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แผนพัฒนาท้องถิน่
(พ.ศ.2561-2565)
ของ

สานักงานเทศบาลเมืองแม่โจ้
อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
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คานา
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดํวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม
2562 เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น ประกอบกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2560 ข๎อ
7 กําหนดให๎แผนพัฒนาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในป๓จจุบันซึ่งเป็นแผนพัฒนาท๎ องถิ่นที่มีระยะเวลาสี่ปี
(พ.ศ. 2561-2564) มีความสอดคล๎องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุํมจังหวัด รวมทั้ง
แผนปฏิบัติราชการประจําปีจังหวัด แผนปฏิบัติการราชการประจําปีกลุํมจังหวัด ตลอดจนสามารถบูรณาการ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณในพื้นที่ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ อันจะกํอให๎เกิดประโยชน๑สูงสุดให๎กับ
ประชาชน จึงอาศัยอํานาจตามข๎อ 5 แหํงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก๎ไขเพิ่มเติม ซักซ๎อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท๎องถิ่น พร๎อมทั้ง
กําหนดระยะเวลาแผนพัฒนาท๎ องถิ่นเป็นระยะเวลาห๎าปี (พ.ศ. 2561-2565) ทั้งนี้เพื่อประโยชน๑การประสาน
แผนพัฒนาท๎องถิ่นกับแผนพัฒนากลุํมจังหวัด
เทศบาลเมืองแมํโจ๎ ได๎จัดทําขึ้นตามแนวทางของการวางแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองแมํโจ๎ โดย
มีการประชาคมระดับชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแมํโจ๎ ทั้ง 19 ชุมชน เพื่อนําป๓ญหาความต๎องการของชุมชนมา
กําหนดเป็นยุทธศาสตร๑แนวทางการพัฒนาโดยมีเปูาหมายที่ชัดเจน การวางแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแมํโจ๎เป็นการ
วางแผนโดยยึดประชาชนเป็นศูนย๑กลางการพัฒนา เพื่อให๎เกิดกระบวนการมีสํวนรํวมจากทุกภาคสํวน เป็นการ
วางแผนพัฒนาโดยการบูรณาการ การทํางานให๎สามารถบรรลุเปูาหมายที่ทุกภาคสํวน เข๎ารํ วมลงมือปฏิบัติใน
พื้นที่เปูาหมาย โดยใช๎แผนพัฒนาท๎องถิ่น แผนการดําเนินงานและการติดตามประเมินผล ที่ได๎จัดทําขึ้นนี้เป็นแนว
ทางการพัฒนาทุกด๎าน
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ที่ได๎จัดทําขึ้นคงเป็นแนวทางการพัฒนาและ เป็น
ประโยชน๑ ตํ อ การพั ฒ นาท๎ อ งถิ่ น ให๎ ส ามารถบรรลุ ผ ลสํ า เร็ จ ตํ อ ประชาชนในเขตเทศบาลเมื อ งแมํ โ จ๎ อยํ า งมี
ประสิทธิภาพตํอไป

เทศบาลเมืองแมํโจ๎
มิถุนายน 2562
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ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพืน้ ฐาน
1.ด้านกายภาพ
1.1ที่ตั้งของชุมชน
เทศบาลเมืองแมํโจ๎ตั้งอยูํที่ 15 หมูํที่ 12 ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหมํ อยูํหํางจากตัวจังหวัดเชียงใหมํ ไปทางทิศเหนือระยะทางประมาณ 11 กิโลเมตร ตามทางหลวง
แผํนดินหมายเลข 1001 (ถนนสายเชียงใหมํ-พร๎าว) มีพื้นที่ทั้งสิ้น 19.46 ตารางกิโลเมตร เทศบาลเมือง
แมํโจ๎มีอาณาเขตติดตํอ ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตํอกับ หมูํที่ 7 ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหมํ
ทิศใต๎
ติดตํอกับ หมูํที่ 4 ตําบลหนองจ๏อม อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหมํ
ทิศตะวันออก ติดตํอกับ หมูํที่ 8 ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหมํ
ทิศตะวันตก ติดตํอกับ ตําบลเหมืองแก๎ว อําเภอแมํริม
จังหวัดเชียงใหมํ
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1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
เทศบาลเมืองแมํโจ๎เป็นที่ราบลุํม มีพื้นที่ทั้งสิ้นประมาณ 19.46 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 12,155 ไรํครอบคลุมพื้นที่ 3 ตําบลคือตําบลหนองหารหมูํที่ 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12
ตําบลปุาไผํหมูํที่ 5,10,13 และตําบลหนองจ๏อมหมูํที่ 4,7 และประกอบด๎วย 19 ชุมชน
1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปของเทศบาลเมืองแมํโจ๎ มี 3 ฤดู ตามลักษณะภูมิอากาศของ
ประเทศไทย
1. ฤดูฝน โดยได๎รับอิทธิพล จากลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต๎ สํวนใหญํจะเป็นฝนเล็กน๎อยถึง
ปานกลางเดือนพฤษภาคม จะมีปริมาณฝนเพิ่มมากขึ้น ถึงกลางเดือนตุลาคมมีปริมาณฝนไมํมากนักโดยมีฝน
เป็นระยะๆ
2. ฤดูหนาว เริ่มตั้งแตํกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ๑ ได๎รับอิทธิพล จากความกด
อากาศสูงจากประเทศจีนสํงผลให๎มีอากาศหนาวเย็น ตอนบนของภาครวมถึงบริเวณเทือกเขาและยอดดอย
3. ฤดูร๎อน เริ่มตั้งแตํป ลายเดือนกุมภาพันธ๑ถึงเดือนเมษายน หยํอมความกดอากาศต่ํา
เนื่องจากความร๎อนเริ่มปกคลุมประเทศไทยตอนบนสํงผลให๎ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร๎อนเกือบทั่วไปกับมี
อากาศร๎อนจัดหลายพื้นที่
1.4 ลักษณะของดิน
สภาพดินทั่วไปเป็นดินรํวนปนทรายเหมาะสําหรับการเกษตร

2. ด้านการเมือง/การปกครอง
2.1 เขตการปกครอง
ประกอบด้วย 19 ชุมชน คือ
ตําบลหนองหาร มีจํานวน 13 ชุมชน คือ
หมูํที่ 1 ชุมชนแมํเตาไห 1
หมูํที่ 2 ชุมชนปุาบง
หมูํที่ 3 ชุมชนห๎วยเกี๋ยง
หมูํที่ 5 ชุมชนสหกรณ๑นิคม 1
หมูํที่ 6 ชุมชนทุํงปุาเก็ด
หมูํที่ 10 ชุมชนเกษตรใหมํ
หมูํที่ 12 ชุมชนแมํโจ๎ใหมํ
ตําบลปุาไผํ มีจํานวน 4 ชุมชน คือ
หมูํที่ 5 ชุมชนแมํดูํ
หมูํที่ 10 ชุมชนหลิ่งมื่น
ตําบลหนองจ๏อม มีจํานวน 2 ชุมชน คือ
หมูํที่ 4 ชุมชนแพะปุาห๎า
หมูํที่
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หมูํที่
หมูํที่
หมูํที่
หมูํที่
หมูํที่
หมูํที่

1 ชุมชนแมํเตาไห 2
3 ชุมชนปุาขาม
4 ชุมชนแมํโจ๎
5 ชุมชนสหกรณ๑นิคม 2
9 ชุมชนทุํงหมื่นน๎อย
11 ชุมชนไรํสหกรณ๑

หมูํที่ 5 ชุมชนแมํหนองทราย
หมูํที่ 13 ชุมชนพัฒนาทรายแก๎ว
7 ชุมชนศรีสหกรณ๑

~6~
2.2 การเลือกตั้ง
จํานวนผู๎มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขต รวม 20,090 คน แยกเป็น ชาย คน หญิง คน

3. ประชากร
3.1 ข๎อมูลเกี่ยวกับประชากร
มีประชากรทั้งสิ้น 24,151 คน แยกเป็นชาย 10,776 คน เป็นหญิง 13,375 คน (ข๎อมูลประชา
การจากสํานักทะเบียนราษฎรเทศบาลเมืองแมํโจ๎ ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2560)
3.2 ชํวงอายุและจ๎านวนประชากร
(ข๎อมูลประชาการจากสํานักทะเบียนราษฎรเทศบาลเมืองแมํโจ๎ ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2560)
ช่วงอายุ (ปี)
0 - 10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-70
71-80
81-90
91-100
100 ขึ้นไป

ชาย (คน)
966
1382
2210
1505
1185
1350
852
287
115
30
2

หญิง (คน)
939
1937
3209
1629
1508
1799
1046
363
183
20
4

4. สภาพทางสังคม
4.1 การศึกษา
โรงเรียนระดับมัธยม
จํานวน 1 แหํง
โรงเรียนระดับประถม จํานวน 4 แหํง
ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน 1 แหํง
4.2 สาธารณสุข
โรงพยาบาลสันทราย จํานวน 1 แหํง
คลินิกเอกชน
จํานวน 5 แหํง
ศูนย๑สุขภาพชุมชนตําบลหนองหาร
จํานวน 1 แหํง
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รวม (คน)
1905
3319
5419
3134
2693
3149
1898
650
298
50
6
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4.3 อาชญากรรม
ข๎อมูลจากสถานีตํารวจภูธรแมํโจ๎ (ปี 2559)
1.
2.
3.
4.
5.

คดี
คดีอุฉกรรจ๑สะเทือนขวัญ
คดีประทุษร๎ายตํอชีวิตรํางกายเพศ
คดีประทุษร๎ายตํอทรัพย๑
คดีอาญาที่นําสนใจ
คดีที่รัฐเป็นผู๎เสียหาย

รับแจ๎ง
119
549
2,128
2,172
6,917

จับกุม
87
421
908
541
8,727

5. ระบบบริการพื้นฐาน
5.1 การคมนาคมขนสง
หลวงแผํนดินหมายเลข 1001 (ถนนสายเชียงใหมํ-พร๎าว
5.2 การไฟฟูา
การไฟฟูาสํวนภูมิภาคอําเภอสันทรายและการไฟฟูาสํวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหมํ
5.3 การประปา
การประปาสํวนภูมิภาคเขต 9 อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหมํ
ระบบประปาหมูํบ๎านในชุมชน จํานวน 13 แหํง
5.4 ไปรษณีย๑หรือการสื่อสารหรือการขนสํง และวัสดุ ครุภัณฑ๑
ที่ทําการไปรษณีย๑โทรเลขที่ให๎บริการด๎านไปรษณีย๑ในพื้นที่ จํานวน 1 แหํง คือที่ทําการไปรษณีย๑ แมํโจ๎
สถานีวิทยุกระจายเสียง/สถานีวิทยุโทรทัศน๑ในพื้นที่ : สถานีวิทยุกระจายเสียง จํานวน 3 แหํง

6. ระบบเศรษฐกิจ
6.1 การเกษตร
มีการเพาะปลูก ข๎าว มันสําปะหลัง พริก ลําไย มะมํวง เป็นตัน

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
7.1 การนับถือศาสนา
ประชากรสํวนใหญํนับถือศาสนาพุทธ
7.2 ประเพณีและงานประจําปี
มีประเพณีท๎องถิ่นที่สําคัญ คือ
1. ประเพณีวันสงกรานต๑และวันผู๎สูงอายุ จัดขึ้นในวันที่ 13 เมษายน ของทุกปี
2. ประเพณีวันลอยกระทง จัดขึ้นในวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 12 ของทุกปี
3. ประเพณีวันเข๎าพรรษา (วันแรม 1 ค่ํา เดือน 8) หรือเทศกาลเข๎าพรรษา (วันแรม 1 ค่ํา เดือน 8 ถึงวันขึ้น
15 ค่ํา เดือน 11) ของทุกปี
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8. ทรัพยากรธรรมชาติ
8.1 น้า
สระน้ํา มีจํานวน 4 แหํง ได๎แกํ
1. แหลํงน้ําสาธารณะ หมูํที่ 5
ตําบลหนองหาร (ร๎องขี้ฑูต)
2. สระน้ําเทศบาล
หมูํที่ 12
ตําบลหนองหาร
3. สระน้ํา (หนองแห๎ง) หมูํที่ 5
ตําบลปุาไผํ
4. สระน้ํา (หนองเที่ยง) หมูํที่ 10
ตําบลปุาไผํ
แหลํงน้ําธรรมชาติ มีจํานวน 2 แหํง ได๎แกํ
2.1 ลําน้ําคาว
2.2 ลําเหมืองธรรมชาติ (ลําเหมืองห๎วยโจ๎)
8.2 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ
เพียงพอและเหมาะแกํการทําการเกษตร
****************************************
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ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค



แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล๎ว ด๎วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
1.ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง มีเปูาหมายทั้งในการสร๎างเสถียรภาพภายในประเทศและ
ชํวยลดและ ปูองกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร๎างความเชื่อมั่นในกลุํมประเทศอาเซียนและประชาคม
โลกที่มีตํอประเทศ ไทย กรอบแนวทางที่ต๎องให๎ความสําคัญ อาทิ
1.1 การเสริมสร๎างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอันมี
พระมหากษัตริย๑ทรงเป็นประมุข
1.2 การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร๑รัปชั่น
สร๎าง ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
1.3 การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร๎อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการ
ความ มั่นคงชายแดนและชายฝ๓่งทะเล
1.4 การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรํวมมือระหวํางประเทศทุกระดับ และรักษา
ดุลยภาพความสัมพันธ๑กับประเทศมหาอํานาจ เพื่อปูองกันและแก๎ไขป๓ญหาความมั่นคงรูปแบบใหมํ
1.5 การพัฒนาเสริมสร๎างศักยภาพการผนึกกํา ลังปูองกันประเทศ การรักษาความสงบ
เรียบร๎อย ภายในประเทศสร๎างความรํวมมือกับประเทศเพื่อนบ๎านและมิตรประเทศ
1.6 การพัฒนาระบบการเตรียมพร๎อมแหํงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติรักษาความ
มั่นคง ของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล๎อม
1.7 การปรับกระบวนการทํางานของกลไกที่เกี่ยวข๎องจากแนวดิ่งสูํแนวระนาบมากขึ้น
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให๎ประเทศไทยสามารถ
พัฒนาไปสูํการเป็น ประเทศพัฒนาแล๎ว ซึ่งจําเป็นต๎องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช๎นวัตกรรมในการ
เพิ่มความสามารถในการแขํงขันและการพัฒนาอยํางยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรมเกษตรและบริการ การสร๎าง
ความมั่นคงและปลอดภัยด๎านอาหาร การเพิ่มขีดความสามารถทางการค๎าและการเป็นผู๎ประกอบการ รวมทั้ง
การพัฒนาฐานเศรษฐกิจแหํงอนาคต ทั้งนี้ภายใต๎กรอบการปฏิรูปและพัฒนาป๓จจัยเชิงยุทธศาสตร๑ทุกด๎าน อัน
ได๎แกํโครงสร๎างพื้นฐานและ ระบบโลจิสติกส๑วิทยาศาสตร๑เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย๑และ
การบริหารจัดการทั้งในภาครัฐ และภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางที่ต๎องให๎ความสําคัญ อาทิ
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2.1 การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได๎แกํการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร๎างความ
เชื่อมั่น การสํงเสริมการค๎าและการลงทุนที่อยูํบนการแขํงขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบตํอสังคม ตลอดจนการ
พัฒนาประเทศสูํความเป็นชาติการค๎าเพื่อให๎ได๎ประโยชน๑จากหํวงโซํมูลคําในภูมิภาค และเป็นการยกระดับไปสูํ
สํวนบนของหํวงโซํมูลคํามากขึ้น
2.2 การพัฒนาภาคการผลิตและบริการบนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตร
ตํอสิ่งแวดล๎อม โดยมีการใช๎ดิจิทัลและการค๎าที่เข๎มข๎นเพื่อสร๎างมูลคําเพิ่มและขยายกิจกรรมการผลิตและ
บริการ โดยมุํงสูํความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการที่
หลากหลายตาม รูปแบบการดําเนินชีวิตและการดํา เนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหลํงอาหารคุณภาพ
สะอาดและปลอดภัยของ โลก
2.3 การพัฒนาผู๎ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู๎ประกอบการยกระดับผลิต
ภาพ แรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม (SMEs) สูํสากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและ
สถาบัน เกษตรกร
2.4 การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนา
ระบบเมืองศูนย๑กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีสํวนรํวม มีการจัดการสิ่งแวดล๎อม
เมือง และโครงสร๎างพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล๎องกับศักยภาพ
2.5 การลงทุนพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานในด๎านการขนสํง ด๎านพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา
2.6 การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร๎างความเป็นหุ๎นสํวนการพัฒนากับนานา
ประเทศ สํงเสริมความรํวมมือกับนานาชาติในการสร๎างความมั่นคงด๎านตํ างๆ เพิ่มบทบาทของไทยในองค๑กร
ระหวํางประเทศ รวมถึงสร๎างองค๑ความรู๎ด๎านการตํางประเทศ
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยให๎เป็น
รากฐานที่ แข็งแกรํงของประเทศมีความพร๎อมทางกาย ใจ สติป๓ญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิด
วิเคราะห๑อยํางมีเหตุผล มีระเบี ยบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรม จริยธรรม รู๎คุณคําความเป็นไทย มี
ครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางที่ ต๎องให๎ความสําคัญ อาทิ
3.1 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชํวงชีวิตให๎สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ
3.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู๎ให๎มีคุณภาพ เทําเทียม และทั่วถึง
3.3 การปลูกฝ๓งระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม คํานิยมที่พึงประสงค๑
3.4 การสร๎างเสริมให๎คนมีสุขภาวะที่ดี
3.5 การสร๎างความอยูํดีมีสุขของครอบครัวไทย เสริมสร๎างบทบาทของสถาบันครอบครัวใน
การ บํมเพาะจิตใจให๎เข๎มแข็ง
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4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพื่อเรํง
กระจายโอกาส การพัฒนาและสร๎างความมั่นคงให๎ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล๎าไปสูํสังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม
กรอบแนวทางที่ ต๎องให๎ความสําคัญ อาทิ
4.1 การสร๎างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล๎าทางด๎านเศรษฐกิจและสังคม
4.2 การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
4.3 การสร๎างสภาพแวดล๎อมและนวัตกรรมที่เอื้อตํอการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย
4.4 การสร๎างความเข๎มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข๎มแข็งของ
ชุมชน
4.5 การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให๎เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเรํง
อนุ รั ก ษ๑ ฟื้ น ฟู และสร๎ างความมั่ น คงของฐานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละมี ค วามมั่ น คงด๎า นน้ํ า รวมทั้ ง มี
ความสามารถในการปูองกัน ผลกระทบและปรับตัวตํอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ
และพัฒนามุํงสูํการเป็นสังคม สีเขียว กรอบแนวทางที่ต๎องให๎ความสําคัญ อาทิ
5.1 การจัดระบบอนุรักษ๑ฟื้นฟูและปูองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ
5.2 การวางระบบบริหารจัดการน้ําให๎มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุํมน้ํา เน๎นการปรับเปลี่ยน
ระบบการ บริหารจัดการอุทกภัยอยํางบูรณาการ
5.3 การพัฒนาและใช๎พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
5.4 การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
5.5 การรํวมลดป๓ญหาโลกร๎อนและปรับตัวให๎พร๎อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
5.6 การใช๎เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร๑และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล๎อม
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให๎
หนํวยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจาย
บทบาทภารกิจไปสูํ ท๎องถิ่นอยํางเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต๎องให๎ความสําคัญ อาทิ
6.1 การปรับปรุงโครงสร๎าง บทบาท ภารกิจของหนํวยงานภาครัฐ ให๎มีขนาดที่เหมาะสม
6.2 การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ
6.3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
6.4 การตํอต๎านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
6.5 การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตํางๆ ให๎ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล
6.6 การพัฒนาระบบการให๎บริการประชาชนของหนํวยงานภาครัฐ
6.7 การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได๎และรายจํายของภาครัฐ
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 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564)
แนวทางการกําหนดยุทธศาสตร๑การพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ประกอบด๎วย 10
ยุทธศาสตร๑หลัก ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
1.1 ปรับเปลี่ยนคํานิยมคนไทยให๎มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และ พฤติกรรม
ที่พึงประสงค๑
1.2 พัฒนาศักยภาพคนให๎มีทกั ษะความรู๎และความสามารถในการดํารงชีวิตอยํางมีคุณคํา
1.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู๎ตลอดชีวิต
1.4 ลดป๓จจัยเสี่ยงด๎านสุขภาพและให๎ทุกภาคสํวนคํานึงถึงผลกระทบตํอสุขภาพ
1.5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและลดคําใช๎จํายในระบบสุขภาพภาครัฐ
1.6 พัฒนาระบบการดูแลและสร๎างสภาพแวดล๎อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย
1.7 ผลักดันให๎สถาบันทางสังคมมีสํวนรํวมพัฒนาประเทศอยํางเข๎มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม
2.1 การเพิ่มโอกาสให๎กับกลุํมเปูาหมายประชากรร๎อยละ 40 ที่มีรายได๎ต่ําสุดให๎สามารถ
เข๎าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ
2.2 การกระจายการให๎บริการภาครัฐทั้งด๎านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มี
คุณภาพให๎ครอบคลุมและทั่วถึง
2.3 การเสริมสร๎างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการสร๎างความเข๎มแข็ง
การเงินฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให๎ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได๎ มีสิทธิในการ
จัดการทุน ที่ดินและทรัพยากรภายในชุมชม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันไดอย่างยั่งยืน
3.1 การบริหารจัดการเศรษฐกิจสํวนรวม
3.2 การเสริมสร๎างและพัฒนาขีดความสามารถในการแขํงขันของภาคการผลิตและบริการ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
4.1 การรักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติสร๎างสมดุลของการอนุรักษ๑และใช๎ประโยชน๑อยําง
ยั่งยืนและเป็นธรรม
4.2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําเพื่อให๎เกิดความมั่นคง สมดุล และ
ยั่งยืน
4.3 แก๎ไขป๓ญหาวิกฤตสิ่งแวดล๎อม
4.4 สํงเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
4.5 สนับสนุนการลดการปลํอยก๏าซเรือนกระจก และเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัว
ตํอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
4.6 บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด๎านภัยพิบัติ
4.7
พั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การและกลไกแก๎ ไ ขป๓ ญ หาความขั ด แย๎ ง ด๎ า น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
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4.8 การพัฒนาความรํวมมือด๎านสิ่งแวดล๎อมระหวํางประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู ความมั่งคั่ง
และยั่งยืน
5.1 การรักษาความมั่นคงภายในเพื่อให๎เกิดความสงบในสังคมและธํารงไว๎ซึ่งสถาบันหลักของ
ชาติ
5.2 การพัฒนาเสริมสร๎างศักยภาพการปูองกันประเทศ เพื่อเตรียมความพร๎อมในการรับมือ
ภัยคุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอื่นๆ
5.3 การสํงเสริมความรํวมมือกับตํางประเทศด๎านความมั่นคง เพื่อบูรณาการความรํวมมือกับ
มิตรประเทศเพื่อผลประโยชน๑ทางเศรษฐกิจ สังคมและการปูองกันภัยคุกคามข๎ามชาติ
5.4 การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน๑ของชาติทางทะเลเพื่อคงไว๎ซึ่งประโยชน๑ทาง
เศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคงของชาติเหนืออาณาเขตทางทะเล
5.5 การบริหารจัดการความมั่นคงเพื่อการพัฒนา เพื่อให๎เกิดความสอดคล๎องกันระหวําง
แผนงานที่เกี่ยวข๎องกับความมั่นคงการพัฒนาภายใต๎การมีสํวนรํวมของภาคประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐการป้ องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย
6.1 ปรับปรุงโครงสร๎างหนํวยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให๎มีความ
โปรํงใส ทันสมัย คลํองตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ๎มคํา
6.2 ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร๎างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการ
คลังภาครัฐ
6.3 เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให๎บริการสาธารณะให๎ได๎มาตรฐานสากล
6.4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให๎แกํองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
6.5 ปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
6.6 ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให๎มีความทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล๎องกับ
ข๎อบังคับสากลหรือข๎อตกลงระหวํางประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส
7.1 การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานด๎านคมนาคมขนสํง
7.2 การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนสํง
7.3 การพัฒนาระบบโลจิสติกส๑
7.4 การพัฒนาด๎านพลังงาน
7.5 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
7.6 การพัฒนาระบบน้ําประปา
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ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัย และนวัตกรรม
8.1 เรํงสํงเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสูํการใช๎ประโยชน๑ในเชิงพาณิชย๑และ
เชิงสังคม
8.2 พัฒนาผู๎ประกอบการให๎เป็นผู๎ประกอบการทางเทคโนโลยี (Technopreneur)
8.3 พัฒนาสภาวะแวดล๎อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
9.1 การพัฒนาภาคเพื่อสร๎างโอกาสทางเศรษฐกิจให๎กระจายตัวอยํ างทั่วถึงการพัฒนาเมือง
การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
10.1 พัฒนาความเชื่อมโยงด๎านการคมนาคมขนสํง โลจิสติกส๑ และโทรคมนาคมในกรอบ
ความรํวมมืออนุภูมิภาคภายใต๎แผนงาน GMS,ACMECS,IMT-GT,BIMSTEC และ JDSและภูมิภาคอาเซียน
เพื่ออํานวยความสะดวกและลดต๎นทุนด๎านโลจิสติกส๑ พัฒนาและสํงเสริมให๎ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ
การบริการ และการลงทุนที่โดดเดํนในภูมิภาค
- การสํงเสริมการลงทุนไทยในตํางประเทศ (Outward investment) ของผู๎ประกอบการไทย
- เปิดประตูการค๎าและพัฒนาความรํวมมือกับประเทศเพื่อนบ๎านในลักษณะหุ๎นสํวนทาง
ยุทธศาสตร๑ทั้งในระดับอนุภูมิภาค และภูมิภาคที่มีความเสมอภาคกัน
- การสร๎างความเป็นหุ๎นสํวนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาคและนานาประเทศ
- บูรณาการภารกิจด๎านความรํวมมือระหวํางประเทศและด๎านการตํางประเทศ
- การเข๎ารํวมเป็นภาคีความรํวมมือระหวํางประเทศระหวํางภูมิภาคโดยมีบทบาทที่สร๎างสรรค๑
เพื่อเป็นทางเลือกในการดําเนินนโยบายระหวํางประเทศในเวทีโลก เพื่อรักษาสมดุลในปฏิสัมพันธ๑ระหวํางไทย
และมหาอํานาจตํางๆทั้งในระดับโลกและภูมิภาค
- สํงเสริมความรํวมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร๎างความมั่นคง
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 แผนพัฒนาภาค (ภาคเหนือ) : พัฒนาภาคเหนือให๎เป็นฐานเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑มูลคําสูง
1) พัฒนาการทองเที่ยวให๎มีคุณภาพและความยั่งยืน มีธุรกิจบริ การตํอเนื่องกับการทองเที่ยว
บริการ สุขภาพและการศึกษาที่ไดมาตรฐาน รวมทั้งผลิตภัณฑ๑สร๎างสรรค๑ที่สร๎างมูลคําเพิ่มสูง
2) พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร และสร๎ างมูลคําเพิ่มภายใต๎แนวคิดเกษตร
ปลอดภัยและ เกษตรอินทรีย๑ ควบคูกับการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปให๎ มีความหลากหลายสอด
คลองกับ ความต๎องการของตลาด
3) ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎ อมให๎คืนความอุดมสมบูรณสร๎างความสมดุลแก
ระบบนิเวศ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
4) พัฒนาระบบการดูแลผู๎สูงอายุรองรับการเปลี่ยนแปลงเข๎าสูํสังคมผู๎สูงอายุของภาคเหนือที่
เร็วกวํา ระดับประเทศ 10 ปี
 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
วิสัยทัศน์: “ศูนย๑กลางการทองเที่ยว การค๎ า การลงทุนสู สากล บนพื้นฐานความโดดเดํ น
วัฒนธรรมล๎านนา สังคมนําอยูํสิ่งแวดล๎อมยั่งยืน”
พันธกิจ
1. พัฒนาเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการทองเที่ยวสูสากล
2. เพิ่มขีดความสามารถการแขํงขันด๎านการเกษตร การค๎า และการลงทุน
3. เชื่อมโยงอัตลักษณ๑ทางวัฒนธรรมและภูมิป๓ ญญาท๎องถิ่นเพื่อสร๎างคุณคําทางสังคมและ
มูลคําเพิ่ม ทางเศรษฐกิจ
4. ฟืน้ ฟูและอนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอยํางยั่งยืน
5. พัฒนาและเชื่อมโยงระบบโครงสร๎ างพื้นฐานและโลจิ สติกสเพื่อการทองเที่ยว การค๎ า
การลงทุน ระหวํางภูมิภาค
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ตาแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Positioning)
กลุม่ จังหวัด
เชียงใหม่
แม่ฮ่องสอน
เมืองทํองเที่ยว
ทองเที่ยว
ทองเที่ยว
สูสากล
เชิงอารยธรรม และ
เชิงอารยธรรม
สร๎างสรรค๑
และสร๎างสรรค๑
Food Valley
เกษตรอินทรีย๑ เกษตร
เกษตรอินทรีย๑
ปลอดภัย (พืชผัก เมือง
เกษตรปลอดภัย
หนาว ลําไย มะมํวง
(กระเทียม ถั่วเหลือง
กาแฟ สมุนไพร/ไกประดู
งา กาแฟ)
หางดํา นมพรีเมียม)
Green City
พื้นที่ปาุ ไม
พื้นที่ปุาไม๎ ลุํมน้ํา
ลุํมน้ําปิง เขตเมืองเกา /
สาละวิน
ยํานชุมชนอนุรักษ๑
Northern
Landport
Health and
Wellness

