เทศบาลเมืองแม่โจ ้

จัดกิจกรรมในรูปแบบ
ต่าง ๆเช่น 
1. อบรม สัมมนา 
2. เย่ียมบ้าน 

50,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักปลดั 
  

 
 

           

3 โครงการ ส่งเสริมคนพิการ
ท างานในหน่วยงานภาครัฐ 
เทศบาลเมืองแม่โจ้  

 

จัดกิจกรรมในรูปแบบ
ต่าง ๆเช่น 
1. อบรม สัมมนา 
2. นิทรรศการ 
3. จัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์ 
หลายรูปแบบ 

90,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักปลดั 
  

            

4 โครงการอบรมผู้ประกอบกิจการ
หอพักตาม พ.ร.บ.หอพัก พ.ศ.
2558 

จัดกิจกรรมในรูปแบบ
ต่าง ๆเช่น 
1. อบรม สัมมนา 
2. นิทรรศการ 
3.จัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์หลาย
รูปแบบ เช่น สปอต 
โฆษณาวิทยุ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ 

100,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักปลดั 
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3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที่ โครงการ 
รายละเอียด

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

นักศึกษาในช่วงปิดภาคเรียน
หรือวันหยุดราชการ 

เป็นค่าใช้จ่างจ้างนักเรียน
นักศึกษาในเขต
รับผิดชอบของเทศบาล
เมืองแม่โจ้ ที่มีความ
ประสงค์จะปฏิบัติงาน
ในช่วงปิดภาคเรียนและ
วันหยุดราชการ 

30,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักปลัด             

 รวม 5 370,000               

3.4 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ 
รายละเอียด

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

ประจ าปี 2563 
จัดกิจกรรมในงานวันเด็ก 
เช่น กิจกรรมตอบปัญหา
ชิงรางวัล เล่นเกมส์ลับ
สมอง 

200,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักปลดั             

2 โครงการสายใยสัมพันธ์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กถึงครอบครัว 

อบรมให้ความรู้ 
ผู้ปกครองเก่ียวกับวิธีการ 
อบรมเลี้ยงดูเด็กอย่าง
ถูกต้อง 

20,000 ศูนย์พัฒนาเด็ดเล็ก ส านักปลดั 
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3.4แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ 
รายละเอียด

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
นักเรียนในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่
โจ้ 
 

10,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักปลดั             

4 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
ปฐมวัยผ่ายประสบการณ์จริง 

เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ได้เรียนรู้จากการได้ศึกษา
แหล่งเรียนรู้จากสถานที่
จริง 

30,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักปลดั             

5 โครงการเย่ียมบ้านเด็ก ผู้ปกครองนักเรียนเกิด
ความตระหนักในการให้
ความร่วมมือกับโรงเรียน
เก่ียวกับการแกไ้ขปัญหา
นักเรียนในปกครองใน
ด้านการเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

10,000 ศูนย์พัฒนาเด็ดเล็ก ส านักปลดั 
  

            

6 โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง
แม่โจ้ 

ตรวจสุขภาพประจ าปี
ของนักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

20,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักปลดั             

7 โครงการพัฒนาศักยภาพครู 
ปฐมวัยและบุคลากร ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่โจ้ 

จัดส่งเสริมประสิทธิภาพ
การบริหารงานบุคคลครู
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

20,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักปลดั             
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3.4แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ 
รายละเอียด

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

ทางด้านดนตรีส าหรับเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่
โจ้  

จัดกิจกรรมในรูปแบบ
ต่าง ๆเช่น 
1. อบรม สัมมนา 
2. นิทรรศการ 
3. จัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์ 
หลายรูปแบบ เช่น สปอต
โฆษณาวิทยุ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ
และสต๊ิกเกอร์ ฯลฯ 

10,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักปลดั             

9 โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองแม่โจ้ CUP 

การแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่าง
น้อย 1 คร้ังต่อปี 

30,000 ศูนย์พัฒนาเด็ดเล็ก ส านักปลดั 
  

            

10 โครงการศึกษาดูงานของครู
ผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการ
ศึกษาศูนย์เด็กเล็ก 

ข้าราชการและพนักงาน
จ้างเทศบาลเมืองแม่โจ้ 
เข้ารับการอบรม สัมมนา
หรือการเข้ารับการศึกษา
หลักสูตรต่าง ๆ 

20,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักปลดั             

11 โครงการส่งเสริมสมรรถนะเด็ก
ปฐมวัยในศูนย์เด็กเล็ก 

จัดกิจกรรมในงาน เช่น 
กิจกรรมตอบปัญหาชิง
รางวัล เล่นเกมส์ลับสมอง 

10,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักปลดั             
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3.4แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ 
รายละเอียด

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

เด็กเล็กเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ 
อบรมให้ความรู้และจัด
ศึกษาดูงาน 