สนามบินนานาชาติ
ศูนย๑กลางการค๎า การ
ลงทุน
1.ศูนย๑กลางการแพทย๑
- ทันตกรรมของภูมิภาค
2.สปาและการนวด
สุขภาพ
3.การพํานักระยะยาว
4. เครื่องสําอางสมุนไพร
5. น้ําพุร๎อน

ลาปาง
ลาพูน
ทองเที่ยว
ทองเที่ยว
เชิงอารยธรรม
เชิงอารยธรรม
และสร๎างสรรค๑
และสร๎างสรรค๑
เกษตรอินทร๑
เกษตรอินทรีย๑
เกษตรปลอดภัย เกษตรปลอดภัย
(ข๎าว ข๎าวโพด (ลําไย มะมํวง ข๎าว
หวาน
กระเทียม)
สับปะรด)
พื้นที่ปุาไม ลุํม พื้นที่ปาุ ไม เขตเมือง
น้ําวัง เขตเมือง
เกา /ยํานชุมชน
เกา /ยํานชุมชน
อนุรักษ๑
อนุรักษ๑
ดํานการค๎าชายแดน โลจิสติกส๑ทาง นิคมอุตสาหกรรม
บก และทางราง

1. ชุมชนทํองเที่ยว
เชิงสุขภาพ
2. ผลิตภัณฑ๑สปา
3. น้ําพุร๎อน

1. ภูมิป๓ญญา
การแพทย๑แผน
ไทย สมุนไพร
2. ชุมชน
ทํองเที่ยว
เชิงสุขภาพ
3. น้ําพุร๎อน

1. ภูมิปญ
๓ ญา
การแพทย๑ แผนไทย
2. ชุมชนทํองเที่ยว
เชิงสุขภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์
1. สร๎างคุณคําและความโดดเดํนด๎านอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและบริการ
2. ยกระดับ เชื่อมโยง สร๎างเครือขําย การค๎า การลงทุน และการค๎าชายแดนเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพ ในการแขํงขัน ทั้งในและตํางประเทศ
3. พัฒนาเกษตรมูลคําเพิ่มสูตลาดทั้งในและตํางประเทศ
4. อนุรักษ๑ฟนื้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยํางบูรณาการและมีสํวนรํวม
ตอบสนอง ตํอการพัฒนาและใช๎ประโยชนอยํางยั่งยืนและเป็นธรรม
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แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2561 – 2564)
วิสัยทัศน์ : “นครแหํงชีวิตและความมั่งคั่ง” (City of Life and Prosperity) (เมืองที่ให๎
ความสุขและชีวิตที่มีคุณคําแกผู๎อยูํอาศัยและผู๎มาเยือนในฐานะเมืองที่นําอยูํและนําทองเที่ยวในระดับโลก)
ตาแหน่งการพัฒนา (Positioning)
1. เมืองศูนย๑กลางทํองเที่ยวและบริการสากล: MICE CITY, Wellness City
2. เมืองศูนย๑กลางการค๎าการลงทุนและการคมนาคมขนสํง: Northern Landport
3. เมืองแหํงเกษตรปลอดภัย: Northern Food Valley
4. เมืองศูนย๑กลางการศึกษาระดับภูมิภาค: Education Hub
5. เมืองศูนย๑กลางการแพทย๑และบริการสุขภาพ: Medical and Health Hub
6. เมืองแหํงความหลากหลายทางธรรมชาติและ วัฒนธรรม: Diversity of Nature and
Culture
พันธกิจ
1. สํงเสริมและพัฒนาให๎เป็นเมืองศูนย๑กลางทํองเที่ยว และบริการสากล
2. สํงเสริมและพัฒนาให๎เป็นเมืองศูนย๑กลางการค๎า การลงทุนและการคมนาคมขนสํง
3. สํงเสริมและพัฒนาให๎เป็นเมืองแหํงเกษตร ปลอดภัย
4. สํงเสริมและพัฒนาให๎เป็นเมืองศูนย๑กลางการศึกษา ระดับภูมิภาค
5. สํงเสริมและพัฒนาให๎เป็นเมืองศูนย๑กลาง การแพทย๑และบริการสุขภาพ
6. สํงเสริมและพัฒนาให๎เป็นเมืองแหํงความ หลากหลายทางธรรมชาติและวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่
1. สํงเสริมและ พัฒนาการทองเที่ยว และบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท๎องถิ่น
2. สํงเสริมการเกษตร การผลิตสินค๎าชุมชน การค๎า การลงทุน สูสากล
3. เสริมสร๎างสังคม ให๎มีคุณภาพ คงอัตลักษณ๑ ทางวัฒนธรรม
4.สํงเสริมและพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อมให๎สมบูรณ โดยใช๎ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม
5.การเสริมสร๎าง ความมั่นคง ความปลอดภัยและ ความสงบสุขของ ประชาชน
6.การพัฒนาระบบ บริหารจัดการภาครัฐ และการให๎บริการ ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2561 – 2564)
วิสัยทัศน์: “เป็นองค๑กรหลักในการพัฒนาท๎องถิ่น บนพื้นฐานของความเข๎าใจในป๓ญหา และ
ศักยภาพของท๎องถิ่น โดยการมีสํวนรํวมของชุมชน”
พันธกิจ
1. เสริมสร๎างการมีสํวนรํวมทุกภาคสํวน ในการบริหารจัดการทองถิ่น อยํางมีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาบุคลากรขององค๑กรปกครอง สํวนท๎องถิ่นให๎มีความทันสมัย มีคุณธรรม จริยธรรม
ตามกฎหมายบัญญัติ
3. สํงเสริมบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญ
๓ ญาท๎องถิ่น วัฒนธรรมอันดีของท๎องถิ่น
4. สํงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล๎อม ของท๎องถิ่น
ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน เพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
2. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาเศรษฐกิจ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อม
4. การอนุรักษ๑ ฟืน้ ฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น
5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
6. การปูองกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษา ความเป็นระเบียบเรียบร๎อยในชุมชน
7. การบริหารจัดการบ๎านเมืองที่ดี
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2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองแม่โจ้
วิสัยทัศน์: “ขอมุํงมั่น พัฒนาเมืองแมํโจ๎ให๎เป็นเมืองต๎นแบบ”
พันธกิจ
1. สํงเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัวและชุมชนในการพึ่งตนเอง
2. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีสํวนรํวมจากทุกภาคสํวน
3. การกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล๎อม
4. การพัฒนาชุมชนให๎นําอยูํมีความเข๎มแข็ง โดยได๎รับบริการสาธารณะโครงสร๎างพื้นฐานที่
จําเป็น เพื่อรองรับการขยายตัวและเศรษฐกิจ
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
1.ประชาชนมีศักยภาพ มีความรู๎มีรายได๎เพียงพอสามารถพึงตนเองได๎
2. การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีแบบบูรณาการและมีสํวนรํวมมลภาวะและสิ่งแวดล๎อมไมํเป็น
3.มลพิษให๎บ๎านเรือนและชุมชนนําอยูํอยํางสงบสุข
4. การได๎รับบริการด๎านโครงสร๎างพื้นฐานให๎มีความสะดวกและเสมอภาค
 ยุทธศาสตร์
ได้กาหนดยุทธศาสตร์ของเทศบาล 7 ด้าน ดังนี้
ยุทธศาสตร๑ที่ 1 ยุทธศาสตร๑การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร๑ที่ 2 ยุทธศาสตร๑การพัฒนาด๎านเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร๑ที่ 3 ยุทธศาสตร๑การพัฒนาการพัฒนาการศึกษาและคุณภาพชีวิตของชุมชน
ยุทธศาสตร๑ที่ 4 ยุทธศาสตร๑การพัฒนาการด๎านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี
และภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น
ยุทธศาสตร๑ที่ 5 ยุทธศาสตร๑การพัฒนาด๎านอนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
ยุทธศาสตร๑ที่ 6 ยุทธศาสตร๑การพัฒนาด๎านการบริหารจัดการบ๎านเมืองที่ดี
ยุทธศาสตร๑ที่ 7 ยุทธศาสตร๑การพัฒนาด๎านการปูองกันบรรเทาสาธารณภัย และการจัดการ
ระเบียบชุมชน
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
เป้าประสงค์
(1) ปรับปรุงเส๎นทางคมนาคมให๎อยูํในสภาพดีและได๎มาตรฐาน เพื่อความสะดวกของ
ประชาชนใน การอยูํอาศัยและการประกอบอาชีพ
(2) เพื่อกํอสร๎าง ปรับปรุง บูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการพื้นฐานและการแก๎ไข
ป๓ญหาน้ํา ทํวมขังและการระบายน้ํา
(3) เพื่อขยายเขตไฟฟูาและแสงสวํางให๎ทั่วถึง
(4) เพื่อให๎ประชาชนมีน้ําอุปโภค-บริโภค และการเกษตรได๎อยํางทั่วถึงและพอเพียง
 เป้าหมายและตัวชี้วัด
(1) จํานวนร๎อยละที่เพิ่มขึ้น
(2) จํานวนที่ได๎รับการกํอสร๎าง/ปรับปรุง/ซํอมแซมบํารุงรักษา
 กลยุทธ์
(1) กํอสร๎างปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน ตรอก ซอย ทางเดินเท๎า ทํอระบายน้ํา
(2) การพัฒนาระบบไฟฟูาสาธารณะ
(3) การพัฒนากํอสร๎างปรับปรุงและพัฒนาแหลํงน้ําเพื่ออุปโภค – บริโภค


ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
เป้าประสงค์
(1) สํงเสริมให๎ชาวบ๎านในชุมชนมีอาชีพที่สร๎างรายได๎เพียงพอตํอการดํารงชีพแบบ เศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหวั ฯ
(1) เสริมสร๎างความเข๎มแข็งให๎กับผู๎ประกอบการวิสาหกิจชุมชน
(1) สํงเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการทํองเที่ยวในชุมชนอยํางเป็นระบบ โดยเน๎นการ
มีสํวนรํวมของชุมชนและทุกภาคสํวนที่เกี่ยวข๎อง
(1) พัฒนาแหลํงทํองเที่ยวที่มีอยูํให๎นําสนใจและสร๎างรายได๎มากขึ้น โดยสอดคล๎องกับวิถี
ชีวิต ความเป็นอยูํและวัฒนธรรมของชุมชน
 เป้าหมายและตัวชี้วัด
(1) การจัดกิจกรรมให๎แกํประชาชน กลุํมเปูาหมายที่ได๎มีสํวนรํวมและได๎รับความพึงพอใจ
ในการให๎บริการ
 กลยุทธ์
(1) สนับสนุนและสํงเสริมอาชีพและเพิ่มรายได๎ให๎แกํประชน
(2) พัฒนาระบบการผลิตสินค๎าเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรมให๎มีคุณภาพและปลอดภัยจาก
สารพิษ
(3) สนับสนุนและสํงเสริมอาชีพการดําเนินงานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาการศึกษาและคุณภาพชีวิตของชุมชน
เป้าประสงค์
(1) เด็ก สตรี คนชรา ผู๎พิการและผู๎ด๎อยโอกาสได๎รับการดูแลอยํางทั่วถึง
(1) ชุมชนเข๎มแข็ง
(1) ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สินดํารงชีวิตอยํางปกติสุข
(1) ยกระดับการศึกษาของเยาวชนสูํระบบสากลและความเป็นเลิศทางวิชาการ มีความ
เชี่ยวชาญด๎านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร๑ อินเทอร๑เน็ตและภาษา
(1) มีแหลํงเรียนรู๎ที่หลากหลายเข๎าถึงงําย เรียนรู๎ได๎ทุกเพศวัย
 เป้าหมายและตัวชี้วัด
นักเรียน นักศึกษา ประชาชนได๎รับบริการด๎านการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิตอยําง
รวดเร็ว ทั่วถึง ทันสมัยสอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
 กลยุทธ์
(1) การบริหารและจัดการศึกษาของศูนย๑เด็กกํอนวัยเรียน
(2) สํงเสริมและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาพร๎อมเข๎าสูํประชาคมอาเซียน
(3) สํงเสริมการศึกษา และการเรียนรู๎ตลอดชีวิต
(4) การสํงเสริมสุขภาวะ
(5) สํงเสริมการเรียนรู๎ของชุมชน
(6) การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู๎สูงอายุและผู๎ด๎อยโอกาส


ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น


เป้าประสงค์
(1) สํงเสริมและอนุรักษ๑วัฒนธรรมประเพณี และปลูกฝ๓งจิตสํานึก คํานิยม คุณคําความเป็น

ไทย


เป้าหมายและตัวชี้วัด
(1) ความสาเร็จของโครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการตามกลุ่มเป้าหมายและได้รับความพึง

พอใจ


กลยุทธ์
(1) สํงเสริมขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นและวัฒนธรรม

อันดี
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์
(1) สร๎างเครือขํายความรํวมมือจากทุกภาคสํวนในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืน
(2) สร๎างเสริมศักยภาพการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายอยํางมีประสิทธิภาพเป็น
ระบบ
(3) สร๎างเสริมศักยภาพการจัดการป๓ญหาด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
(4) แหลํงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมได๎รับการอนุรักษ๑และฟื้นฟูให๎มีความอุดม
สมบูรณ๑เพิ่มขึ้นและมีความสมดุลกับสิ่งแวดล๎อม
 เป้าหมายและตัวชี้วัด
(1) ร๎อยละของประชาชนมีความรู๎เพิ่มขึ้น
(2) ร๎อยละของป๓ญหามลพิษลดลง
(3) ร๎อยละของประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้น
(4) ร๎อยละของปริมาณขยะลดลง
(5) ร๎อยละของประชาชนได๎รับความสะดวกเพิ่มขึ้น
(6) ร๎อยละของการใช๎พลังงานลดลง
 กลยุทธ์
(1) การพัฒนาสร๎างจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม
(2) การพัฒนาระบบจัดระบบการบริหารจัดการขยะ
(3) การสร๎างจิตสํานึกและความตระหนักในการสีสํวนรํวมลดปริมาณขยะ
(4) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม


ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
เป้าประสงค์
(1) เทศบาลเมืองแมํโจ๎มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการบริการสาธารณะให๎กับ
ประชาชนเพิ่มขึ้น
(2) ประชาชนมีสํวนรํวมในการบริหารจัดการกิจการของเทศบาล
(3) พัฒนาระบบตรวจสอบการติดตามประเมินผลของเทศบาลเมืองแมํโจ๎
 เป้าหมายและตัวชี้วัด
(1) จํานวนของบุคลากรมีความรู๎ความสามารถเพิ่มขึ้น
(2) ร๎อยละของการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
(3) ร๎อยละของประชาชนมีสํวนรํวมเพิ่มขึ้น
(4) จํานวนระเบียบ กฎหมาย ข๎อบังคับ มีการปรับปรุงเพิ่มขึ้น
(๕) จํานวนประชาชนมีสํวนรํวมในการตัดสินใจและสํวนรํวมทางการเมืองเพิ่มขึ้น
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(6) ร๎อยละของการจัดเก็บรายได๎เพิ่มขึ้น
(7) จํานวนเครื่องมือเครื่องใช๎เพิ่มขึ้น
(8) ร๎อยละของเครื่องมือ เครื่องใช๎มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น


กลยุทธ์
(1) การพัฒนาสํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชน
(2) ประชาธิปไตยและความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับเทศบาลเมืองแมํโจ๎
(3) พัฒนาสํงเสริมการพัฒนาบุคลากร
(๔) พัฒนาปรับปรุงระเบียบ กฎหมาย ข๎อบังคับและเอกสารตําง ๆ
(๕) พัฒนาปรับปรุงการจัดเก็บรายได๎ของเทศบาลเมืองแมํโจ๎
(๖) พัฒนาสํงเสริมสนับสนุนให๎มีอุปกรณ๑เครื่องมือเครื่องใช๎ที่ทันสมัยเหมาะสมตํอการ

ปฏิบัติงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และการจัดการระเบียบ
ชุมชน
เป้าประสงค์
(1) เพื่อรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร๎อย
(2) เพื่อปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(3) สํงเสริมให๎ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมมีคุณภาพ หํางไกล ยาเสพติด
 เป้าหมายและตัวชี้วัด
(1) ร๎อยละของประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
(2) ร๎อยละของประชาชนมีความรู๎เพิ่มขึ้น
(3) ร๎อยละของประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สินเพิ่มขึ้น
(4) ร๎อยละของป๓ญหายาเสพติดลดลง
 กลยุทธ์
(1)เพื่อรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร๎อย
(2)เพื่อปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(3)สํงเสริมให๎ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมมีคุณภาพ หํางไกล ยาเสพติด
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จุดยืนทางยุทธศาสตร์(Positioning) ของเทศบาลเมืองแม่โจ้
เทศบาลแมํโจ๎ได๎กําหนดวิสัยทัศน๑ไว๎วํา “ขอมุํงมั่น พัฒนาเมืองแมํโจ๎ให๎เป็นเมืองต๎นแบบ”
โดยสอดคล๎องกับยุทธศาสตร๑จังหวัด เชียงใหมํและยุทธศาสตร๑การพัฒนาของ องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นใน
เขตจังหวัดเชียงใหมํ ซึ่งสามารถดําเนินการสําเร็จได๎ตามที่กําหนดไว๎ ดังนี้
(1) เพื่อปรับปรุงและพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน ด๎านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ด๎านแหลํงน้ําให๎ได๎มาตรฐานและเพียงพอตํอความต๎องการของประชาชน
(2) เพื่อให๎ชุมชนตําง ๆ เป็นชุมชนที่นําอยูํ มีทรัพยากรธรรมชาติใช๎อยํางไมํรู๎จักหมดสิ้นและ
เพื่อ สร๎างจิตสํานึกที่ดีในการดูแลและเสริมสร๎างทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมที่ยั่งยืน
(๓) เพื่อให๎ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีได๎รับบริการด๎านสาธารณสุขอยํางทั่วถึง สํงเสริมและสนับ
การกีฬาเพื่อสุขอนามัยที่ดี
(๔) เพื่อสนับสนุนและสํงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตด๎านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ
และ ให๎ความสําคัญกับศาสนาและรักษาขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและวัฒนธรรมท๎องถิ่ น
ปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย๑และสถาบันสําคัญของชาติ
(๕) เพื่อ สนั บ สนุ น และสํ งเสริ ม การพั ฒ นาเศรษฐกิจ การลงทุ น และการประกอบธุ ร กิ จ
ประเภท ตําง ๆ ให๎ดําเนินไปด๎วยความเข๎มแข็งและมั่นคง เพื่อสร๎างอาชีพเสริมเพิ่มรายได๎ให๎กับประชาชน
สํงเสริมคุณภาพ สินค๎าและการบริหารจัดการตลาดที่ดี รวมทั้งสํงเสริมและดํา เนินงานตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
(๖) การสํงเสริมการอํานวยความสะดวกให๎แกํประชาชนในท๎องถิ่นให๎มีระดับคุณภาพชีวิตที่ดี
สนับสนุนการใช๎พลังงานทดแทนและการอนุรักษ๑ธรรมชาติ สํงเสริมกีฬาและนันทนาการ การแก๎ไขป๓ญหา
ยาเสพ ติดรวมทั้งการรักษาความสงบเรียบร๎อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สิน
(๗) เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการให๎มีความโปรํงใส สามารตรวจสอบได๎
ลดความซ้ําซ๎อน ลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ เพื่อบริการประชาชนให๎ได๎รับความสะดวก
รวดเร็ว และเป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล
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ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
การจัดทําแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปีของเทศบาลมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร๑ในภาพรวม ดังนี้

ยุทธศาสตร๑การพัฒนาของเทศบาล
เปูาประสงค๑
ตัวชี้วัด
คําเปูาหมาย
จุดยืนทางยุทธศาสตร๑
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3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

การวิเคราะห์กรอบการจัดทายุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองแม่โจ้
สรุปสถานการณ๑พัฒนาสรุปผลการวิเคราะห๑ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
อนาคตของท๎องถิ่นด๎วยเทคนิค SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strength)
จุดอ่อน (Weakness)
มี ก าร บู ร ณา การรํ ว มกั บ หนํ ว ย งาน ที่
มีงบประมาณไมํเพียงพอตํอการพัฒนา
เกี่ยวข๎อง และองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
ท๎องถิ่น ในการปรับปรุงการบริการ
อื่น ซึ่งเป็นการดําเนินงานที่สอดคล๎องไปใน
สาธารณะให๎แกํประชาชนในท๎องถิ่น เพื่อ
S1 ทิศทางเดียวกัน รวมทั้งสร๎างกระบวนการมี W1 รองรับความเจริญที่มีการขยายตัวทางด๎าน
สํ ว นรํ ว มของประชาชนในการบริ ห ารงาน
เศรษฐกิจและสังคมเป็นไปอยํางรวดเร็ว ซึ่ง
ท๎องถิ่น
สํงผลให๎ความต๎องการด๎านสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการเพิ่มมากขึ้น
เทศบาลเมืองมีความสัมพันธ๑ใกล๎ชิดกับ
ประชาชนไมํเข๎าใจบทบาทหน๎าที่ของ
ประชาชนโดยตรง ทําให๎ทราบป๓ญหาและ
ตนเองในการดําเนินกิจกรรมที่เกิดขึ้น
S2
W2
ความต๎องการที่แท๎จริงของประชาชน
ภายในท๎องถิ่นและเข๎าใจวําเป็นอํานาจ
หน๎าที่ของเทศบาลเมือง
ชุมชนมีวัดเป็นศูนย๑กลางการประกอบอาชีพ
ขาดการพัฒนาอาชีพอยํางเป็นระบบ
ทางศาสนา การสืบทอดและอนุรักษ๑
S3
W3
วัฒนธรรมรวมทั้งเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ
ของประชาชนในชุมชน
มีพื้นที่ที่เหมาะสมในการทําการเกษตร
ประชากรแฝงมีจํานวนมากและผลัดเปลี่ยน
W4
กันไปทุกปีเนื่องจากเป็นเขตมหาวิทยาลัย
S4 พืชผักผลไม๎ ทั้งเขตร๎อนและเขตหนาว
W5 ประชาชนมีภาระหนี้สิน
พื้นที่เศรษฐกิจหลักที่ทํารายได๎ให๎กับประชาชน
ประชาชนมีการรวมกลุํมในการผลิตสินค๎า
S5 เชํน พริก ลําไย มะมํวง ข๎าว ฯลฯ
W6 และบริการไมํเข๎มแข็ง ซึ่งเป็นอุปสรรคใน
การสร๎างเครือขํายชุมชน
ชุม ชนมีวัฒ นธรรมท๎อ งถิ่น ที่มีเ อกลัก ษณ๑
ประชาชนขาดจิ ตสํ านึ กในการรั บผิ ดชอบ
เ ฉ พ า ะ ก ลุ ํม ทั ้ง ด ๎า น ภ า ษ า W7 รํวมกันในการอนุ รั กษ๑ทรั พยากรธรรมชาติ
ขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรม
และสิ่งแวดล๎อม
S6
ประชาชนไมํเห็นความสําคัญของการมีสํวน
W8 รํ ว มในการบริ ห ารจั ด การขององค๑ ก ร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นเทําที่ควร
มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมที่อุดม
ประช า กรมี ก า รแบํ ง พรรคแ บํ ง พว ก
W9
สมบูรณ๑
เนื่องจากป๓ญหาทางการเมืองท๎องถิ่น
S7
ป๓ญหาเรื่องเส๎นทางการคมนาคมเนื่องจาก
W10
มีรถบรรทุกผํานเป็นประจําทําให๎ถนนชํารุด
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งําย
จุดแข็ง (Strength)

O1

O2

O3

O4

O5
O6
O7
O8

จุดอ่อน (Weakness)
W11 ป๓ญหาในด๎านสิ่งแวดล๎อม เชํน ป๓ญหาขยะ
W12 ป๓ญหาน้ําทํวมขัน

โอกาส (Opportunity)
รัฐ บาลกําหนดให๎ มีการถํายโอนภารกิจให๎
ตามพระราชบั ญ ญั ติ กํ า หนดแผนและ
ขั้นตอน การกระจายอํานาจให๎แกํองค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 เพื่อให๎
สอดคล๎องกับการกําหนดอํานาจและหน๎าที่
รัฐ บาลให๎ก ารสํง เสริม ด๎า นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อ สาร เพื่อ ให๎ก ารมี
การดําเนิ น การที่ทัน สมัย มีการปรับปรุ ง
ระบบฐานข๎อมูล
รัฐบาลสํงเสริมให๎มีการใช๎ภูมิป๓ญญาในการ
แก๎ไขป๓ญหาเศรษฐกิจในระดับชุมชน
ภายใต๎โครงการ “หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ๑”
เพื่อให๎ประชาชนมีรายได๎เลี้ยงตนเองและ
ครอบครัวได๎อยํางยั่งยืนและถาวร
ประชาชนเป็ น ศู น ย๑ ก ลางและการแก๎ ไ ข
ป๓ญหาความเดือนร๎อนของประชาชน โดย
การรั บ ฟ๓ ง ป๓ ญ หาความต๎ อ งการเกี่ ย วกั บ
บ ริ ก า ร ส า ธ า ร ณ ะ ข อ ง ป ร ะ ช า ช น ไ ป
ดําเนินการอยํางเต็มความสามารถ
รัฐบาลให๎ความสําคัญกับการแก๎ไขป๓ญหา
ด๎านเศรษฐกิจระดับรากหญ๎า
รัฐบาลให๎ความสําคัญกับการแก๎ไขป๓ญหา
ความยากจน
รัฐบาลสนับสนุนการแก๎ไขป๓ญหาด๎าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
เทศบาลเมืองให๎ความสําคัญกับการมีสํว น
รํ ว มแสดงความคิ ด เห็ น ของประชาชน
เพื่ อ นํ า ไปสูํ ก ารพั ฒ นาที่ ถู ก ทิ ศ ทางและ
เป็นไปอยํางยั่งยืน

ข้อจากัด (Threat)
T1

มีการวางแผนโครงการ/กิจกรรมทีจ่ ะดําเนินการ
ในแตํละปีมากกวํางบประมาณ ทําให๎การ
ประเมินผลแผนพัฒนาไมํเป็นไปตามเปูาหมาย

T2

สภาวการณ๑ ท างเศรษฐกิ จ ระดั บ ประเทศ และ
ระดับภูมิภาคสํงผลตํอการพัฒนาท๎องถิ่นเทศบาล
เมืองมีงบประมาณไมํเพียงพอ
เทศบาลเมืองมีข๎อจํากัดในการดําเนินโครงการ
ขนาดใหญํ

T3
มีภาระหน๎าที่เพิ่มมากขึ้น ตามภารกิจที่ได๎รับการ
ถํายโอน

T4

T5
T6

T7
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ความรู๎ พื้ น ฐานของประชาชน ความขั ด แย๎ ง
ระหวํางกลุํมประชาชน
องค๑กรตําง ๆ ภายในตําบลยังขาดการประสานงาน
จึงทําให๎การพัฒนาเป็นไปด๎วยความลําช๎า
การประสานงานเพื่ อ ของบประมาณจาก
หนํวยงานอื่นเป็นไปอยํางลําช๎า
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การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดทําแผนพัฒนาท๎องถิ่นของเทศบาลเมืองแมํโจ๎ นั้น ได๎ทําการประเมิน สถานการณ๑
สภาพแวดล๎อมภายนอกที่เกี่ยวข๎อง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑. ถนนในเขตเทศบาลที่มีอยูํเดิม บางสายมีสภาพชํารุด เป็นหลุม บํอ ไมํได๎มาตรฐาน
๒. ทํอระบายน้ํา/รางระบายน้ําบางจุดชํารุดไมํได๎มาตรฐานและเกิดการอุดตันทํา ให๎เกิด น้ํา
ทํวมขังเมื่อฝนตกหนัก
๓. ไฟฟูาสาธารณะยังไมํ เพียงพอสําหรับจุดที่มีความจําเป็นต๎องติดตั้ง
ด้านเศรษฐกิจ
1. แรงงานตํางด๎าวเข๎ามาประกอบอาชีพในเขตเมืองเพิ่มมากขึ้น
2. การรวมกลุํมอาชีพขาดการบริหารจัดการที่ดี
3.ขาดความรู๎และทักษะในการประกอบอาชีพ
4.ไมํมีการพัฒนาแหลํง ต๎นทุนทางการทํองเที่ยว ภายในตําบลและ ประชาสัมพันธ๑อยําง
จริงจังเกษตรกรยังขาดความรู๎ ในการเพาะปลูก การใช๎เทคโนโลยีเพื่อการผลิต ทางการเกษตร เนื่องจาก
พฤติกรรม และวิธีการ ปลูกข๎าวเปลี่ยนแปลงไป ทําให๎ดินเสื่อมโทรม ที่เกิด จากการเผาฟางข๎าว การ ใช๎ปุ๋ยเคมี
การใช๎สารเคมี ผลผลิตต่ํา ต๎นทุนสูง ป๓ญหาหนี้สิน
ด้านการพัฒนาการพัฒนาการศึกษาและคุณภาพชีวิตของชุมชน
1.ประชาชนในพื้นที่ขาด การตื่นตัว ในการเลํนกีฬา และออกก าลังกายเพื่อ สุขภาพ
2. ผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ ผู๎ติด เชื้อหรือผู๎ปุ วยเอดส๑ ผู๎ถูกทอดทิ้ง ผู๎ด๎อยโอกาส ได๎รับการดูแล
ไมํทั่วถึง ทําให๎ต๎องดํารงชีวิต อยูํด๎วยความยากลําบาก
3.ป๓ญหายาเสพติดในพื้นที่
4. การศึกษาในระดับกํอน วัยเรียน ยังขาดสื่อและอุปกรณ๑การเรียนที่ ทันสมัย และ
เหมาะสมกับ การพัฒนาการ
5. ประชาชนยังขาดแหลํง เรียนรู๎ที่เป็นการศึกษาตลอดชีวิต หรือการศึกษา นอกระบบ
ทําให๎ยังมีความรู๎ที่ล๎าหลัง ไมํทันเหตุการณ
ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
1.เยาวชนและประชาชนให๎ความสนใจด๎านศาสนาน๎อยลง
2.ประชาชนโดยเฉพาะคนรุํนใหมํขาดสํานึกทางวัฒนธรรมท๎องถิ่น
3.ประชาชนบางสํวนยังขาดจิตสํานึกและความภาคภูมิใจในท๎องถิ่นของตนเอง
4.วัฒนธรรมท๎องถิ่นอันดี งาม ภูมิป๓ญญาชาวบ๎าน ปราชญ๑ชาวบ๎าน เริ่มสูญหาย เนื่องจาก
ไมํได๎รับ ความสนใจจากคนรุํนหลัง และขาดการจัดเก็บข๎อมูล ด๎านภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น อยํางเป็นระบบ
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ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.ป๓ญหาขยะและสิ่งปฏิกูล ถือวําเป็นสิ่งที่กําลัง จะสร๎างป๓ญหาให๎กับสังคม ชนบท พฤติกรรม
การทิ้ง ขยะไมํมีความเป็นระเบียบ ขาดการคัดแยกขยะ หาก ไมํมีการวางแผนที่ดีจะ กลายเป็นป๓ญหาที่ยากจะ
แก๎ไข
2.ประชาชนขาดจิตสํานึกในการชํวยกันอนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม สามารถ
แก๎ไขได๎โดยการสร๎างจิตสํานึกให๎กับประชาชนตั้งแตํระดับเยาวชนให๎มีการจัดตั้งองค๑กร เครือขําย เพื่อผลักดัน
ให๎เกิดนโยบายในระดับภาครัฐและอปท.ที่ชัดเจน
ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
1.ประชาชน ชุมชนและกลุํมองค๑กร ยังขาดความรู๎ความเข๎าใจในการรํวมมือกัน พัฒนาเมือง
ที่ดีพอ
2.ชุมชนและประชาชนมีสํวนรํวมในการดํา เนินโครงการตําง ๆ คํอนข๎างน๎อยสํวนใหญํที่เข๎า
รํวมมักเป็นกลุํมบุคคลเดิม ๆ ซึ่งมีตําแหนํงคณะกรรมการชุมชน หรือเป็น อสม.ของชมชนอยูํแล๎ว
3.การมีสํวนรํวมของประชาชนยังอยูํในระดับน๎อยยังอิงความคิดเห็น ของผู๎นําชุมชนเป็นหลัก
ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และการจัดการระเบียบชุมชน
1.เกิดอุบัติเหตุจํานวนมากในชํวงเทศกาลวันหยุด ทําให๎เกิดความสูญเสียทั้งชีวิต และ
ทรัพย๑สิน ถึงแม๎ภาครัฐและเอกชนจะชํวยกันรณรงค๑ให๎ขับขี่ ปลอดภัยอยํางตํอเนื่องก็ตามการละเลยในการ
บังคับใช๎กฎหมายอยําง จริงจังของภาครัฐ
2.ประชาชนขาดความรู๎ความเข๎าใจเบื้องต๎นในการปูองกันภัยตําง ๆ เชํนการเกิดเหตุ ภัยพิบัติ
ตําง ๆ เชํนการเกิดอุทกภัย วาตภัย ธรณีพิบัติภัย อัคคีภัย เป็นต๎น
*********************************
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ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวดกับยุทธศาสตร์ การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาเทศบาลเมืองแม่โจ้ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5

ยุทธศาสตร๑ชาติ
๒๐ ปี

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคมแหํงชาติ
ฉบับที่ 12

ยุทธศาสตร๑
กลุํมจังหวัด

ยุทธศาสตร๑
จังหวัด

ยุทธศาสตร๑การพัฒนา
องค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นจังหวัดเชียงใหมํ

ยุทธศาสตร๑
ด๎านความมั่นคง

ยุทธศาสตร๑
ด๎านการสร๎างความสามารถ
ในการแขํงขัน

ยุทธศาสตร๑
การเสริมสร๎างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย๑

ยุทธศาสตร๑
การบริหารจัดการในภาครัฐการ
ปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย

สร๎างคุณคําและความโดด
เดํนด๎านอุตสาหกรรมการ
ทํองเที่ยวและบริการ

สํงเสริมและ พัฒนาการท
องเที่ยว และบริการสุขภาพ
เชื่อมโยงชุมชนและ ทอง
ถิ่น

ยุทธศาสตร๑การพัฒนาโครงสร๎าง
พื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม

ยุทธศาสตร๑
ด๎านการเสริมสร๎าง
ศักยภาพคน

ยุทธศาสตร๑
ด๎านการสร๎างโอกาส ความเสมอภาค
และเทําเทียมกันทางสังคม

ยุทธศาสตร๑
การสร๎างความเป็นธรรมและ
ลดความเหลื่อมล้ําในสังคม

ยุทธศาสตร๑
การสร๎างความเข๎มแข็งทาง
เศรษฐกิจและแขํงขันไดอยํางยั่งยืน

ยุทธศาสตร๑
การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน
และระบบโลจิสติกส

ยุทธศาสตร๑
การพัฒนาวิทยาศาสตร๑
เทคโนโลยีวิจัย และนวัตกรรม

ยกระดับ เชื่อมโยง สร๎างเครือขําย การค๎า การ
ลงทุน และการค๎าชายแดนเพื่อเพิ่มศักยภาพ ใน
การแขํงขัน ทั้งในและตํางประเทศ

สํงเสริมการเกษตร การ
ผลิตสินค๎าชุมชน การค๎า
การลงทุน สูสากล

ยุทธศาสตร๑การพัฒนา
เศรษฐกิจ ตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เสริมสร๎างสังคม ให๎มี
คุณภาพ คงอัตลักษณ๑
ทางวัฒนธรรม

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม

ยุทธศาสตร๑
การสร๎างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม

ยุทธศาสตร๑
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
เพื่อการพัฒนาอยํางยั่งยืน

ยุทธศาสตร๑
การเสริมสร๎างความมั่นคงแหํงชาติเพื่อการ
พัฒนาประเทศสูความมั่งคั่งและยั่งยืน

ยุทธศาสตร๑
การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่
เศรษฐกิจ

พัฒนาเกษตรมูลคําเพิ่มสู
ตลาดทั้งในและ
ตํางประเทศ

สํงเสริมและพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อมให๎ สมบูรณ โดยใช๎
เทคโนโลยี และนวัตกรรม

การอนุรักษ๑ ฟืน้ ฟูและสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น

ยุทธศาสตร๑
ด๎านการการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตร๑
ความรํวมมือระหวํางประเทศเพื่อ
การพัฒนา

อนุรักษ๑ฟนื้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยําง
บูรณาการและมีสํวนรํวม ตอบสนอง ตํอการพัฒนาและ
ใช๎ประโยชนอยํางยั่งยืนและเป็นธรรม

การเสริมสร๎าง ความมั่นคง
ความปลอดภัยและ ความสงบ
สุขของ ประชาชน

การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน

การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐ และการให๎บริการ ประชาชน
ตามหลัก ธรรมาภิบาล

การปูองกัน บรรเทาสาธารณภัย
และการรักษา ความเป็นระเบียบ
เรียบร๎อยในชุมชน

การบริหารจัดการ
บ๎านเมืองที่ดี
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ยุทธศาสตร๑การพัฒนา
เทศบาลเมืองแมํโจ๎

เปูาประสงค๑

กลยุทธ๑

ยุทธศาสตร๑
โครงสร๎าง
พื้นฐาน

1) พัฒนาระบบ
โครงสร๎างพื้นฐานที่มี
คุณภาพและสอดรับกับ
การเติบโตของเมือง
2) พัฒนาระบบ
การจราจรในชุมชนให๎
การสัญจรเป็นไปอยําง
สะดวกและปลอดภัย

1.กํอสร๎างปรับปรุง
บํารุงรักษา ถนน ตรอก
ซอย ทางเดินเท๎า ทํอ
ระบายน้ํา
2.การพัฒนา ระบบ
ไฟฟูา สาธารณะ
3.การพัฒนา กํอสร๎าง
ปรับปรุง และพัฒนา
แหลํงน้ํา เพื่ออุปโภค–
บริโภค

ยุทธศาสตร๑
ด๎านเศรษฐกิจ

1) สํงเสริมให๎ชาวบ๎านในชุมชนมีอาชีพที่
สร๎างรายได๎เพียงพอตํอการดํารงชีพแบบ
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูหํ วั ฯ
2) เสริมสร๎างความเข๎มแข็งให๎กบั
ผู๎ประกอบการวิสาหกิจชุมชน
3) สํงเสริมและสนับสนุนการบริหาร
จัดการทํองเที่ยวในชุมชนอยํางเป็นระบบ
โดยเน๎นการ มีสํวนรํวมของชุมชนและทุก
ภาคสํวนที่เกี่ยวข๎อง
4) พัฒนาแหลํงทํองเที่ยวที่มีอยูํให๎
นําสนใจและสร๎างรายได๎มากขึ้น โดย
สอดคล๎องกับวิถี ชีวิต ความเป็นอยูํและ
วัฒนธรรมของชุมชน

1.สํงเสริมและพัฒนาอาชีพและสร๎าง
เครือขํายพึ่งพาตนเองได๎อยํางยั่งยืน
2.การสํงเสริมศักยภาพและขีดความสามารถ
ในการเพิม่ ผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย๑
และการแปรรูปสินค๎าทางการเกษตร
3.สร๎างความตระหนักแกํผู๎ประกอบการและ
ผู๎บริโภค

ยุทธศาสตร๑
ด๎านการศึกษาและ
คุณภาพชีวิตของ
ชุมชน

ยุทธศาสตร๑

ยุทธศาสตร๑
ด๎านอนุรักษ๑
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม

พัฒนาการด๎านการศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและ
ภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น

1) เด็ก สตรี คนชรา ผู๎พกิ ารและ
ผู๎ด๎อยโอกาสได๎รบั การดูแลอยําง
ทั่วถึง
2) ชุมชนเข๎มแข็ง
3) ประชาชนมีความมั่นคง
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สิน
ดํารงชีวิตอยํางปกติสุข
4) ยกระดับการศึกษาของ
เยาวชนสูํระบบสากลและความ
เป็นเลิศทางวิชาการ มีความ
เชี่ยวชาญด๎านเทคโนโลยี

1.การบริหารและจัดการศึกษาของศูนย๑เด็ก
กํอนวัยเรียน
2.สํงเสริมและพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาพร๎อมเข๎าสูํประชาคมอาเซียน
3.สํงเสริมการศึกษา และการเรียนรู๎ตลอดชีวิต
4.การสํงเสริมสุขภาวะ
5.สํงเสริมการเรียนรู๎ของชุมชน
6.การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี
ผู๎สูงอายุและผู๎ด๎อยโอกาส
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สํงเสริมและอนุรกั ษ๑
วัฒนธรรมประเพณี
และปลูกฝ๓งจิตสํานึก
คํานิยม คุณคําความ
เป็นไทย

1) สร๎างเครือขํายความรํวมมือจากทุกภาค
สํวนในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อมอยํางยัง่ ยืน
2) สร๎างเสริมศักยภาพการจัดการขยะมูล
ฝอยและของเสียอันตรายอยํางมี
ประสิทธิภาพเป็นระบบ
3) สร๎างเสริมศักยภาพการจัดการป๓ญหา
ด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
4) แหลํงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อมได๎รับการอนุรักษ๑และฟื้นฟูให๎มี
ความอุดม สมบูรณ๑เพิม่ ขึ้นและมีความ
สมดุลกับสิ่งแวดล๎อม

1.พัฒนาองค๑ความรู๎ด๎าน
ศิลปวัฒนธรรมท๎องถิ่นอยํางเป็น
รูปธรรม
2.การเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนกับ
ศิลปวัฒนธรรมท๎องถิ่น
3.การสร๎ า งจิ ต สํ า นึ ก ปู อ งกั น
และความตระหนักในการจัดการ
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดล๎อม

1.พัฒนาชุมชนตัวอยํางความ
แหํงสําเร็จทีเ่ ป็นรูปธรรม
2.เสริมสร๎างประสิทธิภาพในการ
ปูองกัน บรรเทาสาธารณภัยและ
การรักษาความสงบปลอดภัยแกํ
ชุมชน
3.พัฒนาชุมชนตัวอยํางความ
แหํงสําเร็จทีเ่ ป็นรูปธรรม
สิ่งแวดล๎อม

ยุทธศาสตร๑
ด๎านการบริหารจัดการ
บ๎านเมืองที่

(1) เทศบาลเมืองแมํโจ๎มี
ประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการและการบริการสาธารณะ
ให๎กับประชาชนเพิม่ ขึ้น
(2) ประชาชนมีสํวนรํวมในการ
บริหารจัดการกิจการของ
เทศบาล
(3) พัฒนาระบบตรวจสอบการ
ติดตามประเมินผลของเทศบาล
เมืองแมํโจ๎

1.การพัฒนาสร๎างจิตสํานึก และ
พัฒนาขีดความสามารถบุคลากร
ภาครัฐ และภาค
2.เสริม สร๎างประสิท ธิภาพและธรร
มาภิบาลในการบริหารจัดการ
3.การพัฒนาสํงเสริม การมีสํวนรํวม
ของทุกภาคสํวนในการบริหารจัดการ
และการตรวจสอบควบคุม
4.จั ด หาป๓ จ จั ย และสร๎ า งป๓ จ จั ย
สนับสนุนในการบริหารงานของ

ยุทธศาสตร๑
ด๎านการปูองกันบรรเทา
สาธารณภัย และการ
จัดการระเบียบชุมชน

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

1.กระตุ๎นการมีสํวนรํวม
ของประชาชนในการ
ปูองกันบรรเทาสาธารณ
ภัย
2.เสริมสร๎าง
ประสิทธิภาพในการ
รักษาความสงบ
ปลอดภัยการปูองกัน
บรรเทาสาธารณภัยแกํ
ชุมชน/ท๎องถิ่น
3.การปูองกันและแก๎ไข
ป๓ญหาอบายมุขและสิง่
เสพติด
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แผนผังยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองแม่โจ้ (Strategic Map)
“ขอมุํงมั่น พัฒนาเมืองแมํโจ๎ให๎เป็นเมืองต๎นแบบ”

วิสัยทัศน๑
ยุทธศาสตร๑การพัฒนา
เทศบาลเมืองแมํโจ๎

เปูาประสงค๑

กลยุทธ๑

แผนงาน

ยุทธศาสตร๑
โครงสร๎าง
พื้นฐาน

1) พัฒนาระบบ
โครงสร๎างพื้นฐานที่มี
คุณภาพและสอดรับกับ
การเติบโตของเมือง
2.เพื่อกํอสร๎างปรับปรุง
บูรณะสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ
พื้นฐานและการแก๎ไข
ป๓ญหาน้ําทํวมขังและ
การระบายน้ํา

1.กํอสร๎างปรับปรุง
บํารุงรักษา ถนน ตรอก
ซอย ทางเดินเท๎า ทํอ
ระบายน้ํา
2.การพัฒนา ระบบ
ไฟฟูา สาธารณะ
3.การพัฒนา กํอสร๎าง
ปรับปรุง และพัฒนา
แหลํงน้ํา เพื่ออุปโภค–
บริโภค

แผนงาน การ
บริหารงาน ทั่วไป

ยุทธศาสตร๑
ด๎านการศึกษาและ
คุณภาพชีวิตของ
ชุมชน

ยุทธศาสตร๑
ด๎านเศรษฐกิจ

1) สํงเสริมให๎ชาวบ๎านในชุมชนมีอาชีพที่
สร๎างรายได๎เพียงพอตํอการดํารงชีพแบบ
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูหํ ัวฯ
2) เสริมสร๎างความเข๎มแข็งให๎กบั
ผู๎ประกอบการวิสาหกิจชุมชน
3) สํงเสริมและสนับสนุนการบริหาร
จัดการทํองเที่ยวในชุมชนอยํางเป็นระบบ
โดยเน๎นการ มีสํวนรํวมของชุมชนและทุก
ภาคสํวนที่เกี่ยวข๎อง
4) พัฒนาแหลํงทํองเที่ยวที่มีอยูํให๎
นําสนใจและสร๎างรายได๎มากขึ้น โดย
สอดคล๎องกับวิถี ชีวิต ความเป็นอยูํและ
วัฒนธรรมของชุมชน

1.สํงเสริมและพัฒนาอาชีพและสร๎าง
เครือขํายพึ่งพาตนเองได๎อยํางยั่งยืน
2.การสํงเสริมศักยภาพและขีดความสามารถ
ในการเพิม่ ผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย๑
และการแปรรูปสินค๎าทางการเกษตร
3.สร๎างความตระหนักแกํผู๎ประกอบการและ
ผู๎บริโภค

แผนงาน การ
รักษา ความสงบ
ภายใน

แผนงาน
การศึกษา

ยุทธศาสตร๑
พัฒนาการด๎านการศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและ
ภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น

สํงเสริมและอนุรกั ษ๑
วัฒนธรรมประเพณี
และปลูกฝ๓งจิตสํานึก
คํานิยม คุณคําความ
เป็นไทย

1) เด็ก สตรี คนชรา ผู๎พกิ ารและ
ผู๎ด๎อยโอกาสได๎รบั การดูแลอยําง
ทั่วถึง
2) ชุมชนเข๎มแข็ง
3) ประชาชนมีความมั่นคง
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สิน
ดํารงชีวิตอยํางปกติสุข
4) ยกระดับการศึกษาของ
เยาวชนสูํระบบสากลและความ
เป็นเลิศทางวิชาการ มีความ
เชี่ยวชาญด๎านเทคโนโลยี

. 1.การบริหารและจัดการศึกษาของศูนย๑
เด็กกํอนวัยเรียน
2.สํงเสริมและพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาพร๎อมเข๎าสูํประชาคมอาเซียน
3.สํงเสริมการศึกษา และการเรียนรู๎ตลอด
ชีวิต
4.การสํงเสริมสุขภาวะ
5.สํงเสริมการเรียนรู๎ของชุมชน
6.การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี
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แผนงาน
สาธารณสุข

ยุทธศาสตร๑
ด๎านอนุรักษ๑
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม

แผนงาน สังคม
สงเคราะห๑

ยุทธศาสตร๑
ด๎านการบริหารจัดการ
บ๎านเมืองที่

1) สร๎างเครือขํายความรํวมมือจากทุกภาค
สํวนในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อมอยํางยัง่ ยืน
2) สร๎างเสริมศักยภาพการจัดการขยะมูล
ฝอยและของเสียอันตรายอยํางมี
ประสิทธิภาพเป็นระบบ
3) สร๎างเสริมศักยภาพการจัดการป๓ญหา
ด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
4) แหลํงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อมได๎รับการอนุรักษ๑และฟื้นฟูให๎มี
ความอุดม สมบูรณ๑เพิม่ ขึ้นและมีความ
สมดุลกับสิ่งแวดล๎อม

1.พัฒนาองค๑ความรู๎ด๎าน
ศิลปวัฒนธรรมท๎องถิ่นอยํางเป็น
รูปธรรม
2.การเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนกับ
ศิลปวัฒนธรรมท๎องถิ่น
3.การสร๎ า งจิ ต สํ า นึ ก ปู อ งกั น
และความตระหนักในการจัดการ
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดล๎อม

แผนงาน เคหะ
และ ชุมชน

1.พัฒนาชุมชนตัวอยํางความ
แหํงสําเร็จทีเ่ ป็นรูปธรรม
2.เสริมสร๎างประสิทธิภาพในการ
ปูองกัน บรรเทาสาธารณภัยและ
การรักษาความสงบปลอดภัยแกํ
ชุมชน
3.พัฒนาชุมชนตัวอยํางความ
แหํงสําเร็จทีเ่ ป็นรูปธรรม
สิ่งแวดล๎อม

แผนงาน สร๎าง
ความ เข๎มแข็ง
ของ ชุมชน

ยุทธศาสตร๑
ด๎านการปูองกันบรรเทา
สาธารณภัย และการ
จัดการระเบียบชุมชน

1) เทศบาลเมืองแมํโจ๎มี
ประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการและการบริการสาธารณะ
ให๎กับประชาชนเพิม่ ขึ้น
2) ประชาชนมีสํวนรํวมในการ
บริหารจัดการกิจการของ
เทศบาล
3) พัฒนาระบบตรวจสอบการ
ติดตามประเมินผลของเทศบาล
เมืองแมํโจ๎

เทศบาลเมืองแมํโจ๎มี
ประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการและ
การบริการสาธารณะ
ให๎กับประชาชน
เพิ่มขึ้น

1.การพัฒนาสร๎างจิตสํานึก
และพัฒนาขีดความสามารถ
บุคลากรภาครัฐ และภาค
2.เสริมสร๎างประสิทธิภาพและ
ธรรมาภิ บ าลในการบริ ห าร
จัดการ
3.การพัฒนาสํงเสริมการมีสํวน
รํ ว มของทุ ก ภาคสํ ว นในการ
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร แล ะ ก า ร
ตรวจสอบควบคุม

1.กระตุ๎นการมีสํวน
รํวมของประชาชนใน
การปูองกันบรรเทาสา
ธารณภัย
2.เสริมสร๎าง
ประสิทธิภาพในการ
รักษาความสงบ
ปลอดภัยการปูองกัน
บรรเทาสาธารณภัย
แกํชุมชน/ท๎องถิ่น
3.การปูองกันและ
แก๎ไขป๓ญหาอบายมุข

แผนงาน การ
ศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรร
ม
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3.การนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน
ที่
1
2

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร๑
โครงสร๎างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร๑
ด๎านเศรษฐกิจ

ด้าน

แผนงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ด๎านบริการชุมชนและสังคม

1.แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา

กองชําง

1.ด๎านบริการชุมชนและ
สังคม
2.ด๎านการเศรษฐกิจ
ด๎านบริการชุมชนและสังคม

1.แผนงานสร๎างความ
เข๎มแข็งของชุมชน
2.แผนงานเกษตร
1.แผนงานสาธารณสุข
2.แผนงานสร๎างความ
เข๎มแข็งของชุมชน
3.แผนงานสังคม
สงเคราะห๑
4.แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

3

ยุทธศาสตร๑
ด๎านการศึกษาและคุณภาพชีวิตของ
ชุมชน

4

ยุทธศาสตร๑พัฒนาการด๎านการศาสนา ด๎านบริการชุมชนและสังคม
ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิ
ป๓ญญาท๎องถิ่น
ยุทธศาสตร๑ด๎านอนุรักษ๑
1.ด๎านบริการชุมชนและ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
สังคม
2.ด๎านการเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร๑ด๎านการบริหารจัดการ
1.ด๎านบริหารงานทั่วไป
บ๎านเมืองที่
2.ด๎านบริการชุมชนและ
สังคม

5
6

7

ยุทธศาสตร๑ด๎านการปูองกันบรรเทาสา 1.ด๎านบริการชุมชนและ
ธารณภัย และการจัดการระเบียบ
สังคม
ชุมชน
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1.แผนงานสร๎างความ
เข๎มแข็งของชุมชน
2.แผนงานการเกษตร
1.แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป
2.แผนงานสร๎างความ
เข๎มแข็งของชุมชน
แผนงานรักษาความ
สงบภายใน

สํานักปลัด
สํานักปลัด
กองสาธารณสุข

สํานักปลัด
สํานักปลัด
กองสาธารณสุข
สํานักปลัด
กองสาธารณสุข
กองชําง
สํานักปลัด

หน่วยงาน
สนับสนุน

แบบ ผ.01
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 )
เทศบาลเมืองแม่โจ้ อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ปี 2561
ยุทธศาสตร์

ปี 2562

จานวน งบประมาณ จานวน
โครงการ ( บาท ) โครงการ

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

รวม 5 ปี

งบประมาณ
( บาท )

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
( บาท )

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
( บาท )

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
( บาท )

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
( บาท )

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
รวม

17

21,517,540

29

32,645,000

219

191,027,350

219

191,027,350

219

191,027,350

703

627,244,590

17

21,517,540

29

32,645,000

219

191,027,350

219

191,027,350

219

191,027,350

703

627,244,590

2

120,000

2

120,000

6

310,000

6

310,000

6

310,000

22

1,170,000

2

100,000

2

100,000

2

100,000

6

300,000

8

410,000

8

410,000

8

410,000

28

1,470,000

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน
แผนงานเกษตร
รวม

2

120,000

2

120,000
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ปี 2561
ยุทธศาสตร์

รวม 5 ปี

งบประมาณ
( บาท )

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
( บาท )

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
( บาท )

3.ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต
แผนงานสาธารณสุข

10

1,822,000

10

1,822,000

10

1,822,000

30

5,466,000

แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน

32

1,315,000

32

1,315,000

32

1,315,000

96

3,945,000

แผนงานสังคมสงเคราะห๑

5

320,000

5

320,000

5

320,000

15

960,000

36

17,412,000

38

16,945,000

41

17,663,000

156

79,785,138

4

350,000

4

350,000

4

350,000

12

1,050,000

32,780,000

3

35,330,000

3

35,330,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ
แผนงานงบกลาง

3

22

23,598,000

งบประมาณ
( บาท )

ปี 2565

จานวน
โครงการ

13,206,500

จานวน
โครงการ

ปี 2564

งบประมาณ
( บาท )

19

งบประมาณ
( บาท )

ปี 2563
จานวน
โครงการ

แผนงานการศึกษา

จานวน
โครงการ

ปี 2562

14,558,638

3

27,760,000

3

รวม

19

13206500

22

14558638

87

21,219,000

89

20,752,000

92

21,470,000

309

91,206,138

4.ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีต
ประเพณีและภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ
รวม

1

2,000,000

2

3,030,000

7

3,210,000

7

3,210,000

7

3,210,000

24

14,660,000

1

2,000,000

2

3,030,000

7

3,210,000

7

3,210,000

7

3,210,000

24

14,660,000
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ปี 2561
ยุทธศาสตร์

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
( บาท )

ปี 2562
จานวน
โครงการ

งบประมาณ
( บาท )

5.การพัฒนาด้านอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน
แผนงานการเกษตร
รวม
6.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ปี 2565

รวม 5 ปี

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
( บาท )

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
( บาท )

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
( บาท )

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
( บาท )

21

1,370,000

21

1,370,000

21

1,370,000

63

4,110,000

90,000

4

120,000

4

120,000

4

120,000

4

120,000

20

570,000

4

90,000

4

120,000

25

1,490,000

25

1,490,000

25

1,490,000

83

4,680,000

27

3,415,000

39

5,150,000

39

5,150,000

39

5,150,000

39

5,150,000

183

24,015,000

5

406,000

5

406,000

5

406,000

15

1,218,000

27

3,415,000

7.การพัฒนาด้านการป้องกันบรรเทาสา
ธารณภัย และการจัดการระเบียบชุมชน
แผนงานรักษาความสงบภายใน
รวม
รวมทั้งสิ้น

ปี 2564

4

แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน
รวม

ปี 2563

70

40,349,040

39

5,150,000

44

5,556,000

44

5,556,000

44

5,556,000

198

25,233,000

1

20,000

8

285,000

8

285,000

8

285,000

25

875,000

1

20,000

8

285,000

8

285,000

8

285,000

25

875,000

99

55,643,638

398

223,197,350

400

222,730,350

403

223,448,350

1,370

765,368,728
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(ยุทธศาสตร์เมืองแม่โจ้)
ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน

~ 38 ~
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(ผ.02)
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลเมืองแม่โจ้ อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุนสู่สากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษกิจและสังคม
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน
1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(ผลผลิต
2561 2562 2563
2564 2565
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(KPI)
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)
(บาท) (บาท)
1

โครงการกํอสร๎างถนน คสล.
พร๎อมตีเส๎นจราจร ขนาดกว๎าง
2.00-2.50 เมตร ยาว 77
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ดําเนินการไมํน๎อยกวํา
173 ตารางเมตร (สถานที่
กํอสร๎าง ซอย 8 บ๎าน
ปูาวรรณ หมูํที่ 1 ต.หนอง
หาร)

1. เพื่อพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคมให๎ได๎มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง ประชาชน
สัญจรได๎อยํางสะดวก
รวดเร็ว
3. เพื่อให๎การขนสํง
ผลผลิตทางการเกษตร
มีความสะดวกรวดเร็ว

ขนาดกว๎าง
2.00-2.50
เมตร ยาว 77
เมตร หนา
0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ดําเนินการ
ไมํน๎อยกวํา
173 ตาราง
เมตร

113,000
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113,000

113,000

ร๎อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่
ได๎มาตรฐาน

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1. เส๎นทางคมนาคมมี
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชน
สามารถเดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมี
ความรวดเร็ว