15,000 ศูนย์พัฒนาเด็ดเล็ก ส านกัปลดั 
  

            

13 ค่าใช้จ่ายในการผลิตสื่อการเรียน
การสอน 

จัดสนับสนุนงบประมาณ 
ในการบริหารจัดการ 
จัดสื่อวัสดุ อุปกรณ์ สื่อ
การเรียนการสอน
ประเภทต่างๆ 

50,000 ศูนย์พัฒนาเด็ดเล็ก ส านักปลดั 
  

            

14 ค่าใช้จ่ายในการประชุม
ผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนา  
เด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่โจ้ 

- จัดการประชุม
คณะกรรมการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ เพื่อ
ก าหนดแนวทางวิธีการใน
การติดตามและ
ประเมินผลศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ 

20,000 ศูนย์พัฒนาเด็ดเล็ก ส านักปลดั 
  

            

15 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการ
บริหารการศึกษา 

สนับสนุนการบริหาร
การศึกษา 
- อาหารกลางวันเ ด็ก
นักเรียนศูนย์พัฒนา  เด็ก
เล็กเทศบาลเมืองแม่โจ้ 
-ค่าพัฒนาครู ผู้ดูแลเด็ก 
จ านวน 17 คน  

1,303,200 ศูนย์พัฒนาเด็ดเล็ก ส านักปลดั 
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3.4แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ 
รายละเอียด

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
16 กิจกรรมหนูน้อยวิถีพุทธ 1.ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยได้มี

โอกาสเรียนรู้ในเร่ืองของพุทธ
ศาสนา วันส าคัญทางพุทธ
ศาสนา วันส าคัญของชาติ 
2.ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยปฏิบัติ
กิจกรรมพุทธศาสนา เช่น ท าบุญ
ตักบาตร เวียนเทียน สวดมนต์ 
นั่งสมาธิ  

5,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักปลดั              

17 โครงการแผนการซ้อมเหตุอัตคี
ภัย ศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาล
เมืองแม่โจ้ ทั้ง 2 แห่ง 

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ 
ทักษะ 
และความช านาญในการ 
ปฏิบัติงาน ด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยแก่ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมและฝึกซ้อม
แผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

20,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักปลัด             

18 ค่าวัสดุอาหารเสริม (นม) จัดซื้อวัสดุอาหารเสริม 
(นม) ให้แก่เด็กนักเรียน  
- โรงเรียนบ้านแม่โจ้ 
- โรงเรียนบ้านห้วยเก๋ียง 
- โรงเรียนวัดแม่แก้ด
น้อย 
- โรงเรียนบ้านป่าบง 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองแม่โจ ้

4,551,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักปลดั 
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3.4แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ 
รายละเอียด

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

เทศบาลเมืองแม่โจ้ตาม
โครงการอาหารกลางวัน 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับโรงเรียนในเขต
เทศบาลเมืองแม่โจ ้
- โรงเรียนบ้านแม่โจ้ 
- โรงเรียนบ้านห้วยเก๋ียง 
- โรงเรียนวัดแม่แก้ด
น้อย 
- โรงเรียนบ้านป่าบง 

7,568,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักปลดั              

20 อุดหนุนส าหรับพัฒนา
ผู้ประกอบการวิชาชีพครูที่
สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อจ่ายเป็นอุดหนุน
ส าหรับพัฒนา
ผู้ประกอบการวิชาชีพครทูี่
มีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครู สังกัดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

70,000 ศูนย์เด็กทั้ง 2 แห่ง ส านักปลดั              

 รวม 20 13,982,200               
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3.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ 
รายละเอียด

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

ประชาชนในเขตเทศบาลเมือง
โจ้ ต่อต้านยาเสพติดประจ าปี 
2563 

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
การกีฬาและนันทนาการ
ให้กับเด็ก เยาวชน 

50,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักปลัด             

2 โครงการจัดงานแข่งขันกีฬา
ประชาชนท้องถิ่น 

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
การกีฬาและนันทนาการ
ให้กับเด็ก เยาวชน 

100,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักปลัด             

3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาส่งเสริม
การกีฬานันทนาการและ
กิจกรรมทางกายเพื่อประชาชน
และเยาวชนในเขตเทศบาลเมือง
แม่โจ้ ประจ าปี 2563 

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
การกีฬาและนันทนาการ 
ให้กับเด็ก เยาวชน 

30,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักปลัด             

 รวม 3 180,000               
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3.6 แผนงานงบกลาง 

ที่ โครงการ 
รายละเอียด

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 จัดสรรเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่ อ ใ ห้ ผู้ สู ง อา ยุ ไ ด้ รั บ 

สวัสดิการสังคม อย่าง
ทั่วถึง 

27,850,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักปลัด             

2 จัดสรรเบี้ยยังชีพผู้พิการ เ พื่ อ ใ ห้ ผู้ พิ ก า ร ไ ด้ รั บ 
สวัสดิการสังคม อย่าง
ทั่วถึง 