กองชําง

~ 40 ~
1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

2

อุดหนุนสํานักงานการไฟฟูา
สํวนภูมิภาคอําเภอสันทราย
เพื่อขยายไฟกิ่งสาธารณะ
บริเวณซอย 12 ชุมชนเตาไห
1 หมูํ 1 ต.หนองหาร อ.สัน
ทราย จ.เชียงใหมํ
อุดหนุนสํานักงานการไฟฟูา
สํวนภูมิภาคอําเภอสันทราย
เพื่อขยายไฟกิ่งสาธารณะ
บริเวณซอย 11 ชุมชนเตาไห
1 หมูํ 1 ต.หนองหาร อ.สัน
ทราย จ.เชียงใหมํ
โครงการกํอสร๎างถนน คสล.
พร๎อมตีเส๎นจราจร ขนาดกว๎าง
3.50-5.00 เมตร ยาว
128 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ดําเนินการไมํน๎อย
กวํา 576 ตารางเมตร
(สถานที่กํอสร๎าง ซอยข๎าง
โรงเรียนปุาบง หมูํที่ 1 ต.
หนองหาร)

1.เพื่อให๎มีแสงสวําง
เพียงพอสําหรับผู๎ใช๎
ถนนตอนกลางคืน
2.เพื่อปูองกัน รักษา
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย๑สินของ
1.เพื่อให๎มีแสงสวําง
เพียงพอสําหรับผู๎ใช๎
ถนนตอนกลางคืน
2.เพื่อปูองกัน รักษา
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย๑สินของ
1. เพื่อพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคมให๎ได๎มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง ประชาชน
สัญจรได๎อยํางสะดวก
รวดเร็ว
3. เพื่อให๎การขนสํง
ผลผลิตทางการเกษตร
มีความสะดวกรวดเร็ว

3

4

เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)

งบประมาณ
2562 2563
2564
(บาท) (บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ขยายไฟกิ่ง
สาธารณะบริเวณ
ซอย 12 ชุมชน
เตาไห 1

135,000

135,000

135,000

ขยายไฟกิ่ง
สาธารณะบริเวณ
ซอย 11 ชุมชน
เตาไห 1

50,000

50,000

ขนาดกว๎าง
3.50-5.00
เมตร ยาว 128
เมตร หนา
0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ดําเนินการ
ไมํน๎อยกวํา
576 ตาราง
เมตร

390,000

390,000

2561
(บาท)

~ 40 ~

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

จํานวนจุด
ที่ได๎รับการ
ขยายเขต
ไฟฟูา

ประชาชนมีไฟฟูาสํอง
สวํางสร๎างความ
ปลอดภัยให๎แกํชวี ิต
และทรัพย๑สิน

กองชําง
กับสํานักงานการ
ไฟฟูาสํวนภูมภิ าค
อําเภอสันทราย

50,000

จํานวนจุด
ที่ได๎รับการ
ขยายเขต
ไฟฟูา

ประชาชนมีไฟฟูาสํอง
สวํางสร๎างความ
ปลอดภัยให๎แกํชวี ิต
และทรัพย๑สิน

กองชําง
กับสํานักงานการ
ไฟฟูาสํวนภูมภิ าค
อําเภอสันทราย

390,000

ร๎อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่
ได๎มาตรฐาน

1. เส๎นทางคมนาคมมี
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชน
สามารถเดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมี
ความรวดเร็ว

กองชําง

(KPI)

~ 41 ~
1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

5

โครงการกํอสร๎างเมรุขนาด 1
เตาเผา ตามแบบเทศบาลเมือง
แมํโจ๎ กําหนด จํานวน 1 แทํง
(สถานที่กํอสร๎างบริเวณสุสาน
บ๎านแมํเตาไห หมูํ 1 ต.หนอง
หาร อ.สันทราย จ.เชียงใหมํ)

เพื่อไว๎บริการสาธารณะ
แกํชุมชนเตาไหและ
ชุมชนใกล๎เคียง

กํอสร๎างเมรุ
ขนาด 1 เตาเผา
ตามแบบ
เทศบาลเมืองแมํ
โจ๎ กําหนด
จํานวน 1 แทํง

6

โครงการกํอสร๎างรางระบายน้าํ
คสล. กว๎าง 0.30 เมตร ลึก
0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร
ยาว 82 เมตร ทั้งสองข๎าง
(สถานที่กํอสร๎าง บริเวณซอย
บ๎านนายเป็ง หมูํที่ 1 ต.
หนองหาร)

กว๎าง 0.30
เมตร ลึก 0.40
เมตร หนา
0.10 เมตร ยาว
82 เมตร ทั้ง
สองข๎าง

7

โครงการกํอสร๎างลานกีฬา
จํานวน 1 แหํง (สถานที่
กํอสร๎าง บริเวณข๎างปุาช๎า หมูํ
1 ต.หนองหาร)

1. เพื่อพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคมให๎ได๎มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง ประชาชน
สัญจรได๎อยํางสะดวก
รวดเร็ว
3. เพื่อให๎การขนสํง
ผลผลิตทางการเกษตร
มีความสะดวกรวดเร็ว
เพื่อให๎ประชาชนมีลาน
จัด กิจกรรมหรือออก
กําลังกาย

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด
2565
(บาท)

1,800,000

(KPI)
กํอสร๎าง
เสร็จ
100%

181,000

กํอสร๎างลานกีฬา
จํานวน 1 แหํง

240,000

~ 41 ~

240,000

240,000

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

1. เส๎นทางคมนาคมมี
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชน
สามารถเดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
รวดเร็ว
ร๎อยละ
1. เส๎นทางคมนาคมมี
ระยะทาง
มาตรฐาน
ของถนนที่ 2. ลดอุบัติเหตุในการ
ได๎มาตรฐาน เดินทางประชาชน
สามารถเดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
รวดเร็ว
กํอสร๎าง
ป ร ะ ช า ช น ม า รํ ว ม
เสร็จ
แขํ ง ขั น กี ฬ าและมี
100%
สุขภาพแข็งแรง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กองชําง

กองชําง

กองชําง

~ 42 ~
1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

8

โครงการกํอสร๎างถนน คสล.
พร๎อมตีเส๎นจราจรขนาดกว๎าง
5.00 เมตร ยาว 535 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมํน๎อยกวํา 2,675
ตารางเมตร (สถานที่กํอสร๎าง
บริเวณถนนซอยตรงข๎าม
โรงเรียนบ๎านปุาบง (ซอย 12
ใหมํ หมูํที่ 1 ต.หนองหาร)
โครงการจัดซื้อเครื่องออกกําลัง
กายกลางแจ๎ง 15 ชุด

1. เพื่อพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคมให๎ได๎มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง ประชาชน
สัญจรได๎อยํางสะดวก
รวดเร็ว
3. เพื่อให๎การขนสํง
ผลผลิตทางการเกษตร
มีความสะดวกรวดเร็ว
เพื่อให๎ประชาชนมี
เครื่องออกกําลังกาย

9

10

โครงการกํอสร๎างถนน คสล.
พร๎อมตีเส๎นจราจรขนาดกว๎าง
3.00 เมตร ยาว 16 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมํน๎อยกวํา 48
ตารางเมตร (สถานที่กํอสร๎าง
ซอย บ๎านลุงสงัด หมูํที่ 1 ต.
หนองหาร)

เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ
(KPI)

ขนาดกว๎าง
5.00 เมตร ยาว
535 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ดําเนินการ
ไมํน๎อยกวํา
2,675 ตาราง
เมตร

1,800,000

1,800,000

1,800,000

ร๎อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่
ได๎มาตรฐาน

จัดซื้อเครื่องออก
กําลังกาย
กลางแจ๎ง 15
ชุด ชุมชนเตาไห
2
1. เพื่อพัฒนาเส๎นทาง ขนาดกว๎าง
คมนาคมให๎ได๎มาตรฐาน 3.00 เมตร ยาว
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
16 เมตร หนา
การเดินทาง ประชาชน 0.15 เมตร หรือ
สัญจรได๎อยํางสะดวก
พื้นที่ดําเนินการ
รวดเร็ว
ไมํน๎อยกวํา 48
3. เพื่อให๎การขนสํง
ตารางเมตร
ผลผลิตทางการเกษตร
มีความสะดวกรวดเร็ว

250,000

250,000

250,000

32,000

32,000

32,000

จัดซื้อเครื่อง
ออกกําลัง
กาย
กลางแจ๎ง
15 ชุด
ร๎อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่
ได๎มาตรฐาน

~ 42 ~

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1. เส๎นทางคมนาคมมี
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชนสามารถ
เดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
รวดเร็ว
ประชาชนมารํว มแขํ งขั น
กีฬาและมีสุขภาพแข็งแรง

กองชําง

1. เส๎นทางคมนาคมมี
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชนสามารถ
เดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
รวดเร็ว

กองชําง

กองชําง

~ 43 ~
1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

11

โครงการกํอสร๎างถนน คสล.
พร๎อมตีเส๎นจราจรขนาดกว๎าง
2.50 เมตร ยาว 50 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือพืน้ ทีด่ ําเนินการ
ไมํน๎อยกวํา 125 ตารางเมตร
(สถานทีก่ ํอสร๎างบริเวณทางเข๎า
บ๎านนายธีระพร ขุนนา หมูทํ ี่ 1
ต.หนองหาร)

12

13

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคมให๎ได๎มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง ประชาชน
สัญจรได๎อยํางสะดวก
รวดเร็ว
3. เพื่อให๎การขนสํง
ผลผลิตทางการเกษตร
มีความสะดวกรวดเร็ว
โครงการกํอสร๎างถนน คสล.
1. เพื่อพัฒนาเส๎นทาง
พร๎อมตีเส๎นจราจร กว๎าง 4.00 คมนาคมให๎ได๎มาตรฐาน
เมตร ยาว 374 เมตร หนา
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
0.15 เมตร หรือพื้นที่
การเดินทาง ประชาชน
ดําเนินการไมํน๎อยกวํา 1,496 สัญจร
เมตร (สถานที่กํอสร๎าง บริเวณ ได๎อยํางสะดวก รวดเร็ว
ถนนซอย 6 ฝ๓งตรงข๎ามคลอง 3. เพื่อให๎การขนสํง
สํงน้ํา คลองชลประทาน หมูํที่ ผลผลิตทางการเกษตร
1 ต.หนองหาร)
มีความสะดวกรวดเร็ว
โครงการกํอสร๎างผนังกันดิน
1. เพื่อพัฒนาเส๎นทาง
คสล. สูง 3.00 เมตร ยาว 42 คมนาคมให๎ได๎มาตรฐาน
เมตร จํานวน 1 แหํง (สถานที่ 2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
กํอสร๎างบริเวณลําห๎วยข๎างบ๎าน การเดินทาง ประชาชน
นางสุพิมพ๑ มากาศ ตํอเติม
สัญจร
ของเดิม หมูํที่ 1 ต.หนอง
ได๎อยํางสะดวก รวดเร็ว
หาร)
3. เพื่อให๎การขนสํง
ผลผลิตทางการเกษตร
มีความสะดวกรวดเร็ว

เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ขนาดกว๎าง 2.50
เมตร ยาว 50
เมตร หนา 0.15
เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมํนอ๎ ย
กวํา 125 ตาราง
เมตร

82,000

82,000

82,000

ร๎อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได๎
มาตรฐาน

กว๎าง 4.00
เมตร ยาว 374
เมตร หนา
0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ดําเนินการ
ไมํน๎อยกวํา
1,496 เมตร

1,030,000

1,030,000

1,030,000

ร๎อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่
ได๎มาตรฐาน

สูง 3.00 เมตร
ยาว 42 เมตร
จํานวน 1 แหํง

2561
(บาท)

2562
(บาท)

500,000

~ 43 ~

ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1. เส๎นทางคมนาคมมี
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชนสามารถ
เดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิตทางการ
เกษตรมีความรวดเร็ว

กองชําง

1. เส๎นทางคมนาคมมี
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชนสามารถ
เดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
รวดเร็ว
ร๎อยละ
1. เส๎นทางคมนาคมมี
ระยะทาง
มาตรฐาน
ของถนนที่ 2. ลดอุบัติเหตุในการ
ได๎มาตรฐาน เดินทางประชาชนสามารถ
เดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
รวดเร็ว

กองชําง

กองชําง

~ 44 ~
1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

14

อุดหนุนสํานักงานการไฟฟูา
สํวนภูมิภาค อําเภอสันทราย
เพื่อขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ
บริเวณซอย 1 ถึงคันคลอง
ชลประทาน หมูํที่ 1 ต.หนอง
หาร
โครงการกํอสร๎างผนังกันดิน
คสล. สูง 3.50 เมตร ยาว 30
เมตร หนา 0.15 เมตร
จํานวน 1 แหํง (สถานที่
กํอสร๎างบริเวณลําห๎วยแมํเตา
ไห หลังบ๎านยายฟอง หมูํที่ 1
ต.หนองหาร)

1.เพื่อให๎มีแสงสวําง
เพียงพอสําหรับผู๎ใช๎
ถนนตอนกลางคืน
2.เพื่อปูองกัน รักษา
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย๑สินของ
1. เพื่อพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคมให๎ได๎มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง ประชาชน
สัญจร
ได๎อยํางสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให๎การขนสํง
ผลผลิตทางการเกษตร
มีความสะดวกรวดเร็ว
1. เพื่อพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคมให๎ได๎มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง ประชาชน
สัญจรได๎อยํางสะดวก
รวดเร็ว
3. เพื่อให๎การขนสํง
ผลผลิตทางการเกษตร
มีความสะดวกรวดเร็ว

15
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โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิม
ด๎วยแอสฟ๓ลท๑ติกคอนกรีต (โอ
เวอร๑เลย๑) พร๎อมตีเส๎นจราจร
ขนาดกว๎าง 3.50 เมตร ยาว
132 เมตร หนา 0.05 เมตร
หรือพื้นที่ดําเนินการไมํน๎อย
กวํา 462 ตารางเมตร
(สถานที่กํอสร๎างบริเวณ ซอย
5 หมูํที่ 1 ต.หนองหาร)

เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด
2565
(บาท)

(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รับ
รับผิดชอบ

ขยายไฟกิ่ง
สาธารณะบริเวณ
ซอย 12 ชุมชน
เตาไห 1

80,000

จํานวนจุด
ที่ได๎รับการ
ขยายเขต
ไฟฟูา

ประชาชนมีไฟฟูาสํองสวําง
สร๎างความปลอดภัยให๎แกํ
ชีวิต และทรัพย๑สิน

กองชําง
กับสํานักงาน
การไฟฟูาสํวน
ภูมิภาคอําเภอ
สันทราย

สูง 3.50 เมตร
ยาว 30 เมตร
หนา 0.15
เมตร จํานวน 1
แหํง

350,000

ร๎อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่
ได๎มาตรฐาน

1. เส๎นทางคมนาคมมี
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชนสามารถ
เดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิตทางการ
เกษตรมีความรวดเร็ว

กองชําง

ร๎อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่
ได๎มาตรฐาน

1. เส๎นทางคมนาคมมี
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชนสามารถ
เดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิตทางการ
เกษตรมีความรวดเร็ว

กองชําง

ขนาดกว๎าง
3.50 เมตร ยาว
132 เมตร หนา
0.05 เมตร หรือ
พื้นที่ดําเนินการ
ไมํน๎อยกวํา
462 ตาราง
เมตร

162,000

~ 44 ~

162,000

162,000

~ 45 ~
1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

17

โครงการกํอสร๎างถนน คสล.
พร๎อมตีเส๎นจราจร กว๎าง 2.50
เมตร ยาว 53 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมํน๎อยกวํา 132
เมตร (สถานที่กํอสร๎าง บริเวณ
ถนนซอยนางโสพิน กัลยา หมูํ
ที่ 1 ต.หนองหาร)

18

19

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคมให๎ได๎มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง ประชาชน
สัญจรได๎อยํางสะดวก
รวดเร็ว
3. เพื่อให๎การขนสํง
ผลผลิตทางการเกษตร
มีความสะดวกรวดเร็ว
โครงการวางทํอรางระบายน้ํา 1. เพื่อพัฒนาเส๎นทาง
ขนาดเส๎นศูนย๑กลาง 0.80
คมนาคมให๎ได๎มาตรฐาน
เมตร จํานวน 86 ทํอน พร๎อม 2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
บํอพัก และขยายผิวจราจร
การเดินทาง ประชาชน
(บริเวณข๎างอุโบสถวัดปุาบง
สัญจรได๎อยํางสะดวก
หมูํ 2 ต.หนองหาร)
รวดเร็ว
3. เพื่อให๎การขนสํง
ผลผลิตทางการเกษตร
มีความสะดวกรวดเร็ว
โครงการกํอสร๎างถนน คสล.
1. เพื่อพัฒนาเส๎นทาง
พร๎อมตีเส๎นจราจร กว๎าง 3.50 คมนาคมให๎ได๎มาตรฐาน
เมตร ยาว 150 เมตร หนา
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
0.15 เมตร หรือพื้นที่
การเดินทาง ประชาชน
ดําเนินการไมํน๎อยกวํา 525
สัญจรได๎อยํางสะดวก
เมตร (สถานที่กํอสร๎าง ซอย 4 รวดเร็ว
หมูํ 2 ต.หนองหาร)
3. เพื่อให๎การขนสํง
ผลผลิตทางการเกษตร
มีความสะดวกรวดเร็ว

เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)

2565
(บาท)

กว๎าง 2.50
เมตร ยาว 53
เมตร หนา
0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ดําเนินการ
ไมํน๎อยกวํา
132 เมตร

86,000

86,000

86,000

ร๎อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่
ได๎มาตรฐาน

1. เส๎นทางคมนาคมมี
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชนสามารถ
เดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิตทางการ
เกษตรมีความรวดเร็ว

กองชําง

ขนาดเส๎น
ศูนย๑กลาง 0.80
เมตร จํานวน
86 ทํอน พร๎อม
บํอพัก และ
ขยายผิวจราจร

450,000

450,000

450,000

ร๎อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่
ได๎มาตรฐาน

1. เส๎นทางคมนาคมมี
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชนสามารถ
เดินทางได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิตทางการ
เกษตรมีความรวดเร็ว

กองชําง

กว๎าง 3.50
เมตร ยาว 150
เมตร หนา
0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ดําเนินการ
ไมํน๎อยกวํา
525 เมตร

342,000

342,000

342,000

ร๎อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่
ได๎มาตรฐาน

1. เส๎นทางคมนาคมมี
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชนสามารถ
เดินทางได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิตทางการ
เกษตรมีความรวดเร็ว

กองชําง

2561
(บาท)

~ 45 ~

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รับ
รับผิดชอบ

~ 46 ~
1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์
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โครงการจัดซื้อโคมไฟไฮโซ
เดียมพร๎อมติดตั้ง ขนาด 250
วัตต๑ เพื่อติดตั้งบริเวณสามแยก
ทางไปหมูํ 2 ต.หนองหาร
ตั้งแตํปากทางเข๎า-สุดซอย

1. เพื่อพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคมให๎ได๎มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง ประชาชน
สัญจรได๎อยํางสะดวก
รวดเร็ว

21

โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด๎วย
แอสฟ๓ลท๑ติกคอนกรีต (โอเวอร๑
เลย๑) พร๎อมตีเส๎นจราจร ขนาด
กว๎าง 5.00-8.00 เมตร ยาว
819 เมตร หนา 0.05 เมตร
หรือพื้นที่ดําเนินการไมํนอ๎ ยกวํา
5,700 ตารางเมตร พร๎อมฝาบํอ
พัก (สถานทีก่ ํอสร๎างบริเวณ
ถนนบ๎านปุาบง-สามแยกโรง
ผักกาดดอง หมูํที่ 2 ต.หนอง
หาร)

1. เพื่อพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคมให๎ได๎มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง ประชาชน
สัญจรได๎อยํางสะดวก
รวดเร็ว
3. เพื่อให๎การขนสํง
ผลผลิตทางการเกษตร
มีความสะดวกรวดเร็ว
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เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

จัดซื้อโคมไฟไฮโซ
เดียมพร๎อมติดตั้ง
ขนาด 250 วัตต๑
เพื่อติดตั้งบริเวณ
สามแยกทางไปหมูํ
2 ต.หนองหาร
ตั้งแตํปากทางเข๎าสุดซอย

ขนาดกว๎าง
5.00-8.00
เมตร ยาว 819
เมตร หนา
0.05 เมตร หรือ
พื้นที่ดําเนินการ
ไมํน๎อยกวํา
5,700 ตาราง
เมตร พร๎อมฝา
บํอพัก
โครงการกํอสร๎างกําแพงกันดิน 1. เพื่อพัฒนาเส๎นทาง สูง 2.00 เมตร
เพื่อปูองกันถนนทรุด สูง 2.00 คมนาคมให๎ได๎มาตรฐาน ยาว 82 เมตร
เมตร ยาว 82 เมตร (สถานที่ 2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
กํอสร๎างบริเวณถนนหน๎าบ๎าน การเดินทาง ประชาชน
พํอหลวงใจ หมูํที่ 2 ต.หนอง
สัญจรได๎อยํางสะดวก
หาร)
รวดเร็ว
3. เพื่อให๎การขนสํง
ผลผลิตทางการเกษตร
มีความสะดวกรวดเร็ว

~ 46 ~

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
100,000

100,000

2,560,000

2,560,000

1,500,000

1,500,000

ตัวชี้วัด
2565
(บาท)

(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รับ
รับผิดชอบ

100,000

ร๎อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่
ได๎มาตรฐาน

1. เส๎นทางคมนาคมมี
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชนสามารถ
เดินทางได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิตทางการ
เกษตรมีความรวดเร็ว

กองชําง

2,560,000

ร๎อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่
ได๎มาตรฐาน

1. เส๎นทางคมนาคมมี
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชนสามารถ
เดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิตทางการ
เกษตรมีความรวดเร็ว

กองชําง

1,500,000 ร๎อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่
ได๎มาตรฐาน

1. เส๎นทางคมนาคมมี
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชนสามารถ
เดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิตทางการ
เกษตรมีความรวดเร็ว

กองชําง

~ 47 ~
1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
2565
(บาท)

(KPI)

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

สูง 0.90 เมตร
ยาว 118 เมตร

320,000

320,000

320,000

ร๎อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่
ได๎มาตรฐาน

1. เพื่อให๎มีน้ําใช๎ในการ
อุปโภค บริโภคทํา
การเกษตรและเลี้ยง
สัตว๑
2. เพื่อขยายลําน้าํ และ
กําจัดวัชพืช ทําให๎การ
ระบายน้าํ สะดวกและ
ปูองกันน้ําทํวม
โครงการกํอสร๎างดาดลําเหมือง 1. เพื่อพัฒนาเส๎นทาง
คลองสํงน้ํา ขนาดกว๎าง 2.00 คมนาคมให๎ได๎มาตรฐาน
เมตร ลึก 1.50 เมตร ยาว
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
500 เมตร (สถานที่กํอสร๎าง
การเดินทาง ประชาชน
บริเวณลําเหมือง ซอย 9 หมูํที่ สัญจรได๎อยํางสะดวก
2 ต.หนองหาร)
รวดเร็ว
3. เพื่อให๎การขนสํง
ผลผลิตทางการเกษตร
มีความสะดวกรวดเร็ว

กํอสร๎างถังกรอง
และเปลี่ยน
อุปกรณ๑ภายใน
โรงสูบ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การจํายน้ํา

650,000

650,000

650,000

กํอสร๎าง
เสร็จ
100%

ขนาดกว๎าง
2.00 เมตร ลึก
1.50 เมตร ยาว
500 เมตร

800,000

800,000

800,000

ร๎อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่
ได๎มาตรฐาน
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โครงการกํอสร๎างราวกันตก
รอบสระน้ําจนถึงอุโบสถหลัง
ใหมํ สูง 0.90 เมตร ยาว
118 เมตร สถานที่กํอสร๎าง
บริเวณทางเข๎าหนองอุโบสถ
หมูํที่ 2 ต.หนองหาร

24

โครงการปรับปรุงระบบประปา
หมูํบ๎าน กํอสร๎างถังกรองและ
เปลี่ยนอุปกรณ๑ภายในโรงสูบ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจําย
น้ํา

25

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)

~ 47 ~

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รับ
รับผิดชอบ
1. เส๎นทางคมนาคมมี
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชนสามารถ
เดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิตทางการ
เกษตรมีความรวดเร็ว
1. มีน้ําใช๎ในการอุปโภค
บริโภคทําการเกษตรและ
เลี้ยงสัตว๑อยํางเพียงพอ
2. ลําน้ําไมํตื้นเขิน กว๎างขึ้น
ไมํมีวัชพืช สามารถระบาย
น้ําได๎อยํางสะดวกและ
ปูองกันการเกิดน้ําทํวม

กองชําง

1. เส๎นทางคมนาคมมี
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชนสามารถ
เดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิตทางการ
เกษตรมีความรวดเร็ว

กองชําง

กองชําง

~ 48 ~
1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
2565
(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รับ
รับผิดชอบ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์
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โครงการกํอสร๎างถนน คสล.
พร๎อมตีเส๎นจราจรขนาดกว๎าง
3.00 เมตร ยาว 50 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือพืน้ ทีด่ ําเนินการ
ไมํน๎อยกวํา 150 ตารางเมตร
(สถานทีก่ ํอสร๎างบริเวณหน๎าบ๎าน
ยายมอย หมูํที่ 2 ต.หนองหาร)

ขนาดกว๎าง 3.00
เมตร ยาว 50
เมตร หนา 0.15
เมตร หรือพืน้ ที่
ดําเนินการไมํนอ๎ ย
กวํา 150 ตาราง
เมตร

98,000

98,000

98,000

ร๎อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได๎
มาตรฐาน

1. เส๎นทางคมนาคมมี
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
ประชาชนสามารถเดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิตทางการ
เกษตรมีความรวดเร็ว

กองชําง

27

โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด๎วย
แอสฟ๓ลท๑ติกคอนกรีต (โอเวอร๑
เลย๑) พร๎อมตีเส๎นจราจร ขนาด
กว๎าง 4.00 เมตร ยาว 184
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมํนอ๎ ยกวํา 736
ตารางเมตร (สถานทีก่ อํ สร๎าง
บริเวณหน๎าวัดปุาบง หมูทํ ี่ 2 ต.
หนองหาร)
โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด๎วย
แอสฟ๓ลท๑ติกคอนกรีต (โอเวอร๑
เลย๑) พร๎อมตีเส๎นจราจร ขนาด
กว๎าง 5.00-6.50เมตร ยาว
411 เมตร หนา 0.05 เมตร
หรือพื้นที่ดําเนินการไมํนอ๎ ยกวํา
2,363 ตารางเมตร (สถานที่
กํอสร๎างบริเวณถนนหน๎าโรง
ผักกาดดอง-สามแยกหน๎าบ๎าน
นายแหวนทอง โวหาร หมูํที่ 2
ต.หนองหาร)

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

ขนาดกว๎าง 4.00
เมตร ยาว 184
เมตร หนา 0.05
เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมํนอ๎ ย
กวํา 736 ตาราง
เมตร

260,000

260,000

260,000

ร๎อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได๎
มาตรฐาน

1. เส๎นทางคมนาคมมี
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
ประชาชนสามารถเดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิตทางการ
เกษตรมีความรวดเร็ว

กองชําง

1. เพื่อให๎มนี ้ําใช๎ในการ
อุปโภค บริโภคทํา
การเกษตรและเลี้ยงสัตว๑
2. เพื่อขยายลําน้ําและ
กําจัดวัชพืช ทําให๎การ
ระบายน้ําสะดวกและ
ปูองกันน้ําทํวม

ขนาดกว๎าง 5.006.50เมตร ยาว
411 เมตร หนา
0.05 เมตร หรือ
พื้นที่ดําเนินการไมํ
น๎อยกวํา 2,363
ตารางเมตร

ร๎อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได๎
มาตรฐาน

1. เส๎นทางคมนาคมมี
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
ประชาชนสามารถเดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิตทางการ
เกษตรมีความรวดเร็ว

กองชําง

28

757,000

~ 48 ~

(KPI)

~ 49 ~
1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์
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โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด๎วย
แอสฟ๓ลท๑ติกคอนกรีต (โอเวอร๑เลย๑)
พร๎อมตีเส๎นจราจร ขนาดกว๎าง
4.00-7.00 เมตร ยาว 241 เมตร
หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมํนอ๎ ยกวํา 1,325
ตารางเมตร (สถานที่กอํ สร๎าง
บริเวณถนนเสื้อบ๎าน เชื่อมหมูํ 11
หมูํที่ 2 ต.หนองหาร)

30

โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด๎วย
แอสฟ๓ลท๑ติกคอนกรีต (โอเวอร๑เลย๑)
พร๎อมตีเส๎นจราจร ขนาดกว๎าง
3.50 เมตร ยาว 95 เมตร หนา
0.05 เมตร หรือพืน้ ทีด่ ําเนินการไมํ
น๎อยกวํา 332 ตารางเมตร
(สถานทีก่ ํอสร๎างบริเวณซอย 7 หมูํ
ที่ 2 ต.หนองหาร)
โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด๎วย
แอสฟ๓ลท๑ติกคอนกรีต (โอเวอร๑เลย๑)
พร๎อมตีเส๎นจราจร ขนาดกว๎าง
4.00-7.00 เมตร ยาว 241 เมตร
หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมํนอ๎ ยกวํา 1,325
ตารางเมตร (สถานที่กอํ สร๎าง
บริเวณถนนเสื้อบ๎าน เชื่อมหมูํ 11
หมูํที่ 2 ต.หนองหาร)

1. เพื่อพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคมให๎ได๎
มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง ประชาชน
สัญจรได๎อยํางสะดวก
รวดเร็ว
3. เพื่อให๎การขนสํง
ผลผลิตทางการเกษตร
มีความสะดวกรวดเร็ว
1. เพื่อให๎มนี ้ําใช๎ในการ
อุปโภค บริโภคทํา
การเกษตรและเลี้ยง
สัตว๑
2. เพื่อขยายลําน้ําและ
กําจัดวัชพืช ทําให๎การ
ระบายน้ําสะดวกและ
ปูองกันน้ําทํวม
1. เพื่อพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคมให๎ได๎
มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง ประชาชน
สัญจรได๎อยํางสะดวก
รวดเร็ว
3. เพื่อให๎การขนสํง
ผลผลิตทางการเกษตร
มีความสะดวกรวดเร็ว

31

เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)
ขนาดกว๎าง
4.00-7.00 เมตร
ยาว 241 เมตร
หนา 0.05 เมตร
หรือพื้นที่
ดําเนินการไมํนอ๎ ย
กวํา 1,325
ตารางเมตร

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
2565
(บาท)

460,000

(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รับ
รับผิดชอบ

ร๎อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได๎
มาตรฐาน

1. เส๎นทางคมนาคมมี
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
ประชาชนสามารถเดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิตทางการ
เกษตรมีความรวดเร็ว

กองชําง

ขนาดกว๎าง 3.50
เมตร ยาว 95
เมตร หนา 0.05
เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมํนอ๎ ย
กวํา 332 ตาราง
เมตร

120,000

120,000

120,000

ร๎อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได๎
มาตรฐาน

1. เส๎นทางคมนาคมมี
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
ประชาชนสามารถเดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิตทางการ
เกษตรมีความรวดเร็ว

กองชําง

ขนาดกว๎าง
4.00-7.00 เมตร
ยาว 241 เมตร
หนา 0.05 เมตร
หรือพื้นที่
ดําเนินการไมํนอ๎ ย
กวํา 1,325
ตารางเมตร

4,700,000

4,700,000

4,700,000

ร๎อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่
ได๎มาตรฐาน

1. เส๎นทางคมนาคมมี
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชนสามารถ
เดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิตทางการ
เกษตรมีความรวดเร็ว

กองชําง

~ 49 ~

~ 50 ~
1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์
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โครงการจัดซือ้ ที่ดนิ เนือ้ ที่ไมํน๎อย
กวํา 100 ตารางวา และ
กํอสร๎างสนามกีฬาประจําหมูํบ๎าน
จํานวน 1 แหํง หมูํที่ 3 ต.หนอง
หาร

33

โครงการขยายเขตการจําย
น้ําประปา หมูทํ ี่ 3

34

โครงการกํอสร๎างถนน คสล.
พร๎อมตีเส๎นจราจร ขนาด กว๎าง
3.00 เมตร ยาว 55.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ ที่
ดําเนินการไมํนอ๎ ยกวํา 165
ตารางเมตร และกํอสร๎างราง
ระบายน้ํา คสล. กว๎าง 0.30
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา
0.10 เมตร ยาว 55 เมตร
(สถานทีก่ ํอสร๎างบริเวณซอย 5
หมูํที่ 3 ต.หนองหาร)

1. เพื่อรองรับผู๎เข๎ารํวม
ประชุม
2. เพื่อจัดกิจกรรมตําง ๆ
เชํน
งานรัฐพิธีได๎อยําง
เหมาะสม
1. เพื่อให๎มนี ้ําใช๎ในการ
อุปโภค บริโภคทํา
การเกษตรและเลี้ยงสัตว๑
2. เพื่อขยายลําน้ําและ
กําจัดวัชพืช ทําให๎การ
ระบายน้ําสะดวกและ
ปูองกันน้ําทํวม
1. เพื่อพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคมให๎ได๎มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
เดินทาง ประชาชนสัญจร
ได๎อยํางสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให๎การขนสํง
ผลผลิตทางการเกษตร
มีความสะดวกรวดเร็ว

เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
2565
(บาท)

(KPI)

จัดซื้อทีด่ ิน เนือ้ ที่
ไมํน๎อยกวํา 100
ตารางวา และ
กํอสร๎างสนามกีฬา
ประจํา

2,000,000

2,000,000

2,000,000 กํอสร๎างแล๎ว

กํอสร๎างถังกรอง
และเปลี่ยน
อุปกรณ๑ภายในโรง
สูบ เพื่อเพิม่
ประสิทธิภาพการ
จํายน้ํา

250,000

250,000

250,000 กํอสร๎างเสร็จ

ขนาด กว๎าง 3.00
เมตร ยาว 55.00
เมตร หนา 0.15
เมตร หรือพืน้ ที่
ดําเนินการไมํนอ๎ ย
กวํา 165 ตาราง
เมตร และกํอสร๎าง
รางระบายน้ํา
คสล. กว๎าง 0.30
เมตร ลึกเฉลี่ย
0.40 เมตร หนา
0.10 เมตร ยาว
55 เมตร

261,000

261,000

261,000 ร๎อยละ

~ 50 ~

เสร็จ100 %

100%

ระยะทาง
ของถนนที่ได๎
มาตรฐาน

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รับ
รับผิดชอบ
1. สามารถรองรับ
ผู๎เข๎ารํวมประชุมได๎
2. มีสถานที่สําหรับการ
จัดกิจกรรมตําง ๆ
ได๎อยํางเหมาะสม

กองชําง

1. มีน้ําใช๎ในการอุปโภคบริโภค
ทําการเกษตรและเลี้ยงสัตว๑
อยํางเพียงพอ
2. ลําน้ําไมํตื้นเขิน กว๎างขึน้ ไมํ
มีวัชพืช สามารถระบายน้ําได๎
อยํางสะดวกและปูองกันการ
เกิดน้ําทํวม
1. เส๎นทางคมนาคมมี
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
ประชาชนสามารถเดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิตทางการ
เกษตรมีความรวดเร็ว

กองชําง

กองชําง

~ 51 ~
1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)

35

โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิม
ด๎วยแอสฟ๓ลท๑ติกคอนกรีต (โอ
เวอร๑เลย๑) พร๎อมตีเส๎นจราจร
ขนาดกว๎าง 3.00-3.50 เมตร
ยาว 27.00 เมตร หนา
0.05 เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมํน๎อยกวํา 89
ตารางเมตร (สถานที่กํอสร๎าง
บริเวณซอย 8 หมูํที่ 3 ต.
หนองหาร)
โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิม
ด๎วยแอสฟ๓ลท๑ติกคอนกรีต (โอ
เวอร๑เลย๑) พร๎อมตีเส๎นจราจร
ขนาดกว๎าง 4.00-8.00 เมตร
ยาว 272 เมตร หนา 0.05
เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไมํ
น๎อยกวํา 1,632 ตารางเมตร
(สถานที่กํอสร๎างบริเวณซอย
11 หมูํที่ 3 ต.หนองหาร)

1. เพื่อพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคมให๎ได๎มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง ประชาชน
สัญจรได๎อยํางสะดวก
รวดเร็ว
3. เพื่อให๎การขนสํง
ผลผลิตทางการเกษตร
มีความสะดวกรวดเร็ว

ขนาดกว๎าง
3.00-3.50
เมตร ยาว
27.00 เมตร
หนา 0.05
เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมํ
น๎อยกวํา 89
ตารางเมตร

31,000

31,000

31,000 ร๎อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่
ได๎มาตรฐาน

1. เส๎นทางคมนาคมมี
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชนสามารถ
เดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิตทางการ
เกษตรมีความรวดเร็ว

กองชําง

1. เพื่อพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคมให๎ได๎มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง ประชาชน
สัญจรได๎อยํางสะดวก
รวดเร็ว
3. เพื่อให๎การขนสํง
ผลผลิตทางการเกษตร
มีความสะดวกรวดเร็ว

ขนาดกว๎าง
4.00-8.00
เมตร ยาว 272
เมตร หนา
0.05 เมตร หรือ
พื้นที่ดําเนินการ
ไมํน๎อยกวํา
1,632 ตาราง
เมตร

572,000

572,000

572,000 ร๎อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่
ได๎มาตรฐาน

1. เส๎นทางคมนาคมมี
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชนสามารถ
เดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิตทางการ
เกษตรมีความรวดเร็ว

กองชําง

36

2561
(บาท)

2562
(บาท)

~ 51 ~

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
2565
(บาท)

(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รับ
รับผิดชอบ

~ 52 ~
1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์
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โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิม
ด๎วยแอสฟ๓ลท๑ติกคอนกรีต (โอ
เวอร๑เลย๑) พร๎อมตีเส๎นจราจร
ขนาดกว๎าง 3.00 เมตร ยาว
32.00 เมตร หนา 0.05
เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไมํ
น๎อยกวํา 96 ตารางเมตร และ
กํอสร๎างรางระบายน้าํ ขนาด
กว๎าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย
0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร
ยาว 32 เมตร (สถานที่
กํอสร๎างบริเวณซอย 17 หมูํที่
3 ต.หนองหาร)
โครงการกํอสร๎างถนน คสล.
พร๎อมตีเส๎นจราจร ขนาดกว๎าง
3.50-4.00 เมตร ยาว 40
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ดําเนินการไมํน๎อยกวํา
150 ตารางเมตร (สถานที่
กํอสร๎างบริเวณซอย ลุงใจ หมูํ
ที่ 3 ต.หนองหาร)

1. เพื่อพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคมให๎ได๎มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง ประชาชน
สัญจรได๎อยํางสะดวก
รวดเร็ว
3. เพื่อให๎การขนสํง
ผลผลิตทางการเกษตร
มีความสะดวกรวดเร็ว

38

เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

ขนาดกว๎าง 3.00
เมตร ยาว 32.00
เมตร หนา 0.05
เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมํน๎อย
กวํา 96 ตาราง
เมตร และกํอสร๎าง
รางระบายน้ํา
ขนาดกว๎าง 0.30
เมตร ลึกเฉลี่ย
0.40 เมตร หนา
0.10 เมตร ยาว
32 เมตร
1. เพื่อพัฒนาเส๎นทาง ขนาดกว๎าง 3.50คมนาคมให๎ได๎มาตรฐาน 4.00 เมตร ยาว
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
40 เมตร หนา
การเดินทาง ประชาชน 0.15 เมตร หรือ
สัญจรได๎อยํางสะดวก
พื้นที่ดําเนินการไมํ
รวดเร็ว
น๎อยกวํา 150
3. เพื่อให๎การขนสํง
ตารางเมตร
ผลผลิตทางการเกษตร
มีความสะดวกรวดเร็ว

~ 52 ~

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
2565
(บาท)

120,000

120,000

120,000

ร๎อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่
ได๎มาตรฐาน

1. เส๎นทางคมนาคมมี
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชนสามารถ
เดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิตทางการ
เกษตรมีความรวดเร็ว

กองชําง

98,000

98,000

98,000

ร๎อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่
ได๎มาตรฐาน

1. เส๎นทางคมนาคมมี
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชนสามารถ
เดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิตทางการ
เกษตรมีความรวดเร็ว

กองชําง

(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รับ
รับผิดชอบ

~ 53 ~
1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

39

โครงการกํอสร๎างถนน คสล.
พร๎อมตีเส๎นจราจร ขนาดกว๎าง
3.50 เมตร ยาว 21 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมํน๎อยกวํา 73
ตารางเมตร (สถานที่กํอสร๎าง
บริเวณซอยปริญญา หมูํที่ 3
ต.หนองหาร)

40

41

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคมให๎ได๎มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง ประชาชน
สัญจรได๎อยํางสะดวก
รวดเร็ว
3. เพื่อให๎การขนสํง
ผลผลิตทางการเกษตร
มีความสะดวกรวดเร็ว
โครงการกํอสร๎างถนน คสล.
1. เพื่อพัฒนาเส๎นทาง
พร๎อมตีเส๎นจราจร ขนาดกว๎าง คมนาคมให๎ได๎มาตรฐาน
2.50 เมตร ยาว 21 เมตร
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
การเดินทาง ประชาชน
ดําเนินการไมํน๎อยกวํา 52
สัญจรได๎อยํางสะดวก
ตารางเมตร (สถานที่กํอสร๎าง รวดเร็ว
บริเวณ ซอย บ๎านปูาแดง
3. เพื่อให๎การขนสํง
พิเคราะห๑กิจ หมูํ 3 ต.หนอง ผลผลิตทางการเกษตร
หาร)
มีความสะดวกรวดเร็ว
โครงการกํอสร๎างถนน คสล.
1. เพื่อพัฒนาเส๎นทาง
พร๎อมตีเส๎นจราจร ขนาดกว๎าง คมนาคมให๎ได๎มาตรฐาน
2.50 เมตร ยาว 28 เมตร
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
การเดินทาง ประชาชน
ดําเนินการไมํน๎อยกวํา 70
สัญจรได๎อยํางสะดวก
ตารางเมตร (สถานที่กํอสร๎าง รวดเร็ว
บริเวณ ซอย บ๎านพัน ธิดี หมูํ 3. เพื่อให๎การขนสํง
3 ต.หนองหาร)
ผลผลิตทางการเกษตร
มีความสะดวกรวดเร็ว

เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ขนาดกว๎าง 3.50
เมตร ยาว 21
เมตร หนา 0.15
เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมํน๎อย
กวํา 73 ตาราง
เมตร

48,000

48,000

48,000

ร๎อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่
ได๎มาตรฐาน

1. เส๎นทางคมนาคมมี
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชนสามารถ
เดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิตทางการ
เกษตรมีความรวดเร็ว

กองชําง

ขนาดกว๎าง 2.50
เมตร ยาว 21
เมตร หนา 0.15
เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมํน๎อย
กวํา 52 ตาราง
เมตร

35,000

35,000

35,000

ร๎อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่
ได๎มาตรฐาน

1. เส๎นทางคมนาคมมี
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชนสามารถ
เดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิตทางการ
เกษตรมีความรวดเร็ว

กองชําง

ขนาดกว๎าง 2.50
เมตร ยาว 28
เมตร หนา 0.15
เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมํน๎อย
กวํา 70 ตาราง
เมตร

46,000

46,000

46,000

ร๎อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่
ได๎มาตรฐาน

1. เส๎นทางคมนาคมมี
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชนสามารถ
เดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิตทางการ
เกษตรมีความรวดเร็ว

กองชําง

2561
(บาท)

2562
(บาท)

~ 53 ~

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รับ
รับผิดชอบ

~ 54 ~
1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

42

โครงการกํอสร๎างถนน คสล.
พร๎อมตีเส๎นจราจร ขนาดกว๎าง
3.50-4.00 เมตร ยาว 715
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ดําเนินการไมํน๎อยกวํา
2,681 ตารางเมตร (สถานที่
กํอสร๎างบริเวณถนนเลียบลําน้ํา
คาว-หลังวัดห๎วยเกี๋ยง หมูํ 3
ต.หนองหาร)
โครงการกํอสร๎างถังกรอง
ขนาด 10 ลบ.ม./ชั่วโมง และ
เจาะบํอบาดาลขนาด 6 นิ้ว
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจําย
น้ําประปาหมูํบ๎าน (สถานที่
กํอสร๎าง บริเวณประปา
หมูํบ๎าน หมูํที่ 3 ต.หนองหาร)

1. เพื่อพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคมให๎ได๎มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง ประชาชน
สัญจรได๎อยํางสะดวก
รวดเร็ว
3. เพื่อให๎การขนสํง
ผลผลิตทางการเกษตร
มีความสะดวกรวดเร็ว
1. เพื่อให๎มีน้ําใช๎ในการ
อุปโภค บริโภคทํา
การเกษตรและเลี้ยง
สัตว๑
2. เพื่อขยายลําน้าํ และ
กําจัดวัชพืช ทําให๎การ
ระบายน้าํ สะดวกและ
ปูองกันน้ําทํวม
1. เพื่อพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคมให๎ได๎มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง ประชาชน
สัญจรได๎อยํางสะดวก
รวดเร็ว
3. เพื่อให๎การขนสํง
ผลผลิตทางการเกษตร
มีความสะดวกรวดเร็ว

43

44

โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิม
ด๎วยแอสฟ๓ลท๑ติกคอนกรีต (โอ
เวอร๑เลย๑) พร๎อมตีเส๎นจราจร
ขนาดกว๎าง 3.50 เมตร ยาว
31 เมตร หนา 0.05 เมตร
หรือพื้นที่ดําเนินการไมํน๎อย
กวํา 108 ตารางเมตร
(สถานที่กํอสร๎างบริเวณซอย
19 หมูํที่ 3 ต.หนองหาร)

เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)

2561 2562
(บาท) (บาท)

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
2565
(บาท)

ขนาดกว๎าง 3.504.00 เมตร ยาว
715 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ดําเนินการไมํ
น๎อยกวํา 2,681
ตารางเมตร

1,890,000

1,890,000

1,890,000

กํอสร๎างถังกรอง
ขนาด 10 ลบ.ม./
ชั่วโมง และเจาะ
บํอบาดาลขนาด 6
นิ้ว เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
จํายน้าํ ประปา
หมูํบ๎าน
ขนาดกว๎าง 3.50
เมตร ยาว 31
เมตร หนา 0.05
เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมํน๎อย
กวํา 108 ตาราง
เมตร

550,000

550,000

38,000

38,000

~ 54 ~

(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รับ
รับผิดชอบ

ร๎อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่
ได๎มาตรฐาน

1. เส๎นทางคมนาคมมี
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชนสามารถ
เดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิตทางการ
เกษตรมีความรวดเร็ว

กองชําง

550,000

กํอสร๎าง
เสร็จ
100%

1. มีน้ําใช๎ในการอุปโภค
บริโภคทําการเกษตรและ
เลี้ยงสัตว๑อยํางเพียงพอ
2. ลําน้ําไมํตื้นเขิน กว๎างขึ้น
ไมํมีวัชพืช สามารถระบาย
น้ําได๎อยํางสะดวกและ
ปูองกันการเกิดน้ําทํวม

กองชําง

38,000

ร๎อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่
ได๎มาตรฐาน

1. เส๎นทางคมนาคมมี
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชนสามารถ
เดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิตทางการ
เกษตรมีความรวดเร็ว

กองชําง

~ 55 ~
1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ
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โครงการเพิม่ ถังกรองประปา
หมูํบ๎าน เพิ่มประสิทธิภาพการ
จํายน้ําของประปาหมูํบ๎าน

46

โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด๎วย
แอสฟ๓ลท๑ติกคอนกรีต (โอเวอร๑
เลย๑) พร๎อมตีเส๎นจราจร ขนาด
กว๎าง 4.00-5.00 เมตร ยาว
858 เมตร หนา 0.05 เมตร
หรือพื้นที่ดําเนินการไมํนอ๎ ยกวํา
3,806 ตารางเมตร (สถานที่
กํอสร๎างบริเวณ 3 แยกศาลา
หมูํบ๎าน-น้ําดื่มรํมรื่น หมูํ 3 ต.
หนองหาร)
โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด๎วย
แอสฟ๓ลท๑ติกคอนกรีต (โอเวอร๑
เลย๑) พร๎อมตีเส๎นจราจร ขนาด
กว๎าง 4.20-5.00 เมตร ยาว
610 เมตร หนา 0.05 เมตร
หรือพื้นที่ดําเนินการไมํนอ๎ ยกวํา
2,806 ตารางเมตร (สถานที่
กํอสร๎างบริเวณถนนซอย 9 ตํอ
จากของเดิมชุมชนห๎วยเกี๋ยง หมูํ
ที่ 3 ต.หนองหาร)

47

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให๎มีน้ําใช๎ในการ
อุปโภค บริโภคทํา
การเกษตรและเลี้ยง
สัตว๑
2. เพื่อขยายลําน้าํ และ
กําจัดวัชพืช ทําให๎การ
ระบายน้าํ สะดวกและ
ปูองกันน้ําทํวม
1. เพื่อพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคมให๎ได๎มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง ประชาชน
สัญจรได๎อยํางสะดวก
รวดเร็ว
3. เพื่อให๎การขนสํง
ผลผลิตทางการเกษตร
มีความสะดวกรวดเร็ว
1. เพื่อพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคมให๎ได๎มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง ประชาชน
สัญจรได๎อยํางสะดวก
รวดเร็ว
3. เพื่อให๎การขนสํง
ผลผลิตทางการเกษตร
มีความสะดวกรวดเร็ว

เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)

2561 2562
(บาท) (บาท)

กํอสร๎างถังกรอง
ขนาด 10 ลบ.ม./
ชั่วโมง และเจาะ
บํอบาดาลขนาด 6
นิ้ว เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
จํายน้าํ ประปา
หมูํบ๎าน
ขนาดกว๎าง 4.005.00 เมตร ยาว
858 เมตร หนา
0.05 เมตร หรือ
พื้นที่ดําเนินการไมํ
น๎อยกวํา 3,806
ตารางเมตร

ขนาดกว๎าง 4.205.00 เมตร ยาว
610 เมตร หนา
0.05 เมตร หรือ
พื้นที่ดําเนินการไมํ
น๎อยกวํา 2,806
ตารางเมตร

~ 55 ~

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
2565
(บาท)

550,000

550,000

550,000

1,352,000

1,352,000

986,000

986,000

(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รับ
รับผิดชอบ

กํอสร๎าง
เสร็จ
100%

1. มีน้ําใช๎ในการอุปโภค
บริโภคทําการเกษตรและ
เลี้ยงสัตว๑อยํางเพียงพอ
2. ลําน้ําไมํตื้นเขิน กว๎างขึ้น
ไมํมีวัชพืช สามารถระบาย
น้ําได๎อยํางสะดวกและ
ปูองกันการเกิดน้ําทํวม

กองชําง

1,352,000

ร๎อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่
ได๎มาตรฐาน

1. เส๎นทางคมนาคมมี
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชนสามารถ
เดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิตทางการ
เกษตรมีความรวดเร็ว

กองชําง

986,000

ร๎อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่
ได๎มาตรฐาน

1. เส๎นทางคมนาคมมี
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชนสามารถ
เดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิตทางการ
เกษตรมีความรวดเร็ว

กองชําง

~ 56 ~
1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์
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อุดหนุนสํานักงานการไฟฟูา
สํวนภูมิภาค อําเภอสันทราย
เพื่อขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ
บริเวณซอย 1 , 2 หมูํที่ 3 ต.
หนองหาร

49

โครงการกํอสร๎างรางระบายน้าํ
คสล. กว๎าง 0.50 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.62. เมตร หนา 0.12
เมตร ยาว 357 เมตร
(สถานที่กํอสร๎าง หน๎าน้ําดื่มรํม
รื่น หมูํที่ 3 ตําบล หนองหาร)

50

โครงการกํอสร๎างถนน คสล.
พร๎อมตีเส๎นจราจร ขนาดกว๎าง
3.00 เมตร ยาว 75 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมํน๎อยกวํา 225
ตารางเมตร (สถานที่กํอสร๎าง
บริเวณหน๎าบ๎านลุงสม คําสุก
หมูํที่ 3 ต.หนองหาร)

1.เพื่อให๎มีแสงสวําง
เพียงพอสําหรับผู๎ใช๎
ถนนตอนกลางคืน
2.เพื่อปูองกัน รักษา
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย๑สินของ
1. เพื่อพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคมให๎ได๎มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง ประชาชน
สัญจรได๎อยํางสะดวก
รวดเร็ว
3. เพื่อให๎การขนสํง
ผลผลิตทางการเกษตร
มีความสะดวกรวดเร็ว
1. เพื่อพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคมให๎ได๎มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง ประชาชน
สัญจรได๎อยํางสะดวก
รวดเร็ว
3. เพื่อให๎การขนสํง
ผลผลิตทางการเกษตร
มีความสะดวกรวดเร็ว

เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะ บริเวณ
ซอย 1 , 2 หมูํที่ 3

110,000

110,000

110,000

กว๎าง 0.50 เมตร
ลึก เฉลี่ย 0.62.
เมตร หนา 0.12
เมตร ยาว 357
เมตร

1,200,000

1,200,000

1,200,000

ร๎อยละ
ระยะทาง
ของถนน
ที่ได๎
มาตรฐาน

1. เส๎นทางคมนาคมมี
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชนสามารถ
เดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิตทางการ
เกษตรมีความรวดเร็ว

กองชําง

ขนาดกว๎าง 3.00
เมตร ยาว 75
เมตร หนา 0.15
เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมํน๎อย
กวํา 225 ตาราง
เมตร

148,000

148,000

148,000

ร๎อยละ
ระยะทาง
ของถนน
ที่ได๎
มาตรฐาน

1. เส๎นทางคมนาคมมี
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชนสามารถ
เดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิตทางการ
เกษตรมีความรวดเร็ว

กองชําง

2561
(บาท)

2562
(บาท)

~ 56 ~

ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รับ
รับผิดชอบ
(KPI)
จํานวนจุด ประชาชนมีไฟฟูาสํองสวําง
ที่ได๎รับ
สร๎างความปลอดภัยให๎แกํ
การขยาย ชีวิต และทรัพย๑สิน
เขตไฟฟูา

กองชําง
กับสํานักงาน
การไฟฟูาสํวน
ภูมิภาคอําเภอ
สันทราย

~ 57 ~
1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

51

โครงการติดตั้งราวกันตก
(สถานที่กํอสร๎าง ซอยบ๎านลุง
นงค๑ ถึง บ๎านลุงคิด หมูํที่ 3 ต.
หนองหาร อ.สันทราย จ.
เชียงใหมํ)

52

53

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคมให๎ได๎มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง ประชาชน
สัญจรได๎อยํางสะดวก
รวดเร็ว
3. เพื่อให๎การขนสํง
ผลผลิตทางการเกษตร
มีความสะดวกรวดเร็ว
โครงการกํอสร๎างระบบประปา 1. เพื่อให๎มีน้ําใช๎ในการ
ขนาดใหญํ จํานวน 1 แหํง
อุปโภค บริโภคทํา
ตามแบบแปลนกรมทรัพยากร การเกษตรและเลี้ยง
น้ํา (สถานทีก่ ํอสร๎างบริเวณ
สัตว๑
ที่ดินของหมูํบ๎าน)
2. เพื่อขยายลําน้าํ และ
กําจัดวัชพืช ทําให๎การ
ระบายน้าํ สะดวกและ
ปูองกันน้ําทํวม
โครงการกํอสร๎างถนน คสล.
1. เพื่อพัฒนาเส๎นทาง
พร๎อมตีเส๎นจราจร ขนาดกว๎าง คมนาคมให๎ได๎มาตรฐาน
3.00 เมตร ยาว 483 เมตร 2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
การเดินทาง ประชาชน
ดําเนินการไมํน๎อยกวํา 1,449 สัญจรได๎อยํางสะดวก
ตารางเมตร (สถานที่กํอสร๎าง รวดเร็ว
ถนนซอย 8 หมูํที่ 3 ต.หนอง 3. เพื่อให๎การขนสํง
หาร)
ผลผลิตทางการเกษตร
มีความสะดวกรวดเร็ว

เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)

2561
(บาท)

ติดตั้งราวกันตก

150,000

กํอสร๎างถังกรอง
ขนาด 10 ลบ.ม./
ชั่วโมง และเจาะ
บํอบาดาลขนาด 6
นิ้ว เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
จํายน้าํ ประปา
หมูํบ๎าน
ขนาดกว๎าง 3.00
เมตร ยาว 483
เมตร หนา 0.15
เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมํน๎อย
กวํา 1,449
ตารางเมตร

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)

2,700,000

900,000

~ 57 ~

2,700,000

2565
(บาท)

2,700,000

ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รับ
รับผิดชอบ
(KPI)
กํอสร๎าง
เสร็จ
100%

1. เส๎นทางคมนาคมมี
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชนสามารถ
เดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิตทางการ
เกษตรมีความรวดเร็ว

กองชําง

กํอสร๎าง
เสร็จ
100%

1. มีน้ําใช๎ในการอุปโภค
บริโภคทําการเกษตรและ
เลี้ยงสัตว๑อยํางเพียงพอ
2. ลําน้ําไมํตื้นเขิน กว๎างขึ้น
ไมํมีวัชพืช สามารถระบาย
น้ําได๎อยํางสะดวกและ
ปูองกันการเกิดน้ําทํวม

กองชําง

ร๎อยละ
ระยะทาง
ของถนน
ที่ได๎
มาตรฐาน

1. เส๎นทางคมนาคมมี
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชนสามารถ
เดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิตทางการ
เกษตรมีความรวดเร็ว

กองชําง

~ 58 ~
1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ
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โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด๎วย
แอสฟ๓ลท๑ติกคอนกรีต (โอเวอร๑
เลย๑) พร๎อมตีเส๎นจราจร ขนาด
กว๎าง 4.00 เมตร ยาว 445.00
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมํนอ๎ ยกวํา 1,780
ตารางเมตร (สถานทีก่ อํ สร๎าง
บริเวณสีแ่ ยกบ๎านปูานําน - ถนน
คอนกรีตหน๎าวัดห๎วยเกี๋ยง หมูํที่
3 ต.หนองหาร)