4,600,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักปลัด             

3 จัดสรรเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรค 
เอดส์ 

เพื่อให้ผู้ป่วยโรค เอดส์
ได้รับสวัสดิการ สังคม 

330,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักปลัด             

 รวม 3 32,780,000               
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ยุทธศาสตร์ที่ 4.   ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
4.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ 
รายละเอียด

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

สามเณรและอุปสมบทภาค
ฤดูร้อน 

กิจกรรมบรรพชา
สามเณรและอุปสมบท
ภาคฤดูร้อน 

10,000 ภายในเขต
เทศบาล 

ส านักปลัด              

2 โครงการธรรมะเพื่อชีวิต จัดกิจกรรมในรูปแบบ
ต่าง ๆเช่น 
1. อบรม สัมมนา 
2. นิทรรศการ 
3. จัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์ 
หลายรูปแบบ เช่น 
สปอต โฆษณาวิทยุ 
ป้ายประชาสัมพันธ์ 
แผ่นพับและสต๊ิกเกอร์ 
ฯลฯ 

10,000 ภายในเขต
เทศบาล 

ส านักปลัด              

3 โครงการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและสิบสาน
ภูมิปัญญาพื้นบ้าน 

อนุรักษ์ สืบสาน 
ประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่น  
1.ลอยกระทง 
2.ปีใหม่เมือง (สง
กานต์) 
3.แห่เทียน 

50,000 ภายในเขต
เทศบาล 

ส านักปลัด              

 



~ 41 ~ 
 

 

 
4.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ 
รายละเอียด

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

วัฒนธรรมประเพณีและพิธี
ทางศาสนา 

อนุรักษ์ สืบสาน 
ประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่น  
1.ลอยกระทง 
2.ปีใหม่เมือง (สงกานต์) 
3.แห่เทียน 

500,000 ภายในเขต
เทศบาล 

ส านักปลัด              

5 อุดหนุนที่ท าการปกครอง
อ าเภอสันทราย 
- โครงการจัดงานมหกรรมไม้
ดอกไม้ประดับจังหวัด
เชียงใหม่ คร้ังที่ 44 

เพื่ออุดหนุนการเป็นค่า
ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
ของที่ท าการปกครอง
อ าเภอสันทราย -
โครงการจัดงานมหกรรม
ไม้ดอกไม้ประดับจังหวัด
เชียงใหม่ คร้ังที่ 43
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช” 

30,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักปลัด              

 รวม 5 600,000               
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ยุทธศาสตรท์ี ่5.   ด้านอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 
5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ 
รายละเอียด

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลเมือง
แม่โจ้ 

เพื่อพัฒนาชุมชนให้มี
ศักยภาพในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วน
ร่วม และมีความพร้อมใน
การยกระดับการท างาน
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชน
ต้นแบบหรือเป็น
แบบอย่างการปฏิบัติที่ดี
แก่ชุมชนอ่ืนต่อไป 

20,000 ภายในเขตเทศบาล กอง
สาธารณสุขฯ 

            

2 โครงการเฝ้าระวังและแก้ไข
ปัญหาหมอกควัน 

จัดกิจกรรมในรูปแบบ
ต่าง ๆเช่น 
1. อบรม สัมมนา 
2. นิทรรศการ 
3. จัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ ์
หลายรูปแบบ เช่น สปอต 
โฆษณาวิทยุ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ
และสต๊ิกเกอร์ ฯลฯ 

20,000 ภายในเขตเทศบาล กอง
สาธารณสุขฯ 
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5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ 
รายละเอียด

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

สิ่งแวดล้อมโลก 
จัดกิจกรรมในรูปแบบ
ต่าง ๆเช่น 
1. อบรม สัมมนา 
2. นิทรรศการ 
3. จัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์ 
หลายรูปแบบ 

20,000 ภายในเขตเทศบาล กอง
สาธารณสุขฯ 

            

4 โครงการส่งเสริมการใช้สินค้า
และบริการที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

จัดกิจกรรมในรูปแบบ
ต่าง ๆเช่น 
1. อบรม สัมมนา 
2. นิทรรศการ 
3. จัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์ 
หลายรูปแบบ 

20,000 ภายในเขตเทศบาล กอง
สาธารณสุขฯ 

            

5 โครงการรณรงค์ปั่นจักรยานเพื่อ
ลดโลก 

จัดกิจกรรมในรูปแบบ
ต่าง ๆเช่น 
1. อบรม สัมมนา 
2. นิทรรศการ 
3. จัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์ 
หลายรูปแบบ 

20,000 ภายในเขตเทศบาล กอง
สาธารณสุขฯ 
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5.1แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ 
รายละเอียด

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

ในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ า 
เพื่อพัฒนาชุมชนให้มี
ศักยภาพในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วน
ร่วม และมีความพร้อมใน
การยกระดับการท างาน
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชน
ต้นแบบหรือเป็น
แบบอย่างการปฏิบัติที่ดี
แก่ชุมชนอ่ืนต่อไป 