55

56

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคมให๎ได๎มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง ประชาชน
สัญจรได๎อยํางสะดวก
รวดเร็ว
3. เพื่อให๎การขนสํง
ผลผลิตทางการเกษตร
มีความสะดวกรวดเร็ว
โครงการติดตั้งสัญญาณไฟ
1. เพื่อพัฒนาเส๎นทาง
จราจร บริเวณ 3 แยกข๎าง
คมนาคมให๎ได๎มาตรฐาน
ธนาคาร กรุงไทย
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง ประชาชน
สัญจรได๎อยํางสะดวก
รวดเร็ว
3. เพื่อให๎การขนสํง
ผลผลิตทางการเกษตร
มีความสะดวกรวดเร็ว
โครงการกํอสร๎างราวกันตก
1. เพื่อพัฒนาเส๎นทาง
ยาว 14 เมตร (สถานที่
คมนาคมให๎ได๎มาตรฐาน
กํอสร๎าง บริเวณ ซอย 6 หมูํ 4 2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
ต.หนองหาร)
การเดินทาง ประชาชน
สัญจรได๎อยํางสะดวก
รวดเร็ว
3. เพื่อให๎การขนสํง
ผลผลิตทางการเกษตร
มีความสะดวกรวดเร็ว

เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)
ขนาดกว๎าง 4.00
เมตร ยาว
445.00 เมตร
หนา 0.05 เมตร
หรือพื้นที่
ดําเนินการไมํน๎อย
กวํา 1,780
ตารางเมตร

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

800,000

ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รับ
รับผิดชอบ
(KPI)
ร๎อยละ
ระยะทาง
ของถนน
ที่ได๎
มาตรฐาน

1. เส๎นทางคมนาคมมี
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชนสามารถ
เดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิตทางการ
เกษตรมีความรวดเร็ว

กองชําง

ติดตั้งสัญญาณไฟ
จราจร บริเวณ 3
แยกข๎าง ธนาคาร
กรุงไทย

3,000,000

3,000,000

3,000,000

กํอสร๎าง
เสร็จ
100%

1. เส๎นทางคมนาคมมี
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชนสามารถ
เดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิตทางการ
เกษตรมีความรวดเร็ว

กองชําง

ราวกันตก ยาว 14
เมตร

40,000

40,000

40,000

กํอสร๎าง
เสร็จ
100%

1. เส๎นทางคมนาคมมี
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชนสามารถ
เดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิตทางการ
เกษตรมีความรวดเร็ว

กองชําง

~ 58 ~

~ 59 ~
1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

57

โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด๎วย
แอสฟ๓ลท๑ติกคอนกรีต (โอเวอร๑
เลย๑) พร๎อมตีเส๎นจราจร ขนาด
กว๎าง 6.50-8.00 เมตร ยาว
590 เมตร หนา 0.05 เมตร
หรือพื้นที่ดําเนินการไมํนอ๎ ยกวํา
4,278 ตารางเมตร (สถานที่
กํอสร๎างซอยข๎างธนาคารกรุงไทย
หมูํที่ 4 ต.หนองหาร)

58

โครงการกํอสร๎างรางระบายน้าํ
คสล. กว๎าง 0.30 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.10
เมตร ยาว 80เมตร (สถานที่
กํอสร๎าง บริเวณซอยบ๎านลุง
สิทธิ์-ปูาฟอง หมูํที่ 4 ต.
หนองหาร)

59

โครงการติดตั้งกล๎องวงจรปิด
CCTV ภายใน หมูํที่ 4 ตําบล
หนองหาร

1. เพื่อพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคมให๎ได๎มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง ประชาชน
สัญจรได๎อยํางสะดวก
รวดเร็ว
3. เพื่อให๎การขนสํง
ผลผลิตทางการเกษตร
มีความสะดวกรวดเร็ว
1. เพื่อพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคมให๎ได๎มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง ประชาชน
สัญจรได๎อยํางสะดวก
รวดเร็ว
3. เพื่อให๎การขนสํง
ผลผลิตทางการเกษตร
มีความสะดวกรวดเร็ว
เพื่อปูองกันและดูแล
รักษาความปลอดภัย
ให๎กับสถานที่ราชการ
เขตชุมชน และสถานที่
สําคัญ

เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รับ
รับผิดชอบ
(KPI)

ขนาดกว๎าง 6.508.00 เมตร ยาว
590 เมตร หนา
0.05 เมตร หรือ
พื้นที่ดําเนินการไมํ
น๎อยกวํา 4,278
ตารางเมตร

1,450,000

1,450,000

1,450,000

ร๎อยละ
ระยะทาง
ของถนน
ที่ได๎
มาตรฐาน

1. เส๎นทางคมนาคมมี
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชนสามารถ
เดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิตทางการ
เกษตรมีความรวดเร็ว

กองชําง

กว๎าง 0.30 เมตร
ลึกเฉลี่ย 0.40
เมตร หนา 0.10
เมตร ยาว 80เมตร

180,000

180,000

180,000

ร๎อยละ
ระยะทาง
ของถนน
ที่ได๎
มาตรฐาน

1. เส๎นทางคมนาคมมี
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชนสามารถ
เดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิตทางการ
เกษตรมีความรวดเร็ว

กองชําง

ติดตั้งกล๎องวงจร
ปิด CCTV ภายใน
หมูํที่ 4 ตําบล
หนองหาร

900,000

900,000

900,000

กํอสร๎าง
เสร็จ
100%

ปูองกันและดูแลรักษาความ
ปลอดภัยให๎กับสถานที่
ราชการ เขตชุมชน และ
สถานที่สําคัญ

กองชําง

~ 59 ~

~ 60 ~
1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รับ
รับผิดชอบ
(KPI)

60

โครงการตํอเติมศูนย๑เรียนรู๎
เทศบาลเมืองแมํโจ๎ บริเวณ
หน๎าวัดแมํโจ๎ หมูํ 4 ตําบล
หนองหาร จํานวน 1 แหํง

เพื่อไว๎บริการสาธารณะ
แกํชุมชนแมํโจ๎ และ
ชุมชนใกล๎เคียง

ตํอเติมศูนย๑เรียนรู๎
เทศบาลเมืองแมํโจ๎
บริเวณหน๎าวัดแมํ
โจ๎

500,000

500,000

500,000

กํอสร๎าง
เสร็จ
100%

61

โครงการกํอสร๎างทํอลอด
เหลี่ยม คสล. กว๎าง 1.00
เมตร ลึก 0.80 เมตร หนา
0.15 เมตร ยาว 13 เมตร
(สถานที่กํอสร๎างบริเวณถนน
ปากซอยหน๎าบ๎านนายสุทัศน๑
ไชยพรหมมา หมูํที่ 4 ตําบล
หนองหาร )

1. เพื่อพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคมให๎ได๎มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง ประชาชน
สัญจรได๎อยํางสะดวก
รวดเร็ว
3. เพื่อให๎การขนสํง
ผลผลิตทางการเกษตร
มีความสะดวกรวดเร็ว

กว๎าง 1.00 เมตร
ลึก 0.80 เมตร
หนา 0.15 เมตร
ยาว 13 เมตร

80,000

80,000

80,000

ร๎อยละ
ระยะทาง
ของถนน
ที่ได๎
มาตรฐาน

62

โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ํา
คสล. กว๎าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย
0.62 เมตร หนา 0.12 เมตร
ยาว 200 เมตร (สถานที่
กํอสร๎าง บริเวณหลังบ๎านนายป๓น
การะเกตลงลําห๎วย หมูทํ ี่ 4 ต.
หนองหาร)

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

กว๎าง 0.50 เมตร
ลึกเฉลี่ย 0.62 เมตร
หนา 0.12 เมตร
ยาว 200 เมตร

660,000

660,000

660,000

ร๎อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่
ได๎
มาตรฐาน

~ 60 ~

1. เส๎นทางคมนาคมมี
กองชําง
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชนสามารถ
เดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิตทางการ
เกษตรมีความรวดเร็ว
1. เส๎นทางคมนาคมมี
กองชําง
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชนสามารถ
เดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิตทางการ
เกษตรมีความรวดเร็ว
1. เส๎นทางคมนาคมมี
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
ประชาชนสามารถเดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิตทางการ
เกษตรมีความรวดเร็ว

กองชําง

~ 61 ~
1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รับ
รับผิดชอบ
(KPI)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

63

โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด๎วย
แอสฟ๓ลท๑ติกคอนกรีต (โอเวอร๑
เลย๑) พร๎อมตีเส๎นจราจร ขนาด
กว๎าง 3.50-7.00 เมตร ยาว
794 เมตร หนา 0.05 เมตร
หรือพื้นที่ดําเนินการไมํนอ๎ ยกวํา
2,900 ตารางเมตร (สถานที่
กํอสร๎างบริเวณถนนเลียบลํา
เหมืองห๎วยโจ๎ หมูทํ ี่ 4 ต.หนอง
หาร)
โครงการกํอสร๎างทํอลอดเหลี่ยม
คสล. กว๎าง 2.00 เมตร ลึกเฉลี่ย
0.80-1.20 เมตร หนา 0.12
เมตร ยาว 785 เมตร เพือ่ ขยาย
ผิวถนน (สถานทีก่ ํอสร๎าง บริเวณ
ถนนซอยธนาคารกรุงไทย ตั้งแตํ
หอพักเดอะมิราเคิล ถึงสะพาน
แมํน้ําคาว หมูทํ ี่ 4 ต.หนองหาร)

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

ขนาดกว๎าง 3.507.00 เมตร ยาว
794 เมตร หนา
0.05 เมตร หรือ
พื้นที่ดําเนินการไมํ
น๎อยกวํา 2,900
ตารางเมตร

1,020,000

1,020,000

1,020,000

ร๎อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่
ได๎
มาตรฐาน

1. เส๎นทางคมนาคมมี
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
ประชาชนสามารถเดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิตทางการ
เกษตรมีความรวดเร็ว

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

กว๎าง 2.00 เมตร
ลึกเฉลี่ย 0.801.20 เมตร หนา
0.12 เมตร ยาว
785 เมตร

5,100,000

5,100,000

5,100,000

กํอสร๎าง
เสร็จ
100%

1. เส๎นทางคมนาคมมี
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
ประชาชนสามารถเดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิตทางการ
เกษตรมีความรวดเร็ว

โครงการกํอสร๎างถนน คสล.
พร๎อมตีเส๎นจราจรขนาดกว๎าง
3.00 เมตร ยาว 43 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมํน๎อยกวํา 129
ตารางเมตร (สถานที่กํอสร๎าง
บริเวณทางเข๎าอุโบสถเกําวัด
แมํโจ๎ หมูํที่ 4 ต.หนองหาร)

1. เพื่อพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคมให๎ได๎มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง ประชาชน
สัญจรได๎อยํางสะดวก
รวดเร็ว
3. เพื่อให๎การขนสํง
ผลผลิตทางการเกษตร
มีความสะดวกรวดเร็ว

กว๎าง 3.00 เมตร
ยาว 43 เมตร
หนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่
ดําเนินการไมํน๎อย
กวํา 129 ตาราง
เมตร

83,850

83,850

83,850

ร๎อยละ
ระยะทาง
ของถนน
ที่ได๎
มาตรฐาน

1. เส๎นทางคมนาคมมี
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชนสามารถ
เดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิตทางการ
เกษตรมีความรวดเร็ว

64

65

~ 61 ~

กองชําง

กองชําง

กองชําง

~ 62 ~
1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์
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โครงการกํอสร๎างดาดลําห๎วยโจ๎
ขนาด กว๎าง 6.00-10.00 เมตร
ลึก 2.00-3.00 เมตร ยาว
1,188 เมตร (สถานทีก่ อํ สร๎าง
บริเวณลําห๎วยแมํโจ๎ หมูํที่ 4 ต.
หนองหาร)

67

โครงการวางทํอระบายน้ํา คสล.
เส๎นผํานศูนย๑กลาง 1.20 เมตร
จํานวน 93 ทํอน พร๎อมบํอพัก
จํานวน 7 บํอ (สถานที่กอํ สร๎าง
ตั้งแตํหมูํบ๎านนนท๑นิภา ถึง ถนน
ชุมชน หมูํที่ 4 ต.หนองหาร)

68

โครงการวางทํอระบายน้ํา คสล.
เส๎นผํานศูนย๑กลาง 0.60 เมตร
จํานวน 108 ทํอน พร๎อมบํอพัก
จํานวน 8 บํอ (สถานที่กอํ สร๎าง
หลังวัดแมํโจ๎ หมูทํ ี่ 4 ต.หนอง
หาร)

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

เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รับ
รับผิดชอบ
(KPI)

กว๎าง 6.00-10.00
เมตร ลึก 2.003.00 เมตร ยาว
1,188 เมตร

3,000,000

3,000,000

3,000,000

ร๎อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่
ได๎
มาตรฐาน

1. เส๎นทางคมนาคมมี
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
ประชาชนสามารถเดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิตทางการ
เกษตรมีความรวดเร็ว

กองชําง

ศูนย๑กลาง 1.20
เมตร จํานวน 93
ทํอน พร๎อมบํอพัก
จํานวน 7 บํอ

380,000

380,000

380,000

ร๎อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่
ได๎
มาตรฐาน

1. เส๎นทางคมนาคมมี
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
ประชาชนสามารถเดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิตทางการ
เกษตรมีความรวดเร็ว

กองชําง

เส๎นผํานศูนย๑กลาง
0.60 เมตร จํานวน
108 ทํอน พร๎อมบํอ
พัก จํานวน 8 บํอ

250,000

250,000

250,000

ร๎อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่
ได๎
มาตรฐาน

1. เส๎นทางคมนาคมมี
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
ประชาชนสามารถเดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิตทางการ
เกษตรมีความรวดเร็ว

กองชําง

~ 62 ~

~ 63 ~
1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รับ
รับผิดชอบ
(KPI)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์
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โครงการกํอสร๎างถนน คสล.
พร๎อมตีเส๎นจราจร ขนาด กว๎าง
4.00 เมตร ยาว 172 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมํน๎อยกวํา 688
ตารางเมตร (สถานที่กํอสร๎าง
บริเวณบ๎านนายสมเพชร หมูํที่
4 ต.หนองหาร)

ขนาด กว๎าง 4.00
เมตร ยาว 172
เมตร หนา 0.15
เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมํน๎อย
กวํา 688 ตาราง
เมตร (สถานที่
กํอสร๎างบริเว

450,000

450,000

450,000

ร๎อยละ
ระยะทาง
ของถนน
ที่ได๎
มาตรฐาน

1. เส๎นทางคมนาคมมี
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชนสามารถ
เดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิตทางการ
เกษตรมีความรวดเร็ว

กองชําง

70

โครงการซํอมแซมพนังกันดิน
ขนาด กว๎าง 0.15 เมตร ลึก
3.00 เมตร ยาว 10 ม.
(สถานที่กํอสร๎าง หน๎าบ๎านนาง
จันทร๑ หมูํที่ 4 ต.หนองหาร)

1. เพื่อพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคมให๎ได๎มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง ประชาชน
สัญจรได๎อยํางสะดวก
รวดเร็ว
3. เพื่อให๎การขนสํง
ผลผลิตทางการเกษตร
มีความสะดวกรวดเร็ว
1. เพื่อพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคมให๎ได๎มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง ประชาชน
สัญจรได๎อยํางสะดวก
รวดเร็ว
3. เพื่อให๎การขนสํง
ผลผลิตทางการเกษตร
มีความสะดวกรวดเร็ว

ขนาด กว๎าง 0.15
เมตร ลึก 3.00
เมตร ยาว 10 ม.

120,000

120,000

120,000

ร๎อยละ
ระยะทาง
ของถนน
ที่ได๎
มาตรฐาน

1. เส๎นทางคมนาคมมี
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชนสามารถ
เดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิตทางการ
เกษตรมีความรวดเร็ว

กองชําง

71

โครงการปรับปรุงที่จอดรถ
ขนาดกว๎าง 20.00 เมตร ยาว
90.50 เมตร หรือพืน้ ที่
ดําเนินการไมํนอ๎ ยกวํา 1,810
ตารางเมตร (สถานทีก่ อํ สร๎าง
บริเวณลานจอดรถหน๎าวัดแมํโจ๎
หมูํที่ 4 ต.หนองหาร)

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

ขนาดกว๎าง 20.00
เมตร ยาว 90.50
เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมํนอ๎ ย
กวํา 1,810 ตาราง
เมตร

640,000

640,000

640,000

ร๎อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่
ได๎
มาตรฐาน

1. เส๎นทางคมนาคมมี
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
ประชาชนสามารถเดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิตทางการ
เกษตรมีความรวดเร็ว

กองชําง

~ 63 ~

~ 64 ~
1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์
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โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด๎วย
แอสฟ๓ลท๑ติกคอนกรีต (โอเวอร๑
เลย๑) พร๎อมตีเส๎นจราจร ขนาด
กว๎าง 3.00 เมตร ยาว 114
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมํนอ๎ ยกวํา 342
ตารางเมตร (สถานที่กอํ สร๎าง
บริเวณบ๎านนางจันทร๑ทิพย๑ถึงบ๎าน
นายโบว๑ หมูํที่ 4 ต.หนองหาร)
โครงการสร๎างถนนด๎วยแอสฟ๓ลท๑
ติกคอนกรีต (โอเวอร๑เลย๑) พร๎อม
ปรับหินคลุกและตีเส๎นจราจร
ขนาดกว๎าง 3.30 เมตร ยาว
161 เมตร หนา 0.05 เมตร
หรือพื้นที่ดําเนินการไมํนอ๎ ยกวํา
531 ตารางเมตร (สถานที่
กํอสร๎างบริเวณซอยวรรณดีศรี
นวล หมูทํ ี่ 4 ต.หนองหาร)

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

ขนาดกว๎าง 3.00
เมตร ยาว 114
เมตร หนา 0.05
เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมํนอ๎ ย
กวํา 342 ตาราง
เมตร

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

ขนาดกว๎าง 3.30
เมตร ยาว 161
เมตร หนา 0.05
เมตร หรือพืน้ ที่
ดําเนินการไมํนอ๎ ย
กวํา 531 ตาราง
เมตร

โครงการกํอสร๎างถังกรอง
ขนาด 10 ลบ.ม./ชั่วโมง เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการจําย
น้ําประปาหมูํบ๎าน หมูํที่ 4
ตําบลหนองหาร จํานวน 1
แหํง (สถานที่กํอสร๎างบริเวณ
ประปาหมูํบา๎ น หมูํที่ 4 ต.
หนองหาร)

1. เพื่อให๎มีน้ําใช๎ในการ
อุปโภค บริโภคทํา
การเกษตรและเลี้ยง
สัตว๑
2. เพื่อขยายลําน้าํ และ
กําจัดวัชพืช ทําให๎การ
ระบายน้าํ สะดวกและ
ปูองกันน้ําทํวม

กํอสร๎างถังกรอง
ขนาด 10 ลบ.ม./
ชั่วโมง และเจาะ
บํอบาดาลขนาด 6
นิ้ว เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
จํายน้าํ ประปา
หมูํบ๎าน

73

74

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

120,000

120,000

ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รับ
รับผิดชอบ
(KPI)
ร๎อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่
ได๎
มาตรฐาน

1. เส๎นทางคมนาคมมี
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
ประชาชนสามารถเดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิตทางการ
เกษตรมีความรวดเร็ว

กองชําง

300,000

ร๎อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่
ได๎
มาตรฐาน

1. เส๎นทางคมนาคมมี
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
ประชาชนสามารถเดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิตทางการ
เกษตรมีความรวดเร็ว

กองชําง

550,000

กํอสร๎าง
เสร็จ
100%

1. มีน้ําใช๎ในการอุปโภค
บริโภคทําการเกษตรและ
เลี้ยงสัตว๑อยํางเพียงพอ
2. ลําน้ําไมํตื้นเขิน กว๎างขึ้น
ไมํมีวัชพืช สามารถระบาย
น้ําได๎อยํางสะดวกและ
ปูองกันการเกิดน้ําทํวม

กองชําง

~ 64 ~

120,000

~ 65 ~
1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์
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โครงการกํอสร๎างถนน คสล.
พร๎อมตีเส๎นจราจรขนาดกว๎าง
3.00 เมตร ยาว 196 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ ที่
ดําเนินการไมํนอ๎ ยกวํา 588
ตารางเมตร (สถานทีก่ อํ สร๎าง
บริเวณหน๎าบ๎านนางสุรีรตั น๑ ถึง
บ๎านนายสุรนิ หมูํที่ 4 ต.หนอง
หาร)
โครงการกํอสร๎างถนน คสล.
พร๎อมตีเส๎นจราจรขนาดกว๎าง
4.00 เมตร ยาว 48 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือพืน้ ทีด่ ําเนินการ
ไมํน๎อยกวํา 192 ตารางเมตร
(สถานทีก่ ํอสร๎างบริเวณหอพัก
ชมพูพร หมูทํ ี่ 4 ต.หนองหาร)

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

ขนาดกว๎าง 3.30
เมตร ยาว 161
เมตร หนา 0.05
เมตร หรือพืน้ ที่
ดําเนินการไมํนอ๎ ย
กวํา 531 ตาราง
เมตร

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

ขนาดกว๎าง 4.00
เมตร ยาว 48 เมตร
หนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ดําเนินการ
ไมํน๎อยกวํา 192
ตารางเมตร

125,000

125,000

กว๎าง 4.00-5.00
เมตร ยาว 435
เมตร หนา0.05
เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมํนอ๎ ย
กวํา 1,960 ตาราง
เมตร และกํอสร๎าง
รางระบายน้ํา คสล.
กว๎าง 0.30 เมตร
ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร
หนา 0.10 เมตร
ยาว 435 เมตร

1,700,000

1,700,000

76

77

โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด๎วย
แอสฟ๓ลท๑ติกคอนกรีต พร๎อมตีเส๎น
จราจร ขนาด กว๎าง 4.00-5.00
เมตร ยาว 435 เมตร หนา0.05
เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไมํน๎อย
กวํา 1,960 ตารางเมตร และ
กํอสร๎างรางระบายน้ํา คสล. กว๎าง
0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร
หนา 0.10 เมตร ยาว 435
เมตร (สถานที่กอํ สร๎างบริเวณ
ซอย 1 หลังร๎านลักษณ๑เกษตร
ยนต๑ หมูํที่ 5 ต.หนองหาร)

2565
(บาท)

ร๎อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่
ได๎
มาตรฐาน

1. เส๎นทางคมนาคมมี
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
ประชาชนสามารถเดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิตทางการ
เกษตรมีความรวดเร็ว

กองชําง

125,000

ร๎อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่
ได๎
มาตรฐาน

1. เส๎นทางคมนาคมมี
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
ประชาชนสามารถเดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิตทางการ
เกษตรมีความรวดเร็ว

กองชําง

1,700,000

ร๎อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่
ได๎
มาตรฐาน

1. เส๎นทางคมนาคมมี
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
ประชาชนสามารถเดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิตทางการ
เกษตรมีความรวดเร็ว

439,000

~ 65 ~

ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รับ
รับผิดชอบ
(KPI)

กองชําง

~ 66 ~
1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รับ
รับผิดชอบ
(KPI)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

78

โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ํา
คสล. กว๎าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย
0.62 เมตร หนา 0.12 เมตร
ยาว 405 เมตร (สถานที่กอํ สร๎าง
บริเวณเลียบถนนซอยข๎างร๎าน
อ๎อมเมืองค๎าไม๎-สี่แยกทางไป
หมูํบ๎านสมหวัง หมูํที่ 5 ต.หนอง
หาร)
โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด๎วย
แอสฟ๓ลท๑ติกคอนกรีต พร๎อมตีเส๎น
จราจร และยกฝาบํอ ขนาด กว๎าง
6.00-9.50 เมตร ยาว 995
เมตร หนา0.05 เมตร หรือพืน้ ที่
ดําเนินการไมํนอ๎ ยกวํา 8,900
ตารางเมตร (สถานที่บริเวณถนน
สหกรณ๑นิคม 1 ตั้งแตํร๎านลักษณ๑
เกษตรยนต๑ ถึงหน๎าร๎านลาบแลง
เมา ตํอจากของเดิม หมูํที่ 5 ต.
หนองหาร)
โครงการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร
พร๎อมสีแ่ ยกหมูํบ๎านแมํโจ๎วิลเลท
หมูํที่ 5 ตําบลหนองหาร อําเภอ
สันทราย

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

กว๎าง 0.50 เมตร
ลึกเฉลี่ย 0.62 เมตร
หนา 0.12 เมตร
ยาว 405 เมตร

1,296,000

1,296,000

1,296,000

ร๎อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่
ได๎
มาตรฐาน

1. เส๎นทางคมนาคมมี
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
ประชาชนสามารถเดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิตทางการ
เกษตรมีความรวดเร็ว

กองชําง

ขนาด กว๎าง 6.009.50 เมตร ยาว
995 เมตร หนา
0.05 เมตร หรือ
พื้นที่ดําเนินการไมํ
น๎อยกวํา 8,900
ตารางเมตร

4,000,000

4,000,000

4,000,000

ร๎อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่
ได๎
มาตรฐาน

1. เส๎นทางคมนาคมมี
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
ประชาชนสามารถเดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิตทางการ
เกษตรมีความรวดเร็ว

กองชําง

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

ติดตั้งไฟสัญญาณ
จราจรพร๎อมสีแ่ ยก
หมูํบ๎านแมํโจ๎วิลเลท
หมูํที่ 5 ตําบลหนอง
หาร อําเภอสันทราย

1,350,000

1,350,000

1,350,000

ร๎อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่
ได๎
มาตรฐาน

1. เส๎นทางคมนาคมมี
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
ประชาชนสามารถเดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิตทางการ
เกษตรมีความรวดเร็ว

กองชําง

79

80

~ 66 ~

~ 67 ~
1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รับ
รับผิดชอบ
(KPI)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์
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โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ํา
คสล. กว๎าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย
0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร
ยาว 250 เมตร (สถานที่
กํอสร๎าง บริเวณฝ๓่งซ๎ายสามแยก
ทางไปทุํงปุาเก็ด หมูทํ ี่ 5 ต.
หนองหาร)

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

ขนาด กว๎าง 6.009.50 เมตร ยาว
995 เมตร หนา
0.05 เมตร หรือ
พื้นที่ดําเนินการไมํ
น๎อยกวํา 8,900
ตารางเมตร

680,000

680,000

680,000

ร๎อยละ
ระยะทาง
ของถนน
ที่ได๎
มาตรฐาน

82

โครงการกํอสร๎างถนน คสล.
พร๎อมตีเส๎นจราจร ขนาด กว๎าง
4.00 เมตร ยาว 36 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือพืน้ ทีด่ ําเนินการ
ไมํน๎อยกวํา 144 ตารางเมตร
(สถานทีก่ ํอสร๎างบริเวณหน๎าบ๎าน
ประธานชุมชน หมูํที่ 5 ต.หนอง
หาร)

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

ติดตั้งไฟสัญญาณ
จราจรพร๎อมสีแ่ ยก
หมูํบ๎านแมํโจ๎วิลเลท
หมูํที่ 5 ตําบลหนอง
หาร อําเภอสันทราย

94,000

94,000

94,000

ร๎อยละ
ระยะทาง
ของถนน
ที่ได๎
มาตรฐาน

83

โครงการกํอสร๎างถนน คสล.
พร๎อมตีเส๎นจราจร ขนาด กว๎าง
3.00 เมตร ยาว 25 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือพืน้ ทีด่ ําเนินการ
ไมํน๎อยกวํา 75 ตารางเมตร และ
กํอสร๎างรางระบายน้ํา คสล. กว๎าง
0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร
หนา 0.10เมตร ยาว 25 เมตร
(สถานทีก่ ํอสร๎างบริเวณบ๎านแมํ
แก๎ว หมูํที่ 5 ต.หนองหาร)

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

กว๎าง 3.00 เมตร
ยาว 25 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ดําเนินการไมํ
น๎อยกวํา 75 ตาราง
เมตร และกํอสร๎าง
รางระบายน้ํา คสล.
กว๎าง 0.30 เมตร
ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร
หนา 0.10เมตร ยาว
25 เมตร

120,000

120,000

120,000

ร๎อยละ
ระยะทาง
ของถนน
ที่ได๎
มาตรฐาน

~ 67 ~

1. เส๎นทางคมนาคมมี
กองชําง
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชนสามารถ
เดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิตทางการ
เกษตรมีความรวดเร็ว
1. เส๎นทางคมนาคมมี
กองชําง
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชนสามารถ
เดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิตทางการ
เกษตรมีความรวดเร็ว
1. เส๎นทางคมนาคมมี
กองชําง
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชนสามารถ
เดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิตทางการ
เกษตรมีความรวดเร็ว

~ 68 ~
1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รับ
รับผิดชอบ
(KPI)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์
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โครงการกํอสร๎างถนน คสล.
พร๎อมตีเส๎นจราจร กว๎าง 3.50
เมตร ยาว 295 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมํน๎อยกวํา 1,032
เมตร (สถานที่กํอสร๎าง บริเวณ
ซอยสบันงา หมูํที่ 5 ตําบล
หนองหาร อําเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหมํ)
โครงการกํอสร๎างศาลา
อเนกประสงค๑ จํานวน 1 แหํง
(สถานที่กํอสร๎างบริเวณที่ดิน
สาธารณะ หมูํบ๎าน หมูํที่ 5 ต.
หนองหาร)

1. เพื่อพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคมให๎ได๎มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง ประชาชน
สัญจรได๎อยํางสะดวก
รวดเร็ว
3. เพื่อให๎การขนสํง
ผลผลิตทางการเกษตร
มีความสะดวกรวดเร็ว
เพื่อไว๎บริการสาธารณะ
แกํสหกรณ๑นิคม และ
ชุมชนใกล๎เคียง

จราจร กว๎าง 3.50
เมตร ยาว 295
เมตร หนา 0.15
เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมํน๎อย
กวํา 1,032 เมตร