20,000 ภายในเขตเทศบาล กอง
สาธารณสุขฯ 

            

7 โครงการการชุมชนคลองสวย 
น้ าใส 

เพื่อพัฒนาชุมชนให้มี
ศักยภาพในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วน
ร่วม และมีความพร้อมใน
การยกระดับการท างาน
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชน
ต้นแบบหรือเป็น
แบบอย่างการปฏิบัติที่ดี
แก่ชุมชนอ่ืนต่อไป 

20,000 ภายในเขตเทศบาล กอง
สาธารณสุขฯ 
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5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ 
รายละเอียด

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

การบ าบัดน้ าเสียในครัวเรือน 
เพื่อพัฒนาชุมชนให้มี
ศักยภาพในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วน
ร่วม และมีความพร้อมใน
การยกระดับการท างาน
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชน
ต้นแบบหรือเป็น
แบบอย่างการปฏิบัติที่ดี
แก่ชุมชนอ่ืนต่อไป 

20,000 ภายในเขตเทศบาล กอง
สาธารณสุขฯ 

            

9 โครงการรวมพลังช่วยกันแยก 
ช่วยลด หมดปัญหาขยะ 

จัดกิจกรรมในรูปแบบ
ต่าง ๆเช่น 
1. อบรม สัมมนา 
2. นิทรรศการ 
3. จัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์ 
หลายรูปแบบ 

10,000 ภายในเขตเทศบาล กอง
สาธารณสุขฯ 
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5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ 
รายละเอียด

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

ต่าง ๆเช่น 
1. อบรม สัมมนา 
2. นิทรรศการ 
3. จัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์ 
หลายรูปแบบ 

20,000 ภายในเขตเทศบาล กอง
สาธารณสุขฯ 

            

11 โครงการรณรงค์ประหยัดไฟฟ้า
และพลังงาน 

เพื่อลดปริมาณการใช้
พลังงานไฟฟ้า น้ าประปา 
และน้ ามันเชื้อเพลิง ของ
เทศบาลเมืองแม่โจ้ ให้
น้อยลง 

20,000 ภายในเขตเทศบาล กอง
สาธารณสุขฯ 

            

12 โครงการอบรมให้ความรู้เร่ือง
การอนุรักษ์พลังงาน 

เพื่อลดปริมาณการใช้
พลังงานไฟฟ้า น้ าประปา 
และน้ ามันเชื้อเพลิง ของ
เทศบาลเมืองแม่โจ้ ให้
น้อยลง 

20,000 ภายในเขตเทศบาล กอง
สาธารณสุขฯ 
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5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ 
รายละเอียด

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

มูลฝอยแบบครบวงจร  ด้วย
ความร่วมมือระหว่างเทศบาล
เมืองคิตะคิวซู ประเทศญี่ปุ่น 
ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม ่

จัดกิจกรรมในรูปแบบ
ต่าง ๆเช่น 
1. อบรม สัมมนา 
2. นิทรรศการ 
3. จัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ ์
หลายรูปแบบ 

50,000 ภายในเขตเทศบาล กอง
สาธารณสุขฯ 

            

 รวม 13 280,000               
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5.2 แผนงานการเกษตร  

ที่ โครงการ 
รายละเอียด

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 โครงการจัดท าปุ๋ยหมักเพื่อก าจัด

ขยะอินทรีย์ 
จัดกิจกรรมในรูปแบบ
ต่าง ๆเช่น 
1. อบรม สัมมนา 
2. นิทรรศการ 
3. จัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์ 
หลายรูปแบบ เช่น สปอต 
โฆษณาวิทยุ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ
และสต๊ิกเกอร์ ฯลฯ 

20,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักปลัด              

2. โครงการแม่โจ้เมืองเกษตร
อินทรีย์ ชีวีปลอดภัยห่วงใย
สิ่งแวดล้อม   

จัดกิจกรรมในรูปแบบ
ต่าง ๆเช่น 
1. อบรม สัมมนา 
2. นิทรรศการ 
3. จัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์ 
หลายรูปแบบ เช่น สปอต 
โฆษณาวิทยุ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ
และสต๊ิกเกอร์ ฯลฯ 

200,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักปลัด              
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5.2 แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม 
งบประม

าณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

การเกษตรตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

จัดกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ
เช่น 
1. อบรม สัมมนา 
2. นิทรรศการ 
3.จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ 
หลายรูปแบบ 

20,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักปลัด             

4 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

จัดกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ
เช่น 
1. อบรม สัมมนา 
2. นิทรรศการ 
3.จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ 
หลายรูปแบบ 

30,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักปลัด             

5 ค่าใช้จ่ายศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรชุมชน
เทศบาลเมืองแม่โจ ้

๑.สนับสนุนให้มีกิจกรรมการ
ป ร ะ ชุ ม ร่ ว ม กั น ข อ ง
คณะกรรมการศูนย์บริการ
แ ล ะ ถ่ า ย ท อ ด 
เทคโนโลยีการเกษตร ในการ
ร่ ว ม กั น ว า ง แ ผ น ก า ร
ด าเนินงานด้านการเกษตร 
2.เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีทางการเกษตร 

30,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักปลัด             
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5.2 แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ 
รายละเอียด

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

ตามพระราชเสาวนีย์ 
โครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชด า ริ/พระราช
เสาวนีย์ เช่น การพัฒนา
โครงการหลวง  การ
พัฒนา 
แหล่งต้นน้ าล าธารฯการ
ด าเนินชีวิตตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ฯลฯ 

20,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักปลัด             

 รวม 6 320,000               
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ยุทธศาสตรท์ี ่6. ด้านการบรหิารจัดการบ้านเมืองทีด่ี 
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ 
รายละเอียด

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

ด าเนินงานประจ าปี 
ก า ร จั ด ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดท าแผนพัฒนา
เทศบาลเมืองแม่โจ้และ
คณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลเมืองแม่โจ้ เพื่อ
จั ด ท า แ ผ น ก า ร
ด าเนินการงานประจ าปี 
พ.ศ. 2563 

10,000 ภายในเขต
เทศบาล 

ส านักปลัด             

2 โครงการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลประจ าป ี

ด าเนินการตรวจสอบใน
ระหว่างการด าเนิน
โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมที่ด าเนินการ
จริง ทั้งหมดในพื้นที่ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นประจ าปี
งบประมาณน้ัน ว่า
สามารถเป็นไปตาม
เป้าหมายที่ต้ังไว้ หรือไม่ 

10,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักปลัด             
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6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ 
รายละเอียด

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ของเทศบาลเมืองแม่โจ ้

จัดกิจกรรมในรูปแบบ
ต่างๆเช่น 
1. อบรม สัมมนา 
2. นิทรรศการ 
3.จัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์หลาย
รูปแบบ เช่น สปอต 
โฆษณาวิทยุ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ
และสต๊ิกเกอร์ ฯลฯ 

10,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักปลัด             

4 โครงการประเมิน
ประสิทธิภาพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ข้าราชการ/พนักงาน
ของเทศบาลเมืองแม่โจ้ 
ที่รับผิดชอบแบบ
ประเมินฯในแต่ละด้าน 
จ านวน 5 ด้าน จ านวน 
40 คน 

10,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักปลัด             
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6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ 
รายละเอียด

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

เทศบาลเมืองแม่โจ ้
1. จัดเวทีประชาคมใน
เขตเทศบาลเมืองแม่โจ้
เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม
ในการด าเนินงาน 
2. จัดประชุมเพื่อ
ก าหนดทิศทางการ
พัฒนา 
3. จัดท า/ปรับปรุง 
แผนยุทธศาสตร์ 
4. จัดท าแผนพัฒนา/
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 

10,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักปลัด             

6 โครงการจัดท าแผนชุมชน
ประจ าปี 

1. จัดเวทีประชาคมใน
เขตเทศบาลเมืองแม่โจ้
เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม
ในการด าเนินงาน 
2. จัดประชุมเพื่อ
ก าหนดทิศทางการ
พัฒนา 
3. จัดท า/ปรับปรุง 
แผนยุทธศาสตร์ 
4. จัดท าแผนพัฒนา/
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 

10,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักปลัด             
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6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

ซื่อสัตย์ สุจริต และ
ปลูกฝังทัศนติ วัฒนธรรม
ที่ดีในการต่อต้านการ
ทุจริต 

ผู้บริหาร ข้าราชการ
ลูกจ้างประจ า และพนักงาน
จ้างของเทศบาลเมืองแม่โจ้
จ านวน 200 คน 

10,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักปลัด             

8 โครงการสร้างภูมิคุ้มกัน
ทางสังคมให้เด็กและ
เยาวชนในเขตเทศบาล
เมืองแม่โจ้ (กิจกรรม “โต
ไปไม่โกง”) 

จัดกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ
เช่น 
1. อบรม สัมมนา 
2. นิทรรศการ 
3. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ 
หลายรูปแบบ เช่น สปอต 
โฆษณาวิทยุ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับและ
สต๊ิกเกอร์ ฯลฯ 

10,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักปลัด             

9 กิจกรรม “อบรมให้
ความรู้ตาม พ.ร.บ.ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 
2540 

จัดกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ
เช่น 
1. อบรม สัมมนา 
2. นิทรรศการ 
3. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ 
หลายรูปแบบ เช่น สปอต 
โฆษณาวิทยุ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับและ
สต๊ิกเกอร์ ฯลฯ 

10,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักปลัด             
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6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