671,000

671,000

671,000

ร๎อยละ
ระยะทาง
ของถนน
ที่ได๎
มาตรฐาน

1. เส๎นทางคมนาคมมี
กองชําง
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชนสามารถ
เดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิตทางการ
เกษตรมีความรวดเร็ว

กํอสร๎างศาลา
อเนกประสงค๑
จํานวน 1 แหํง

850,000

850,000

850,000

กํอสร๎าง
เสร็จ
100%

โครงการกํอสร๎างเมรุขนาด
4x9 เมตร ขนาด 1 เตาเผา
ตามแบบเทศบาลเมืองแมํโจ๎
กําหนด จํานวน 1 แหํง
(สถานที่กํอสร๎างบริเวณสุสาน
บ๎านสหกรณ๑นิคม หมูํ 5 ต.
หนองหาร อ.สันทราย จ.
เชียงใหมํ)

เพื่อไว๎บริการสาธารณะ
แกํสหกรณ๑นิคม และ
ชุมชนใกล๎เคียง

กํอสร๎างเมรุขนาด
1 เตาเผา ตาม
แบบเทศบาลเมือง
แมํโจ๎ กําหนด
จํานวน 1 แทํง

1. เส๎นทางคมนาคมมี
กองชําง
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชนสามารถ
เดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิตทางการ
เกษตรมีความรวดเร็ว
1. เส๎นทางคมนาคมมี
กองชําง
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชนสามารถ
เดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิตทางการ
เกษตรมีความรวดเร็ว
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86

950,000

กํอสร๎าง
เสร็จ
100%

~ 68 ~

~ 69 ~
1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ
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โครงการกํอสร๎างถนน คสล.
พร๎อมตีเส๎นจราจร ขนาด กว๎าง
4.00เมตร ยาว 121 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมํน๎อยกวํา
484.00 ตารางเมตร (สถานที่
กํอสร๎างบริเวณซอยคีรียาเพลส๑
หมูํที่ 5 ต.หนองหาร)

88

89

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคมให๎ได๎มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง ประชาชน
สัญจรได๎อยํางสะดวก
รวดเร็ว
3. เพื่อให๎การขนสํง
ผลผลิตทางการเกษตร
มีความสะดวกรวดเร็ว
โครงการกํอสร๎างถนน คสล.
1. เพื่อพัฒนาเส๎นทาง
พร๎อมตีเส๎นจราจร ขนาด กว๎าง คมนาคมให๎ได๎มาตรฐาน
5.00 เมตร ยาว 151 เมตร 2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
การเดินทาง ประชาชน
ดําเนินการไมํน๎อยกวํา 755
สัญจรได๎อยํางสะดวก
ตารางเมตร (สถานที่กํอสร๎าง รวดเร็ว
บริเวณซอยกันเอง หมูํที่ 5 ต. 3. เพื่อให๎การขนสํง
หนองหาร)
ผลผลิตทางการเกษตร
มีความสะดวกรวดเร็ว
โครงการขยายเขตประปา
1. เพื่อให๎มีน้ําใช๎ในการ
หมูํบ๎าน ด๎วยทํอ PVC ขนาด
อุปโภค บริโภคทํา
เส๎าผําศูนย๑กลาง 3 นิ้ว ทั้งสอง การเกษตรและเลี้ยง
ฝ๓่งถนน ยาว 850 เมตร
สัตว๑
(สถานที่กํอสร๎างบริเวณถนน
2. เพื่อขยายลําน้าํ และ
ซอย 22) หมูํที่ 5 ตําบลหนอง กําจัดวัชพืช ทําให๎การ
หาร อําเภอสันทราย จังหวัด ระบายน้าํ สะดวกและ
เชียงใหมํ
ปูองกันน้ําทํวม

เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563 2564
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รับ
รับผิดชอบ
(KPI)

กว๎าง 4.00เมตร
ยาว 121 เมตร
หนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่
ดําเนินการไมํน๎อย
กวํา 484.00
ตารางเมตร

512,000

ร๎อยละ
ระยะทาง
ของถนน
ที่ได๎
มาตรฐาน

1. เส๎นทางคมนาคมมี
กองชําง
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชนสามารถ
เดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิตทางการ
เกษตรมีความรวดเร็ว

กว๎าง 5.00 เมตร
ยาว 151 เมตร
หนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่
ดําเนินการไมํน๎อย
กวํา 755 ตาราง
เมตร

787,000

ร๎อยละ
ระยะทาง
ของถนน
ที่ได๎
มาตรฐาน

1. เส๎นทางคมนาคมมี
กองชําง
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชนสามารถ
เดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิตทางการ
เกษตรมีความรวดเร็ว

กํอสร๎าง
เสร็จ
100%

1. มีน้ําใช๎ในการอุปโภค
บริโภคทําการเกษตรและ
เลี้ยงสัตว๑อยํางเพียงพอ
2. ลําน้ําไมํตื้นเขิน กว๎างขึ้น
ไมํมีวัชพืช สามารถระบาย
น้ําได๎อยํางสะดวกและ
ปูองกันการเกิดน้ําทํวม

ขยายเขตประปา
หมูํบ๎าน ด๎วยทํอ
PVC ขนาดเส๎าผํา
ศูนย๑กลาง 3 นิ้ว
ทั้งสองฝ๓่งถนน ยาว
850 เมตร

350,000

~ 69 ~

350,000

350,000

กองชําง

~ 70 ~
1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รับ
รับผิดชอบ
(KPI)
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โครงการกํอสร๎างอาคาร คสล. เพื่อไว๎บริการสาธารณะ
2 ชั้น ขนาด กว๎าง 8 เมตร
แกํสหกรณ๑นิคม และ
ยาว 10 เมตร ชุมชนสหกรณ๑ ชุมชนใกล๎เคียง
นิคม 1 (สถานที่กํอสร๎าง
บริเวณศูนย๑ซํอมสร๎าง เทศบาล
เมืองแมํโจ๎ หมูํที่ 5 ตําบล
หนองหาร อําเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหมํ)

กํอสร๎างอาคาร
คสล. 2 ชั้น ขนาด
กว๎าง 8 เมตร ยาว
10 เมตร ชุมชน
สหกรณ๑นิคม 1

750,000

กํอสร๎าง
เสร็จ
100%
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โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ํา
คสล. กว๎าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย
0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร
ยาว 133 เมตร ทั้ง 2 ข๎าง
(สถานทีก่ ํอสร๎าง บริเวณซอยเยื้อง
ร๎านอาหารสะอาดเสวย ชุมชน
บ๎านสหกรณ๑นิคม หมูํที่ 5 ต.
หนองหาร)

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

กว๎าง 0.40 เมตร
ลึกเฉลี่ย 0.50
เมตร หนา 0.10
เมตร ยาว 133
เมตร ทั้ง 2 ข๎าง

750,000

ร๎อยละ
ระยะทาง
ของถนน
ที่ได๎
มาตรฐาน
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โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ํา
คสล. กว๎าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย
0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร
ยาว 400 เมตร (สถานที่กอํ สร๎าง
บริเวณเลียบถนน ซอย 22
ชุมชนสหกรณ๑นิคม 1 หมูํที่ 5 ต.
หนองหาร อ.สันทราย จ.
เชียงใหมํ)

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

กํอสร๎างอาคาร
คสล. 2 ชั้น ขนาด
กว๎าง 8 เมตร ยาว
10 เมตร ชุมชน
สหกรณ๑นิคม 1

1,120,000

ร๎อยละ
ระยะทาง
ของถนน
ที่ได๎
มาตรฐาน

~ 70 ~

1. เส๎นทางคมนาคมมี
กองชําง
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชนสามารถ
เดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิตทางการ
เกษตรมีความรวดเร็ว
1. เส๎นทางคมนาคมมี
กองชําง
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชนสามารถ
เดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิตทางการ
เกษตรมีความรวดเร็ว
1. เส๎นทางคมนาคมมี
กองชําง
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชนสามารถ
เดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิตทางการ
เกษตรมีความรวดเร็ว

~ 71 ~
1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์
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โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด๎วย
แอสฟ๓ลท๑ติกคอนกรีต พร๎อมตีเส๎น
จราจร ขนาด กว๎าง 5.00 เมตร
ยาว 400 เมตร หนา0.05 เมตร
หรือพื้นที่ดําเนินการไมํนอ๎ ยกวํา
2,000 ตารางเมตร (สถานที่
กํอสร๎างบริเวณถนนซอย 22
ชุมชนสหกรณ๑นิคม 1 หมูํที่ 5 ต.
หนองหาร)
ติดตั้งไฟไฮโซเดียมในชุมชน
จํานวน 10 จุด

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

กว๎าง 0.40 เมตร
ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร
หนา 0.10 เมตร
ยาว 133 เมตร ทั้ง
2 ข๎าง

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

ติดตั้งไฟไฮโซเดียมใน
ชุมชนจํานวน 10
จุด

80,000

80,000

80,000

กว๎าง 4.50-10.00
เมตร ยาว 430
เมตร หนา 0.050.20 เมตร หรือ
พื้นที่ดําเนินการไมํ
น๎อยกวํา 3,010
ตารางเมตร

1,650,000

1,650,000

1,650,000
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โครงการปรับปรุงและกํอสร๎างผิว
ถนนเดิมด๎วยแอสฟ๓ลท๑ตกิ คอนก
รีต พร๎อมขยายถนน กว๎างตีเส๎น
จราจร ขนาด กว๎าง 4.5010.00 เมตร ยาว 430 เมตร
หนา 0.05-0.20 เมตร หรือ
พื้นที่ดําเนินการไมํนอ๎ ยกวํา
3,010 ตารางเมตร (สถานที่
กํอสร๎างตั้งแตํสามแยกชุมชนทุํง
ปุาเก็ดถึงสวนสาธารณะร๎องขี้ฑูต
หมูํที่ 5 ต.หนองหาร)

700,000

~ 71 ~

ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รับ
รับผิดชอบ
(KPI)
ร๎อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่
ได๎
มาตรฐาน

1. เส๎นทางคมนาคมมี
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
ประชาชนสามารถเดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิตทางการ
เกษตรมีความรวดเร็ว

กองชําง

กํอสร๎าง
เสร็จ
100%

1. เส๎นทางคมนาคมมี
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
ประชาชนสามารถเดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิตทางการ
เกษตรมีความรวดเร็ว

กองชําง

ร๎อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่
ได๎
มาตรฐาน

1. เส๎นทางคมนาคมมี
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
ประชาชนสามารถเดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิตทางการ
เกษตรมีความรวดเร็ว

กองชําง

~ 72 ~
1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)

96

โครงการกํอสร๎างถนน คสล.
พร๎อมตีเส๎นจราจรขนาดกว๎าง
5.00 เมตร ยาว 240 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมํนอ๎ ยกวํา 1,200
ตารางเมตร (สถานทีก่ อํ สร๎าง
บริเวณถนนซอยข๎างร๎านณัฐ
กิจการค๎า หมูทํ ี่ 5 ต.หนองหาร)

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

กว๎าง 5.00 เมตร
ยาว 240 เมตร
หนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่
ดําเนินการไมํน๎อย
กวํา 1,200
ตารางเมตร

780,000

780,000

780,000

ร๎อยละ
ระยะทาง
ของถนน
ที่ได๎
มาตรฐาน

97

โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ํา
คสล. กว๎าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย
0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร
ยาว 240 เมตร (สถานที่กอํ สร๎าง
บริเวณข๎างร๎านณัฐกิจการค๎า หมูํ
ที่ 5 ต.หนองหาร)

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

กว๎าง 0.40 เมตร
ลึกเฉลี่ย 0.50
เมตร หนา 0.10
เมตร ยาว 240
เมตร

650,000

650,000

650,000

ร๎อยละ
ระยะทาง
ของถนน
ที่ได๎
มาตรฐาน

98

โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด๎วย
แอสฟ๓ลท๑ติกคอนกรีต (โอเวอร๑
เลย๑) พร๎อมตีเส๎นจราจร พร๎อมยก
ฝาบํอพัก ขนาดกว๎าง 6.50 เมตร
ยาว 512 เมตร หนา 0.05
เมตร หรือพืน้ ที่ดําเนินการไมํน๎อย
กวํา 3,328 ตารางเมตร
(สถานทีก่ ํอสร๎างบริเวณซอย 9
หมูํที่ 5 ต.หนองหาร)

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

ขนาดกว๎าง 6.50
เมตร ยาว 512
เมตร หนา 0.05
เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมํน๎อย
กวํา 3,328
ตารางเมตร

1,650,000

1,650,000

1,650,000

ร๎อยละ
ระยะทาง
ของถนน
ที่ได๎
มาตรฐาน

2561
(บาท)

2562
(บาท)

~ 72 ~

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รับ
รับผิดชอบ
(KPI)
1. เส๎นทางคมนาคมมี
กองชําง
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชนสามารถ
เดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิตทางการ
เกษตรมีความรวดเร็ว
1. เส๎นทางคมนาคมมี
กองชําง
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชนสามารถ
เดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิตทางการ
เกษตรมีความรวดเร็ว
1. เส๎นทางคมนาคมมี
กองชําง
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชนสามารถ
เดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิตทางการ
เกษตรมีความรวดเร็ว

~ 73 ~
1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
99

โครงการ
โครงการขุดลอกลําเหมือง
บริเวณข๎างบ๎านคุณปราณี
(ร๎านเต็งหนึ่งแข็ง) และข๎าง
บ๎านยายพลอย เจริญทรัพย๑

100 โครงการกํอสร๎างรางระบายน้าํ
คสล. กว๎าง 0.40 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.50 เมตร หนา 0.10
เมตร ยาว 225 เมตร
(สถานที่กํอสร๎าง บริเวณบ๎าน
ลุงคํา หมูํที่ 5 ต.หนองหาร)

101 โครงการกํอสร๎างถนน คสล.
พร๎อมตีเส๎นจราจรขนาดกว๎าง
5.00 เมตร ยาว 280 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมํน๎อยกวํา 1,400
ตารางเมตร (สถานที่กํอสร๎าง
บริเวณ ซอยลุงทอง หมูํ 5 ต.
หนองหาร)

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคมให๎ได๎มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง ประชาชน
สัญจรได๎อยํางสะดวก
รวดเร็ว
3. เพื่อให๎การขนสํง
ผลผลิตทางการเกษตร
มีความสะดวกรวดเร็ว
1. เพื่อพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคมให๎ได๎มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง ประชาชน
สัญจรได๎อยํางสะดวก
รวดเร็ว
3. เพื่อให๎การขนสํง
ผลผลิตทางการเกษตร
มีความสะดวกรวดเร็ว
1. เพื่อพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคมให๎ได๎มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง ประชาชน
สัญจรได๎อยํางสะดวก
รวดเร็ว
3. เพื่อให๎การขนสํง
ผลผลิตทางการเกษตร
มีความสะดวกรวดเร็ว

เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ขุดลอกลําเหมือง
บริเวณข๎างบ๎านคุณ
ปราณี

200,000

200,000

200,000

ร๎อยละ
ระยะทาง
ของถนน
ที่ได๎
มาตรฐาน

1. เส๎นทางคมนาคมมี
กองชําง
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชนสามารถ
เดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิตทางการ
เกษตรมีความรวดเร็ว

กว๎าง 0.40 เมตร
ลึกเฉลี่ย 0.50
เมตร หนา 0.10
เมตร ยาว 225
เมตร

610,000

610,000

610,000

ร๎อยละ
ระยะทาง
ของถนน
ที่ได๎
มาตรฐาน

1. เส๎นทางคมนาคมมี
กองชําง
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชนสามารถ
เดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิตทางการ
เกษตรมีความรวดเร็ว

กว๎าง 5.00 เมตร
ยาว 280 เมตร
หนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่
ดําเนินการไมํน๎อย
กวํา 1,400
ตารางเมตร

910,000

910,000

910,000

ร๎อยละ
ระยะทาง
ของถนน
ที่ได๎
มาตรฐาน

1. เส๎นทางคมนาคมมี
กองชําง
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชนสามารถ
เดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิตทางการ
เกษตรมีความรวดเร็ว

2561
(บาท)

2562
(บาท)

~ 73 ~

ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รับ
รับผิดชอบ
(KPI)

~ 74 ~
1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

102 โครงการกํอสร๎างรางระบายน้าํ
คสล. กว๎าง 0.50 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.60 เมตร หนา 0.12
เมตร ยาว 500 เมตร
(สถานที่กํอสร๎าง บริเวณหมอ
ประมวล ตรงข๎ามประตู
บางเขน มหาวิทยาลัยแมํโจ๎
หมูํที่ 5 ต.หนองหาร)
103 อุดหนุนสํานักงานการไฟฟูา
สํวนภูมิภาค อําเภอสันทราย
เพื่อขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ
บริเวณซอย 1 ณัฐกิจการค๎า
หมูํที่ 5 ต.หนองหาร
104 โครงการกํอสร๎างศาลา
อเนกประสงค๑ คสล. 2 ชั้น
ขนาดกว๎าง 8.00 เมตร ยาว
10.00 เมตร (สถานที่กํอสร๎าง
บริเวณที่ดินสาธารณะ หมูํบ๎าน
หมูํที่ 5 ต.หนองหาร)

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคมให๎ได๎มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง ประชาชน
สัญจรได๎อยํางสะดวก
รวดเร็ว
3. เพื่อให๎การขนสํง
ผลผลิตทางการเกษตร
มีความสะดวกรวดเร็ว
1.เพื่อให๎มีแสงสวําง
เพียงพอสําหรับผู๎ใช๎
ถนนตอนกลางคืน
2.เพื่อปูองกัน รักษา
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย๑สินของ
เพื่อไว๎บริการสาธารณะ
แกํสหกรณ๑นิคม และ
ชุมชนใกล๎เคียง

เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รับ
รับผิดชอบ
(KPI)

กว๎าง 0.50 เมตร
ลึกเฉลี่ย 0.60
เมตร หนา 0.12
เมตร ยาว 500
เมตร

1,650,000

1,650,000

1,650,000

ขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะ บริเวณ
ซอย 1 ณัฐกิจการ
ค๎า

250,000

250,000

250,000

จํานวนจุด ประชาชนมีไฟฟูาสํองสวําง
ที่ได๎รับ
สร๎างความปลอดภัยให๎แกํ
การขยาย ชีวิต และทรัพย๑สิน
เขตไฟฟูา

กํอสร๎างอาคาร
คสล. 2 ชั้น ขนาด
กว๎าง 8 เมตร ยาว
10 เมตร ชุมชน
สหกรณ๑นิคม 1

607,500

607,500

607,500

กํอสร๎าง
เสร็จ
100%

~ 74 ~

ร๎อยละ
ระยะทาง
ของถนน
ที่ได๎
มาตรฐาน

1. เส๎นทางคมนาคมมี
กองชําง
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชนสามารถ
เดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิตทางการ
เกษตรมีความรวดเร็ว
กองชําง
กับสํานักงาน
การไฟฟูาสํวน
ภูมิภาคอําเภอ
สันทราย

1. เส๎นทางคมนาคมมี
กองชําง
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชนสามารถ
เดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิตทางการ
เกษตรมีความรวดเร็ว

~ 75 ~
1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

105 โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิม
ด๎วยแอสฟ๓ลท๑ติกคอนกรีต (โอ
เวอร๑เลย๑) ขนาดกว๎าง 5.005.50 เมตร ยาว 375 เมตร
หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมํน๎อยกวํา 1,950
ตารางเมตร และกํอสร๎างถนน
คสล. กว๎าง 5 เมตร ยาว 239
เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่
1,195 ตารางเมตร พร๎อมตี
เส๎นจราจร (สถานที่กํอสร๎าง
บริเวณซอยนครบาดาล หมูํที่
5 ต.หนองหาร)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

1. เพื่อพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคมให๎ได๎มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง ประชาชน
สัญจรได๎อยํางสะดวก
รวดเร็ว
3. เพื่อให๎การขนสํง
ผลผลิตทางการเกษตร
มีความสะดวกรวดเร็ว

ขนาดกว๎าง 5.005.50 เมตร ยาว
375 เมตร หนา
0.05 เมตร หรือ
พื้นที่ดําเนินการไมํ
น๎อยกวํา 1,950
ตารางเมตร และ
กํอสร๎างถนน คสล.
กว๎าง 5 เมตร ยาว
239 เมตร หนา
0.15 เมตร พื้นที่
1,195 ตาราง
เมตร พร๎อมตีเส๎น
จราจร
106 โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิม 1. เพื่อพัฒนาเส๎นทาง ขนาด กว๎าง 6.00ด๎วยแอสฟ๓ลท๑ติกคอนกรีต
คมนาคมให๎ได๎มาตรฐาน 8.00 เมตร ยาว
พร๎อมตีเส๎นจราจร ขนาด กว๎าง 2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
678 เมตร หนา
6.00-8.00 เมตร ยาว 678 การเดินทาง ประชาชน 0.05 เมตร หรือ
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ
สัญจรได๎อยํางสะดวก
พื้นที่ดําเนินการไมํ
พื้นที่ดําเนินการไมํน๎อยกวํา
รวดเร็ว
น๎อยกวํา 4,740
4,740 ตารางเมตร (สถานที่ 3. เพื่อให๎การขนสํง
ตารางเมตร
กํอสร๎างตั้งแตํ สี่แยกวัดมงคล ผลผลิตทางการเกษตร
เศรษฐี ถึงหมูํบ๎านกาญน๑กนก มีความสะดวกรวดเร็ว
หมูํที่ 5 ต.หนองหาร)

~ 75 ~

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รับ
รับผิดชอบ
(KPI)

1,460,000

1,460,000

1,460,000

ร๎อยละ
ระยะทาง
ของถนน
ที่ได๎
มาตรฐาน

1. เส๎นทางคมนาคมมี
กองชําง
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชนสามารถ
เดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิตทางการ
เกษตรมีความรวดเร็ว

2,600,000

2,600,000

2,600,000

ร๎อยละ
ระยะทาง
ของถนน
ที่ได๎
มาตรฐาน

1. เส๎นทางคมนาคมมี
กองชําง
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชนสามารถ
เดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิตทางการ
เกษตรมีความรวดเร็ว

~ 76 ~
1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

107 โครงการกํอสร๎างรางระบายน้าํ
คสล. กว๎าง 0.40 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.50เมตร หนา 0.10
เมตร ยาว 402 เมตร
(สถานที่กํอสร๎าง บริเวณซอย
บันเทิง หมูํที่ 5 ต.หนองหาร

108 อุดหนุนสํานักงานการไฟฟูา
สํวนภูมิภาค อําเภอสันทราย
เพื่อขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ
บริเวณซอย 14 (ซอยเจริญ
ทรัพย๑) ข๎าง VR คาราโอเกะ
หมูํที่ 5 ต.หนองหาร
109 โครงการกํอสร๎างรางระบายน้าํ
คสล. กว๎าง 0.50 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.62 เมตร หนา 0.12
เมตร ยาว 127 เมตร
(สถานที่กํอสร๎าง บริเวณหน๎า
คลินิกศิวาพร หมูํที่ 6 ต.
หนองหาร)

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคมให๎ได๎มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง ประชาชน
สัญจรได๎อยํางสะดวก
รวดเร็ว
3. เพื่อให๎การขนสํง
ผลผลิตทางการเกษตร
มีความสะดวกรวดเร็ว
1.เพื่อให๎มีแสงสวําง
เพียงพอสําหรับผู๎ใช๎
ถนนตอนกลางคืน
2.เพื่อปูองกัน รักษา
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย๑สินของ
1. เพื่อพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคมให๎ได๎มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง ประชาชน
สัญจรได๎อยํางสะดวก
รวดเร็ว
3. เพื่อให๎การขนสํง
ผลผลิตทางการเกษตร
มีความสะดวกรวดเร็ว

เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)
กว๎าง 0.40 เมตร
ลึกเฉลี่ย 0.50
เมตร หนา 0.10
เมตร ยาว 402
เมตร

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท) (บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

1,750,000

ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รับ
รับผิดชอบ
(KPI)
ร๎อยละ
ระยะทาง
ของถนน
ที่ได๎
มาตรฐาน

1. เส๎นทางคมนาคมมี
กองชําง
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชนสามารถ
เดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิตทางการ
เกษตรมีความรวดเร็ว

ขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะ บริเวณ
ซอย 14 (ซอย
เจริญทรัพย๑) ข๎าง
VR คาราโอเกะ

120,000

120,000

120,000

จํานวนจุด ประชาชนมีไฟฟูาสํองสวําง
ที่ได๎รับ
สร๎างความปลอดภัยให๎แกํ
การขยาย ชีวิต และทรัพย๑สิน
เขตไฟฟูา

กว๎าง 0.50 เมตร
ลึกเฉลี่ย 0.62
เมตร หนา 0.12
เมตร ยาว 127
เมตร

420,000

420,000

420,000

ร๎อยละ
ระยะทาง
ของถนน
ที่ได๎
มาตรฐาน

~ 76 ~

กองชําง
กับสํานักงาน
การไฟฟูาสํวน
ภูมิภาคอําเภอ
สันทราย

1. เส๎นทางคมนาคมมี
กองชําง
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชนสามารถ
เดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิตทางการ
เกษตรมีความรวดเร็ว

~ 77 ~
1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

110 โครงการกํอสร๎างถนน คสล.

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

111 โครงการขยายจุดติดตั้งกล๎อง

1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
เดินทาง ประชาชนสัญจร
ได๎อยํางสะดวก รวดเร็ว
2. เพื่อให๎การขนสํง
ผลผลิตทางการเกษตร
มีความสะดวกรวดเร็ว

112 โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด๎วย

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

พร๎อมตีเส๎นจราจร ขนาดกว๎าง
เฉลี่ย 2.60-3.60 เมตร ยาว
96 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ดําเนินการไมํนอ๎ ยกวํา
298 ตารางเมตร พร๎อมกํอสร๎าง
รางระบายน้ํา คสล. กว๎าง 0.40
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร หนา
0.10 เมตร ยาว 96 เมตร
(สถานทีก่ ํอสร๎างบริเวณซอย 5
ตํอจากของเดิมหมูํที่ 6 ต.หนอง
หาร)
วงจรปิดในชุมชนทุํงปุาเก็ด

แอสฟ๓ลท๑ติกคอนกรีต พร๎อมตีเส๎น
จราจร ขนาดกว๎าง 5.00 เมตร
ยาว 250 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไมํน๎อย
กวํา 1,250 ตารางเมตร
(สถานทีก่ ํอสร๎างบริเวณถนน
ทางเข๎าสวนสาธารณะร๎องขี้ฑูต
หมูํที่ 6 ต.หนองหาร)

เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท) (บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รับ
รับผิดชอบ
(KPI)

ขนาดกว๎างเฉลี่ย
2.60-3.60 เมตร
ยาว 96 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ดําเนินการไมํ
น๎อยกวํา 298
ตารางเมตร พร๎อม
กํอสร๎างรางระบาย
น้ํา คสล. กว๎าง
0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย
0.50 เมตร หนา
0.10 เมตร ยาว 96
เมตร
โครงการขยายจุด
ติดตั้งกล๎องวงจรปิด
ในชุมชนทุํงปุาเก็ด

463,000

463,000

463,000

ร๎อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่
ได๎
มาตรฐาน

1. เส๎นทางคมนาคมมี
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
ประชาชนสามารถเดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิตทางการ
เกษตรมีความรวดเร็ว

กองชําง

350,000

350,000

350,000

กํอสร๎าง
เสร็จ
100%

กองชําง

ขนาดกว๎าง 5.00
เมตร ยาว 250
เมตร หนา 0.15
เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมํนอ๎ ย
กวํา 1,250 ตาราง
เมตร

460,000

460,000

460,000

ร๎อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่
ได๎
มาตรฐาน

1. เส๎นทางคมนาคมมี
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
ประชาชนสามารถเดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิตทางการ
เกษตรมีความรวดเร็ว
1. เส๎นทางคมนาคมมี
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
ประชาชนสามารถเดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิตทางการ
เกษตรมีความรวดเร็ว

~ 77 ~

กองชําง

~ 78 ~
1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)

113 โครงการกํอสร๎างถนน คสล.
พร๎อมตีเส๎นจราจร ขนาดกว๎าง
2.50 เมตร ยาว 52 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมํน๎อยกวํา 130
ตารางเมตร (สถานที่กํอสร๎าง
บริเวณซอย 5 ตํอจากของเดิม
หมูํที่ 6 ต.หนองหาร)

. เพื่อพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคมให๎ได๎มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง ประชาชน
สัญจรได๎อยํางสะดวก
รวดเร็ว
3. เพื่อให๎การขนสํง
ผลผลิตทางการเกษตร
มีความสะดวกรวดเร็ว

ขนาดกว๎าง 2.50
เมตร ยาว 52
เมตร หนา 0.15
เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมํน๎อย
กวํา 130 ตาราง
เมตร

114 โครงการกํอสร๎างรางริน คสล.
กว๎าง 3.00-3..50 เมตร ลึก
เฉลี่ย 1.50-2.00 เมตร หนา
0.15 เมตร ยาว 420 เมตร
เพื่อปูองกันน้ําทํวม (สถานที่
กํอสร๎าง บริเวณข๎างหมูํบา๎ นธน
ชัย ชุมชนทุํงปุาเก็ด หมูํที่ 6
ต.หนองหาร)
115 โครงการปรับปรุงพืน้ ที่

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

กว๎าง 3.00-3..50
เมตร ลึกเฉลี่ย
1.50-2.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร
ยาว 420 เมตร
เพื่อปูองกันน้ําทํวม

เพื่อไว๎บริการสาธารณะแกํ
ชุมชนทุํงปุาเก็ด และ
ชุมชนใกล๎เคียง

ปรับปรุงพื้นที่
สวนสาธารณะร๎องขี้
ฑูตและภูมทิ ัศน๑
บริเวณโดยรอบ
สวนสาธารณะร๎องขี้
ฑูต

สวนสาธารณะร๎องขี้ฑูตและภูมิ
ทัศน๑บริเวณโดยรอบ
สวนสาธารณะร๎องขี้ฑูต (สถานที่
กํอสร๎าง บริเวณสวนสาธารณะ
ร๎องขี้ฑูต หมูํที่ 5- หมูํที่ 6 ต.
หนองหาร อ.สันทราย)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

4,620,000

~ 78 ~

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รับ
รับผิดชอบ
2565
(KPI)
(บาท)

85,000

85,000

85,000

ร๎อยละ
ระยะทาง
ของถนน
ที่ได๎
มาตรฐาน

1. เส๎นทางคมนาคมมี
กองชําง
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชนสามารถ
เดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิตทางการ
เกษตรมีความรวดเร็ว

4,620,000

4,620,000

4,620,000

ร๎อยละ
ระยะทาง
ของถนน
ที่ได๎
มาตรฐาน

2,500,000

2,500,000

2,500,000

กํอสร๎าง
เสร็จ
100%

1. เส๎นทางคมนาคมมี
กองชําง
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชนสามารถ
เดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิตทางการ
เกษตรมีความรวดเร็ว
1. เส๎นทางคมนาคมมี
กองชําง
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชนสามารถ
เดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิตทางการ
เกษตรมีความรวดเร็ว

~ 79 ~
1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รับ
รับผิดชอบ
(KPI)

116 โครงการกํอสร๎างถนน คสล.