เกียรติแก่บุคคล 
หน่วยงานองค์กรดีเด่น 
ผู้ท าคุณประโยชน์หรือ
เข้าร่วมในกิจกรรมของ
เทศบาลเมืองแม่โจ ้

จัดกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆเช่น 
1. อบรม สัมมนา 
2. นิทรรศการ 
3. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ 
หลายรูปแบบ เช่น สปอต โฆษณา
วิทยุ ป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพบั
และสติ๊กเกอร ์ฯลฯ 

10,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักปลัด             

11 โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรของ
เทศบาลเมืองแม่โจ้ พ.ศ.
2563 

จัดกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆเช่น 
1. อบรม สัมมนา 
2. นิทรรศการ 
3. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ 
หลายรูปแบบ เช่น สปอต โฆษณา
วิทยุ ป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพบั
และสติ๊กเกอร ์ฯลฯ 

50,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักปลัด             

12 โครงการจัดวิทยุชุมชน
เสริมสร้างภาพลักษณ์
ประชาสัมพันธ์เชิงกล
ยุทธ์และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ประชาสัมพันธ์เทศบาล
เมืองแม่โจ้สู่ชุมชน (วิทยุ
ชุมชน) 

จัดกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆเช่น 
1. อบรม สัมมนา 
2. นิทรรศการ 
3.จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ 
หลายรูปแบบ 

60,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักปลัด             
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6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมและผลงานของ
เทศบาลเมืองแม่โจใ้น
รูปแบบโปสเตอร์และ
รูปเล่ม 

สื่อประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ 
ที่มีเน้ือหาเก่ียวกับการศึกษา 
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่น 
การส่งเสริมสุขภาพ 
การกีฬาและนันทนาการ 
กิจกรรมเด็กและเยาวชน 

200,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักปลัด             

14 โครงการจัดท าสื่อวารสาร
รายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจ าปี 2561 ของ
เทศบาลเมืองแม่โจ้เพื่อ
สรุปเผยแพร่ข่าวสารสู่
ประชาชน 

สื่อประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ 
ที่มีเน้ือหาเก่ียวกับการศึกษา 
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่น 
การส่งเสริมสุขภาพ 
การกีฬาและนันทนาการ 
กิจกรรมเด็กและเยาวชน 

100,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักปลัด             

15 โครงการอบรมเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์ของ
เทศบาลเมืองแม่โจ ้

จัดกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ
เช่น 
1. อบรม สัมมนา 
2. นิทรรศการ 
3.จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ 
หลายรูปแบบ 

20,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักปลัด             
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6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

พัฒนาเว็ปไซด์เทศบาล
เมืองแม่โจ้ (ปรับปรุง
โปรแกรมให้ทันสมัย) 

มีระบบสารสนเทศ 
ฐานข้อมูล และเว็บไซต์ที่
ทันสมัย รองรับอุปกรณ์ 
สื่อสารรูปแบบอ่ืนๆ 
(สมาร์ทโฟน, แท็บเล็ต)และ
สนับสนุนการเข้าถึงของผู้
พิการตามมาตรฐาน 

25,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักปลัด             

17 ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการเลือกต้ัง 

ด าเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริม 
สนับสนุนการเลือกต้ัง 
1. นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ 
2. สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
แม่โจ้ตามที่กฎหมายก าหนด 
(กรณีครบวาระยุบสภา และ
กรณีแทนต าแหน่งว่าง) 
ตามที่คณะกรรมการเลือกต้ัง
ก าหนด 

1,000,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักปลัด             
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6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ 
รายละเอียด

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินด้วยโปรแกรมระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX 
GIS) และโปรแกรม 
(LTAX3000) ของเทศบาล
เมืองแม่โจ้ ประจ าปี 2563
อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

ปรับปรุงฐานข้อมูลการ
ย่ืนช าระภาษีส าหรับ
ผู้ประกอบการโรงแรม 
สถานบริการน้ ามัน
ผู้ประกอบการค้ายาสูบ
จัดท าฐานข้อมูลอื่น ๆ 
การประมวลผลการ
จัดเก็บรายได้  

930,000 ภายในเขตเทศบาล กองคลัง             

19 ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรม
ส่งเสริมความรู้ด้านทะเบียน
พาณิชย์การจัดเก็บรายได้ 
ประจ าปี 2563 เทศบาลเมือง
แม่โจ้ อ าเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม ่

1. จัดพิมพ์เอกสารแผ่น
พับใบปลิว 
คู่มือการปฏิบัติเอกสาร
ประชาสัมพันธ์ให้
ผู้ประกอบการเก่ียวกับ
ข้อบัญญัติ ข้อกฎหมาย 
หรือการปฏิบัติวิธีย่ืน
ช าระภาษี 
2. โฆษณาประชาสัมพันธ์ 
ตามสื่อต่าง ๆ ฯลฯ 

200,000 ภายในเขตเทศบาล กองคลัง             
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6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ 
รายละเอียด

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

ด้านทะเบียนพาณิชย์การจัดเก็บ
รายเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม
ต่างๆ 

ประชาสัมพันธ์ให้
ผู้ประกอบการเก่ียวกับ
ข้อบัญญัติ ข้อกฎหมาย
หรือการปฏิบัติวิธีย่ืน
ช าระภาษี 

 

50,000 ภายในเขตเทศบาล กองคลัง             

 รวม 21 2,735,000               

 
6.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ 
รายละเอียด

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 ค่าจ้างเหมาบริการ การด าเนินการจัดซื้อ/จัด

จ้าง จ้างเหมาบริการใน
การจัดเก็บ ขน ขยะมูล
ฝอย ภายในเขตพื้นที่
เทศบาลเมืองแม่โจ้ 19  
ชุมชนเป็นไปด้วยความ
ถูกต้องเรียบร้อย 

17,880,000 ภายในเขตเทศบาล กอง
สาธารณสุขฯ 

            

 รวม 1 17,880,000               
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6.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ 
รายละเอียด

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

คณะผู้บริหาร สมาชิกฯ ผู้น า
ชุมชน และองค์กรอ่ืนๆ 

- จัดการประชุม
ประจ าเดือน 

200,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักปลัด             

2 โครงการส่งเสริมการจัดท าบัญชี

ครัวเรือนให้แก่ประชาชนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเทศบาลเมืองแม่โจ้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 

ด าเนินการจัดเก็บข้อมูล
พื้นฐาน ทั้ง 19 ชุมชน 

10,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักปลัด             

3 โครงการเลือกต้ังคณะกรรมการ
ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ ้

ด าเนินกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริม 
สนับสนุนการเลือกต้ัง 
 

50,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักปลัด             

 รวม 5 260,000               
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ยุทธศาสตรท์ี ่7. ด้านการป้องกนับรรเทาสาธารณภัย และการจดัการระเบียบชุมชน 
7.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ 
รายละเอียด

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
และระงับอัคคีภัยให้กับบุคลากร
ของเทศบาลเมืองแม่โจ้แม่โจ้ 
ประจ าปี 2562 

บุคคลากรสังกัด 
เทศบาลเมืองแม่โจ้
เจ้าหน้าที่เทศบาล อ่ืน
หน่วยงานที่เก่ียวข้องและ
ประชาชนทั่วไป 

50,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักปลัด             

2 โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเทศบาล
เมืองแม่โจ้ ประจ าปี 2563 

บุคคลากรสังกัด 
เทศบาลเมืองแม่โจ้
เจ้าหน้าที่เทศบาล อ่ืน
หน่วยงานที่เก่ียวข้องและ
ประชาชนทั่วไป 

50,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักปลัด             

3 โครงการเสริมสร้างความรู้ ความ
ปลอดภัย ด้านอัคคีภัยให้กับ
นักเรียน โรงเรียนในเขตเทศบาล
เมืองแม่โจ้ ประจ าปี 2563
  

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ 
และความช านาญในการ 
ปฏิบัติงาน ด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยแก่ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมและฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

60,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักปลัด             
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7.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

ปลอดภัยด้านอัคคีภัยให้กับครู
และนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลเมืองแม่โจ ้

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ 
และความช านาญในการ 
ปฏิบัติงาน ด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแก่
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและ
ฝึกซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

20,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักปลัด             

5 โครงการเฝ้าระวังและป้องกัน
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงวัน
ลอยกระทง 

1.เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง 
และเตรียมความพร้อมใน
การป้องกันอัคคีภัยที่
อาจจะเกิดขึ้นจากการเล่น
ดอกไม้เพลิง จุดและปล่อย 
พลุ โคมลอย โคมควัน ฯลฯ  

5,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักปลัด              

6 โครงการจัดต้ังจุดบริการ
ประชาชน เพื่อป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ 

- เพื่อป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน- เพื่อ
ส่งเสริมนโยบาย ของ
รัฐบาลในการด าเนินงาน
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนน 

50,000 ภายในเขตเทศบาล สาธารณสุข              
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7.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ 
รายละเอียด

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

รู้วินัยจราจร 
จัดกิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “การขับขี่
ปลอดภัย สวมหมวก
นิรภัย  

30,000 ภายในเขตเทศบาล สาธารณสุ             

8 อุดหนุนเทศบาลต าบลสันทราย
หลวง 

เพื่ออุดหนุนการเป็นค่า
ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
ของเทศบาลต าบลสัน
ทรายหลวงอ าเภอสัน
ทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
เพื่อใช้ในการจัดท า
โครงการบริหารจัดการ
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ระดับอ าเภอ 
จังหวัดเชียงใหม ่

20,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักปลัด             

 รวม 8 285,000               
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(แบบ ผด.02/1) 

 บญัชีสรปุจ านวนโครงการพฒันาท้องถิน่ กจิกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนนิ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ของเทศบาลเมืองแม่โจ ้
1ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที่ ครุภัณฑ์ 
รายละเอียดของ

ครุภัณฑ์ 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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

มอเตอร์ไฟฟ้า 
จัดซื้อจอรับภาพ ชนิด
มอเตอร์ไฟฟ้า จ านวน  
1 จอ 

15,300 ส านักงานเทศบาล ส านักปลดั             

2 ค่าจัดซื้อเคร่ืองมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ 

จัดซื้อเคร่ืองมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์จ านวน  
1 เคร่ือง 

27,700 ส านักงานเทศบาล ส านักปลดั             

 รวม 2 38,000               
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1.2 แผนงานการศึกษา 

ที่ ครุภัณฑ์ 
รายละเอียดของ

ครุภัณฑ์ 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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

ขนาดไม่น้อยกว่า 800 VA 
ค่าจัดซื้อเคร่ืองส ารอง
ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 
800 VA จ านวน 3 
เคร่ือง 

7,500 ส านักงานเทศบาล ส านักปลดั             

 รวม 3 7,500               

1.3แผนงานสาธารณสุข 

ที่ ครุภัณฑ์ 
รายละเอียดของ

ครุภัณฑ์ 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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

ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 
2 

ค่าจัดซื้อเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 
จ านวน 1 เคร่ือง 

30,000 ส านักงานเทศบาล สาธารณสุข             

2 ค่าจัดซื้อเคร่ืองส ารองไฟฟ้า 
ขนาดไม่น้อยกว่า 800 VA 

ค่าจัดซื้อเคร่ืองส ารอง
ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 
800 VA จ านวน 2 
เคร่ือง 

5,000 ส านักงานเทศบาล สาธารณสุข             

3 ค่าจัดซื้อเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์หรือ 
LED สี Network แบบที่ 1 
(18หน้า/นาที) จ านวน 1 
เคร่ือง 

ค่าจัดซื้อเคร่ืองพิมพ์
เลเซอร์หรือ LED สี 
Network แบบที่ 1 
(18หน้า/นาที) จ านวน 
1 เคร่ือง 

10,000 ส านักงานเทศบาล สาธารณสุข             

 รวม 3 37,500               
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2.ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
2.1แผนบริหารทั่วไป 

ที่ ครุภัณฑ์ 
รายละเอียดของ

ครุภัณฑ์ 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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

ชนิดติดผนัง 
เคร่ืองปรับอากาศ แบบ
แยกส่วน ชนิดติดผนัง
จ านวน 1 เคร่ือง 

28,000 ส านักงานเทศบาล คลัง             

2 โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาดไม่น้อย
กว่า (120x60x75)          
ซม (กว้างxลึกxสูง)  

โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาด
ไม่น้อยกว่า 
(120x60x75)          
ซม (กว้างxลึกxสูง) 
จ านวน 1 ตัว 

4,500 ส านักงานเทศบาล คลัง             

 รวม 2 37,500               

 
2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที่ ครุภัณฑ์ 
รายละเอียดของ

ครุภัณฑ์ 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 ค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน 

จ านวน 1 ตู้ 
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 
บาน จ านวน 1 ตู้ 

5,500 ส านักงานเทศบาล ส านักปลดั             

 รวม 1 5,500               
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2.3 แผนงานการศึกษา 

ที่ ครุภัณฑ์ 
รายละเอียดของ

ครุภัณฑ์ 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 ค่าจัดซื้อตู้ไม้เก็บเอกสาร 4 ชั้น 

ชั้นบน 2 บานกระจก ชั้นล่าง         
2 บานเปิดทึบ 

จัดซื้อตู้ไม้เก็บเอกสาร 4 
ชั้น ชั้นบน 2 บานกระจก 
ชั้นล่าง  2 บานเปิดทึบ 
จ านวน 4 ใบ 

24,000 ส านักงานเทศบาล ส านักปลดั             

 รวม 1 24,000               

 
3.ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ
1.3 แผนงานการศึกษา 

ที่ ครุภัณฑ์ 
รายละเอียดของ

ครุภัณฑ์ 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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

เคลื่อนที่พร้อมไมโครโฟนไร้สาย 
ค่าจัดซื้อชุดล าโพงขยาย
เสียงเคลื่อนที่พร้อม
ไมโครโฟนไร้สาย จ านวน 
1 เคร่ือง 

9,500 ส านักงานเทศบาล ส านักปลดั             

 รวม 1 9,500               
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4.ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
4.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ ครุภัณฑ์ 
รายละเอียดของ

ครุภัณฑ์ 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 ค่าจัดซื้อเคร่ืองท าน้ าอุ่น ค่าจัดซื้อเคร่ืองท าน้ าอุ่น

จ านวน 1 เคร่ือง 
4,500 ส านักงานเทศบาล ส านักปลดั             

 รวม 1 4,500               

 