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

กว๎าง 4.00 เมตร
ยาว 350 เมตร
หนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่
ดําเนินการไมํน๎อย
กวํา 1,400 เมตร

980,000

980,000

980,000

ร๎อยละ
ระยะทาง
ของถนน
ที่ได๎
มาตรฐาน

117

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

กว๎าง 0.30-0.70
เมตร ทั้งสองข๎าง
หนา 0.15 เมตร
ยาว 1,241 เมตร
หรือพื้นที่ดําเนินการ
ไมํน๎อยกวํา 1,800
ตารางเมตร

1,200,000

1,200,000

1,200,000

ร๎อยละ
ระยะทาง
ของถนน
ที่ได๎
มาตรฐาน

400,000

400,000

400,000

กํอสร๎าง
เสร็จ
100%

พร๎อมถม ปรับผิวถนน กว๎าง
4.00 เมตร ยาว 350 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมํนอ๎ ยกวํา 1,400
เมตร (สถานที่กอํ สร๎าง บริเวณ
ซอยหน๎าโรงแรมไลน๑อัพรีสอร๑ท
แอนด๑สปาถึงหลังหมูํบ๎านสมหวัง
หมูํที่ 6 ตําบลหนองหาร อําเภอ
สันทราย จังหวัดเชียงใหมํ)
โครงการขยายไหลํทาง ขนาด
กว๎าง 0.30-0.70 เมตร ทั้งสอง
ข๎าง หนา 0.15 เมตร ยาว
1,241 เมตร หรือพืน้ ที่
ดําเนินการไมํนอ๎ ยกวํา 1,800
ตารางเมตร (สถานที่กอํ สร๎าง
ถนนบ๎านทุํงปุาเก็ดสายหลัก หมูํที่
6 ต.หนองหาร)

118 โครงการกํอสร๎างลานกีฬา
ขนาดกว๎าง 18.00 ยาว 30
เมตร จํานวน 1 แหํง พร๎อม
จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย
(สถานที่กํอสร๎างลานหน๎าวัด
หมูํ 6 ต.หนองหาร)

เพื่อไว๎บริการสาธารณะ กํอสร๎างลานกีฬา
แกํชุมชนทุํงปุาเก็ด และ ขนาดกว๎าง
ชุมชนใกล๎เคียง
18.00 ยาว 30
เมตร จํานวน 1
แหํง พร๎อมจัดซื้อ
เครื่องออกกําลัง
กาย

~ 79 ~

1. เส๎นทางคมนาคมมี
กองชําง
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชนสามารถ
เดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
รวดเร็ว
1. เส๎นทางคมนาคมมี
กองชําง
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชนสามารถ
เดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
รวดเร็ว
1.ประชาชนมีเครื่องออก กองชําง
กําลังกายกลางแจ๎งใน
ชุมชน

~ 80 ~
1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

119 โครงการกํอสร๎างกําแพงกันดิน

120

121

พร๎อมถมดินขยายถนนเพือ่
ปูองกันตลิ่งพัง ยาว 86 เมตร
ตามแบบที่เทศบาลเมืองแมํโจ๎
กําหนดจํานวน 1 แหํง (สถานที่
กํอสร๎างบริเวณเลียบลําน้ําคาวตํอ
จากเดิม-สะพานบ๎านวังปูอง หมูทํ ี่
6 ต.หนองหาร)
โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด๎วย
แอสฟ๓ลท๑ติกคอนกรีต (โอเวอร๑
เลย๑) พร๎อมตีเส๎นจราจร ขนาด
กว๎าง 2.50 เมตร ยาว 47 เมตร
หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมํนอ๎ ยกวํา 117
ตารางเมตร (สถานที่กอํ สร๎าง
บริเวณซอย 4 หมูํที่ 6 ต.หนอง
หาร)
โครงการกํอสร๎างถนน คสล.
พร๎อมถม ปรับผิวถนน กว๎าง
4.20-4.50 เมตร ยาว 350
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ ที่
ดําเนินการไมํนอ๎ ยกวํา 1,505
เมตร (สถานที่กอํ สร๎าง บริเวณ
ตั้งแตํสะพานวังปูอง-โรงแรมไลน๑
อัพรีสอร๑ท แอนด๑สปา หมูทํ ี่ 6
ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหมํ)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)

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

กํอสร๎างกําแพงกัน
ดินพร๎อมถมดินขยาย
ถนนเพื่อปูองกันตลิ่ง
พัง ยาว 86 เมตร
ตามแบบที่เทศบาล
เมืองแมํโจ๎กําหนด
จํานวน 1 แหํง

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

กว๎าง 4.20-4.50
เมตร ยาว 350
เมตร หนา 0.15
เมตร หรือพืน้ ที่
ดําเนินการไมํนอ๎ ย
กวํา 1,505 เมตร

ขนาดกว๎าง 2.50
เมตร ยาว 47 เมตร
หนา 0.05 เมตร
หรือพื้นที่ดําเนินการ
ไมํน๎อยกวํา 117
ตารางเมตร

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รับ
รับผิดชอบ
(KPI)
ร๎อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่
ได๎
มาตรฐาน

1,550,000

ร๎อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่
ได๎
มาตรฐาน

41,000

980,000

~ 80 ~

980,000

980,000

ร๎อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่
ได๎
มาตรฐาน

1. เส๎นทางคมนาคมมี
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชนสามารถ
เดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิตทางการ
เกษตรมีความรวดเร็ว
1. เส๎นทางคมนาคมมี
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชนสามารถ
เดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิตทางการ
เกษตรมีความรวดเร็ว

กองชําง

1. เส๎นทางคมนาคมมี
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชนสามารถ
เดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิตทางการ
เกษตรมีความรวดเร็ว

กองชําง

กองชําง

~ 81 ~
1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

122 โครงการวางทํอระบายน้ํา
คสล. ขนาดเส๎นผํานศูนย๑กลาง
1.00 เมตร จํานวน 80 ทํอน
พร๎อมบํอพัก จํานวน 4 บํอ
และกํอสร๎างถนน คสล. พร๎อม
ตีเส๎นจราจร กว๎าง 5.00 เมตร
ยาว 85 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไมํ
น๎อยกวํา 425 ตารางเมตร
เพื่อเชื่อมตํอถนนสายบ๎านร๎องไปชุมชนทุํงปุาเก็ด (สถานที่
กํอสร๎างบริเวณถนนเชื่อมบ๎าน
ร๎องไปชุมชนทุํงปุาเก็ด หมูํ 6
ต.หนองหาร)
123 โครงการกํอสร๎างศาลา
เอนกประสงค๑ขนาด
8.00x20.00 เมตร
ภายในฌาปนสถานหมูํที่ 9 ต.
หนองหาร (สถานที่กํอสร๎าง
บริเวณฌาปนสถานหมูํที่ 9 ต.
หนองหาร อ.สันทราย จ.
เชียงใหมํ)

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ พัฒนาเส๎นทาง
คมนาคมให๎ได๎มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง ประชาชน
สัญจรได๎อยํางสะดวก
รวดเร็ว
3. เพื่อให๎การขนสํง
ผลผลิตทางการเกษตร
มีความสะดวกรวดเร็ว

เพื่อไว๎บริการสาธารณะ
แกํชุมชนทุํงหมื่นน๎อย
และชุมชนใกล๎เคียง

เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

เส๎นผํานศูนย๑กลาง
1.00 เมตร
จํานวน 80 ทํอน
พร๎อมบํอพัก
จํานวน 4 บํอ และ
กํอสร๎างถนน คสล.
พร๎อมตีเส๎นจราจร
กว๎าง 5.00 เมตร
ยาว 85 เมตร
หนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่
ดําเนินการไมํน๎อย
กวํา 425 ตาราง
เมตร
กํอสร๎างศาลา
เอนกประสงค๑
ขนาด
8.00x20.00
เมตร ภายในฌาปน
สถานหมูํที่ 9 ต.
หนองหาร

~ 81 ~

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รับ
รับผิดชอบ
(KPI)

2565
(บาท)

590,000

590,000

590,000

ร๎อยละ
ระยะทาง
ของถนน
ที่ได๎
มาตรฐาน

1. เส๎นทางคมนาคมมี
กองชําง
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชนสามารถ
เดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
รวดเร็ว

1,350,000

1,350,000

1,350,000

กํอสร๎าง
เสร็จ
100%

1. เส๎นทางคมนาคมมี
กองชําง
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชนสามารถ
เดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
รวดเร็ว

~ 82 ~
1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รับ
รับผิดชอบ
(KPI)

124 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟ
กระพริบ บริเวณทางโค๎งหน๎า
เสื้อบ๎าน หมูํที่ 9 ต.หนองหาร

1. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง ประชาชน
สัญจรได๎อยํางสะดวก
รวดเร็ว
2. เพื่อให๎การขนสํง
ผลผลิตทางการเกษตร
มีความสะดวกรวดเร็ว

ติดตั้งสัญญาณไฟ
กระพริบ บริเวณ
ทางโค๎งหน๎าเสื้อ
บ๎าน

30,000

30,000

30,000

กํอสร๎าง
เสร็จ
100%

125 โครงการปรับปรุงเครื่องขยาย
เสียงตามสาย และขยายเขต
ระบบเสียงตามสายประจํา
หมูํบ๎าน หมูํ 9 ต.หนองหาร

เพื่อไว๎บริการสาธารณะ
แกํชุมชนทุํงหมื่นน๎อย
และชุมชนใกล๎เคียง

ปรับปรุงเครื่อง
ขยายเสียงตามสาย
และขยายเขต
ระบบเสียงตามสาย
ประจํา

85,000

85,000

85,000

กํอสร๎าง
เสร็จ
100%

126 โครงการกํอสร๎างห๎องเก็บของ
ขนาดกว๎าง 5x12 เมตร
(สถานที่กํอสร๎าง บริเวณสุสาน
บ๎านแมํโจ๎ หมูํที่ 9 ตําบล
หนองหาร อําเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหมํ

เพื่อไว๎บริการสาธารณะ
แกํชุมชนทุํงหมื่นน๎อย
และชุมชนใกล๎เคียง

กํอสร๎างศาลา
เอนกประสงค๑
ขนาด
8.00x20.00
เมตร ภายในฌาปน
สถานหมูํที่ 9 ต.
หนองหาร

510,000

510,000

510,000

กํอสร๎าง
เสร็จ
100%

~ 82 ~

1. เส๎นทางคมนาคมมี
กองชําง
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชนสามารถ
เดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
รวดเร็ว
1. เส๎นทางคมนาคมมี
กองชําง
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชนสามารถ
เดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
รวดเร็ว
1. เส๎นทางคมนาคมมี
กองชําง
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชนสามารถ
เดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
รวดเร็ว

~ 83 ~
1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

127 โครงการกํอสร๎างทํอลอด
เหลี่ยม คสล. กว๎าง 3.00
เมตร ลึกเฉลี่ย 1.30 เมตร
ยาว 102 เมตร (สถานที่
กํอสร๎างบริเวณรั้วหมูํบ๎านภา
นนท๑ ถึงสามแยกหน๎าหมูํบ๎าน
ภานนท๑ตํอจากของเดิม หมูํที่
9 ตําบลหนองหาร)

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคมให๎ได๎มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง ประชาชน
สัญจรได๎อยํางสะดวก
รวดเร็ว
3. เพื่อให๎การขนสํง
ผลผลิตทางการเกษตร
มีความสะดวกรวดเร็ว
128 อุดหนุนสํานักงานการไฟฟูา
1.เพื่อให๎มีแสงสวําง
สํวนภูมิภาคอําเภอสันทราย
เพียงพอสําหรับผู๎ใช๎
เพื่อขยายไฟกิ่งสาธารณะ
ถนนตอนกลางคืน
บริเวณซอยทางเข๎าปุาช๎า หมูํ 2.เพื่อปูองกัน รักษา
9 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ. ปลอดภัยในชีวิตและ
เชียงใหมํ
ทรัพย๑สินของ
129 อุดหนุนสํานักงานการไฟฟูา
1.เพื่อให๎มีแสงสวําง
สํวนภูมิภาค อําเภอสันทราย
เพียงพอสําหรับผู๎ใช๎
เพื่อขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ ถนนตอนกลางคืน
ซอยบ๎านพรสวรรค๑ หมูํที่ 9 ต. 2.เพื่อปูองกัน รักษา
หนองหาร
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย๑สินของ

เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)
กว๎าง 3.00 เมตร
ลึกเฉลี่ย 1.30
เมตร ยาว 102
เมตร

2561
(บาท)

2562
(บาท)
1,650,000

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

1,650,000

1,650,000

1,650,000

เพื่อขยายไฟกิ่ง
สาธารณะบริเวณ
ซอยทางเข๎าปุาช๎า

85,000

85,000

85,000

ขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะ ซอย
บ๎านพรสวรรค๑

200,000

200,000

200,000

~ 83 ~

ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รับ
รับผิดชอบ
(KPI)
ร๎อยละ
ระยะทาง
ของถนน
ที่ได๎
มาตรฐาน

1. เส๎นทางคมนาคมมี
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชนสามารถ
เดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
รวดเร็ว
จํานวนจุด ประชาชนมีไฟฟูาสํอง
ที่ได๎รับ
สวํางสร๎างความปลอดภัย
การขยาย ให๎แกํชีวิต และทรัพย๑สิน
เขตไฟฟูา

กองชําง

จํานวนจุด ประชาชนมีไฟฟูาสํอง
ที่ได๎รับ
สวํางสร๎างความปลอดภัย
การขยาย ให๎แกํชีวิต และทรัพย๑สิน
เขตไฟฟูา

กองชําง
กับสํานักงาน
การไฟฟูาสํวน
ภูมิภาคอําเภอ
สันทราย

กองชําง
กับสํานักงาน
การไฟฟูาสํวน
ภูมิภาคอําเภอ
สันทราย

~ 84 ~
1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

130 โครงการกํอสร๎างถนน คสล.

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

131 โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด๎วย

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

พร๎อมตีเส๎นจราจร ขนาด กว๎าง
3.50 เมตร ยาว 115 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ ที่
ดําเนินการไมํนอ๎ ยกวํา 402
ตารางเมตร และกํอสร๎างราง
ระบายน้ํา คสล. กว๎าง 0.30
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา
0.10 เมตร ยาว 115 เมตร
(สถานทีก่ ํอสร๎างบริเวณถนนข๎าง
บ๎านโสภณ หมูํที่ 9 ต.หนองหาร)
แอสฟ๓ลท๑ติกคอนกรีต พร๎อมตีเส๎น
จราจร ขนาด กว๎างเฉลี่ย 3.505.00 เมตร ยาว 468 เมตร
หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมํนอ๎ ยกวํา 2,192
ตารางเมตร พร๎อมกํอสร๎างราง
ระบายน้ํา คสล. กว๎าง 0.40
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว
837 เมตร หนา 0.10 เมตร ทั้ง
สองข๎าง (สถานทีก่ อํ สร๎างบริเวณ
ถนนซอย หมูํบ๎านจรรยาวัลย๑
เชื่อมระหวํางหมูํ 9 และหมูํ 4
ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.
เชียงใหมํ)

เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

ขนาด กว๎าง 3.50
เมตร ยาว 115
เมตร หนา 0.15
เมตร หรือพืน้ ที่
ดําเนินการไมํนอ๎ ย
กวํา 402 ตาราง
เมตร และกํอสร๎าง
รางระบายน้ํา คสล.
กว๎าง 0.30 เมตร
ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร
หนา0.10 เมตร ยาว
115 เมตร
กว๎างเฉลี่ย 3.505.00 เมตร ยาว
468 เมตร หนา
0.05 เมตร หรือ
พื้นที่ดําเนินการไมํ
น๎อยกวํา 2,192
ตารางเมตร พร๎อม
กํอสร๎างรางระบาย
น้ํา คสล. กว๎าง
0.40 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.40 เมตร
ยาว 837 เมตร
หนา 0.10 เมตร ทั้ง
สองข๎าง

~ 84 ~

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รับ
รับผิดชอบ
(KPI)

2565
(บาท)

580,000

580,000

580,000

ร๎อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่
ได๎
มาตรฐาน

1. เส๎นทางคมนาคมมี
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชนสามารถ
เดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิตทางการ
เกษตรมีความรวดเร็ว

กองชําง

2,950,000

2,950,000

2,950,000

ร๎อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่
ได๎
มาตรฐาน

1. เส๎นทางคมนาคมมี
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชนสามารถ
เดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิตทางการ
เกษตรมีความรวดเร็ว

กองชําง

~ 85 ~
1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

132 โครงการกํอสร๎างทํอลอดเหลี่ยม

คสล. ขนาดกว๎าง 1.00 เมตร ลึก
1.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
ยาว 55 เมตร เพือ่ ขยายผิวถนน
(สถานทีก่ ํอสร๎างบริเวณหน๎า
หมูํบ๎านโกลเด๎นท๑โฮม หมูํ 9 ต.
หนองหาร)

133 โครงการขยายผิวถนนแอสฟ๓ลท๑ติ

134

กคอนกรีต พร๎อมตีเส๎นจราจร
ขนาดกว๎าง 0.60-0.70 เมตร
ยาว 1,555 เมตร หนา 0.05
เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไมํน๎อย
กวํา 1,032 ตารางเมตร
(สถานทีก่ ํอสร๎างบริเวณถนนปาก
ทางเข๎าทุํงหมืน่ น๎อย-หน๎าวัดทุํง
หมื่นน๎อย หมูํที่ 9 ต.หนองหาร)
โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด๎วย
แอสฟ๓ลท๑ติกคอนกรีต (โอเวอร๑
เลย๑) พร๎อมตีเส๎นจราจร ขนาด
กว๎าง 5.00-6.00 เมตร ยาว
600 เมตร หนา 0.05 เมตร
หรือพื้นที่ดําเนินการไมํนอ๎ ยกวํา
3,300 ตารางเมตร (สถานที่
กํอสร๎างบริเวณซอย 1 หมูํที่ 9
ต.หนองหาร)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

540,000

540,000

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

ขนาดกว๎าง 1.00
เมตร ลึก 1.00
เมตร หนา 0.15
เมตร ยาว 55 เมตร
เพื่อขยายผิวถนน
เมตร
ขนาดกว๎าง 0.600.70 เมตร ยาว
1,555 เมตร หนา
0.05 เมตร หรือ
พื้นที่ดําเนินการไมํ
น๎อยกวํา 1,032
ตารางเมตร

985,000

ร๎อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่
ได๎
มาตรฐาน

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

ขนาดกว๎าง 5.006.00 เมตร ยาว
600 เมตร หนา
0.05 เมตร หรือ
พื้นที่ดําเนินการไมํ
น๎อยกวํา 3,300
ตารางเมตร

1,056,000

ร๎อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่
ได๎
มาตรฐาน

~ 85 ~

540,000

ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รับ
รับผิดชอบ
(KPI)
ร๎อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่
ได๎
มาตรฐาน

1. เส๎นทางคมนาคมมี
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชนสามารถ
เดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิตทางการ
เกษตรมีความรวดเร็ว
1. เส๎นทางคมนาคมมี
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชนสามารถ
เดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิตทางการ
เกษตรมีความรวดเร็ว

กองชําง

1. เส๎นทางคมนาคมมี
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชนสามารถ
เดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิตทางการ
เกษตรมีความรวดเร็ว

กองชําง

กองชําง

~ 86 ~
1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

135 โครงการกํอสร๎างทํอลอด
เหลี่ยม คสล. กว๎าง 3.00
เมตร ลึกเฉลี่ย 1.30 เมตร
ยาว 542 เมตร (สถานที่
กํอสร๎าง บริเวณที่นานายเปรม
ตํอจากของเดิม หมูํที่ 9 ต.
หนองหาร)
136 โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิม
ด๎วยแอสฟ๓ลท๑ติกคอนกรีต (โอ
เวอร๑เลย๑) พร๎อมตีเส๎นจราจร
ขนาดกว๎าง 5.00-7.00 เมตร
ยาว 422 เมตร หนา 0.05
เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไมํ
น๎อยกวํา 2,530 ตารางเมตร
(สถานที่กํอสร๎างบริเวณ
ทางเข๎าหมูํบ๎านพรสวรรค๑ ถึง
หลังโครงการ เชื่อมตํอถนน
ชุมชนทุํงหมื่นน๎อย-ชุมชน
สหกรณ๑นิคม 1 หมูํที่ 9 ต.
หนองหาร)

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคมให๎ได๎มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง ประชาชน
สัญจรได๎อยํางสะดวก
รวดเร็ว
3. เพื่อให๎การขนสํง
ผลผลิตทางการเกษตร
มีความสะดวกรวดเร็ว
1. เพื่อพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคมให๎ได๎มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง ประชาชน
สัญจรได๎อยํางสะดวก
รวดเร็ว
3. เพื่อให๎การขนสํง
ผลผลิตทางการเกษตร
มีความสะดวกรวดเร็ว

เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)
กว๎าง 3.00 เมตร
ลึกเฉลี่ย 1.30
เมตร ยาว 542
เมตร

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

8,000,000

ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รับ
รับผิดชอบ
(KPI)
ร๎อยละ
ระยะทาง
ของถนน
ที่ได๎
มาตรฐาน

ขนาดกว๎าง 5.007.00 เมตร ยาว
422 เมตร หนา
0.05 เมตร หรือ
พื้นที่ดําเนินการไมํ
น๎อยกวํา 2,530
ตารางเมตร

880,000

~ 86 ~

880,000

880,000

ร๎อยละ
ระยะทาง
ของถนน
ที่ได๎
มาตรฐาน

1. เส๎นทางคมนาคมมี
กองชําง
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชนสามารถ
เดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
รวดเร็ว
1. เส๎นทางคมนาคมมี
กองชําง
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชนสามารถ
เดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
รวดเร็ว

~ 87 ~
1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รับ
รับผิดชอบ
(KPI)

137 โครงการกํอสร๎างอาคารห๎อง
เพื่อไว๎บริการสาธารณะ
ประชุมและจัดกิจกรรมหมูํบา๎ น แกํชุมชนทุํงหมื่นน๎อย
ขนาดกว๎าง 8.00 เมตร ยาว
และชุมชนใกล๎เคียง
16 เมตร (สถานที่กอํ สร๎าง
บริเวณที่ดินเทศบาลเมืองแมํโจ๎
หลังวัดทุํงหมื่นน๎อย หมูํ 9 ต.
หนองหาร)

กํอสร๎างอาคารห๎อง
ประชุมและจัด
กิจกรรมหมูํบา๎ น
ขนาดกว๎าง 8.00
เมตร ยาว 16
เมตร

1,400,000

1,400,000

1,400,000

กํอสร๎าง
เสร็จ
100%

138 โครงการวางทํอระบายน้ํา
คสล. ขนาดเส๎นผํานศูนย๑กลาง
0.80 เมตร จํานวน 428
ทํอน พร๎อมบํอพัก จํานวน 22
บํอ พร๎อมถมดินหลังทํอ
(สถานที่กํอสร๎างบริเวณถนน
ซอยเกษตรใหมํเลียบโรงเรียน
บ๎านห๎วยเกี๋ยง)

ขนาดเส๎นผําน
ศูนย๑กลาง 0.80
เมตร จํานวน 428
ทํอน พร๎อมบํอพัก
จํานวน 22 บํอ

1,480,000

1,480,000

1,480,000

ร๎อยละ
ระยะทาง
ของถนน
ที่ได๎
มาตรฐาน

จัดซื้อที่ดิน เนื้อที่
ไมํน๎อยกวํา 1 ไรํ
เพื่อเป็นสวน
สาธารณประโยชน๑
ในชุมชน หมูํที่ 10

4,000,000

4,000,000

4,000,000

กํอสร๎าง
เสร็จ
100%

139 โครงการจัดซื้อที่ดิน เนื้อที่ไมํ
น๎อยกวํา 1 ไรํ เพื่อเป็นสวน
สาธารณประโยชน๑ในชุมชน
หมูํที่ 10 ต.หนองหาร

1. เพื่อพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคมให๎ได๎มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง ประชาชน
สัญจรได๎อยํางสะดวก
รวดเร็ว
3. เพื่อให๎การขนสํง
ผลผลิตทางการเกษตร
มีความสะดวกรวดเร็ว
เพื่อไว๎บริการสาธารณะ
แกํชุมชนเกษตรใหมํ
และชุมชนใกล๎เคียง

~ 87 ~

1. เส๎นทางคมนาคมมี
กองชําง
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชนสามารถ
เดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
รวดเร็ว
1. เส๎นทางคมนาคมมี
กองชําง
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชนสามารถ
เดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
รวดเร็ว
1. เส๎นทางคมนาคมมี
กองชําง
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชนสามารถ
เดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
รวดเร็ว

~ 88 ~
1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

140 โครงการกํอสร๎างถนน คสล.
พร๎อมตีเส๎นจราจร ขนาด กว๎าง
5.00 เมตร ยาว 660 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมํน๎อยกวํา 3,300
ตารางเมตร (สถานที่กํอสร๎าง
บริเวณถนนซอย 8 ปูาศรี
คิวรถ หมูํที่ 10 ต.หนองหาร)

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคมให๎ได๎มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง ประชาชน
สัญจรได๎อยํางสะดวก
รวดเร็ว
3. เพื่อให๎การขนสํง
ผลผลิตทางการเกษตร
มีความสะดวกรวดเร็ว
141 โครงการกํอสร๎างรางระบายน้าํ 1. เพื่อพัฒนาเส๎นทาง
คสล. กว๎าง 0.50 เมตร ลึก
คมนาคมให๎ได๎มาตรฐาน
เฉลี่ย 0.62 เมตร หนา 0.12 2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
เมตร ยาว 530 เมตร
การเดินทาง ประชาชน
(สถานที่กํอสร๎าง ตั้งแตํสะพาน สัญจรได๎อยํางสะดวก
สวนนงนุชถึงสวนบ๎านพํอ หมูํที่ รวดเร็ว
10 ต.หนองหาร)
3. เพื่อให๎การขนสํง
ผลผลิตทางการเกษตร
มีความสะดวกรวดเร็ว

เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รับ
รับผิดชอบ
(KPI)

ขนาด กว๎าง 5.00
เมตร ยาว 660
เมตร หนา 0.15
เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมํน๎อย
กวํา 3,300
ตารางเมตร

2,200,000

2,200,000

2,200,000

ร๎อยละ
ระยะทาง
ของถนน
ที่ได๎
มาตรฐาน

กว๎าง 0.50 เมตร
ลึกเฉลี่ย 0.62
เมตร หนา 0.12
เมตร ยาว 530
เมตร

1,750,000

1,750,000

1,750,000

ร๎อยละ
ระยะทาง
ของถนน
ที่ได๎
มาตรฐาน

~ 88 ~

1. เส๎นทางคมนาคมมี
กองชําง
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชนสามารถ
เดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
รวดเร็ว
1. เส๎นทางคมนาคมมี
กองชําง
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชนสามารถ
เดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
รวดเร็ว

~ 89 ~
1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

142 อุดหนุนสํานักงานการไฟฟูา
สํวนภูมิภาค อําเภอสันทราย
เพื่อขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ
ซอยลีลาวดี หมูํที่ 10 ต.
หนองหาร

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให๎มีแสงสวําง
เพียงพอสําหรับผู๎ใช๎
ถนนตอนกลางคืน
2.เพื่อปูองกัน รักษา
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย๑สินของ
143 โครงการกํอสร๎างถนน คสล.
1. เพื่อพัฒนาเส๎นทาง
พร๎อมตีเส๎นจราจร ขนาด กว๎าง คมนาคมให๎ได๎มาตรฐาน
5.00 เมตร ยาว 385 เมตร 2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
การเดินทาง ประชาชน
ดําเนินการไมํน๎อยกวํา 1,925 สัญจรได๎อยํางสะดวก
ตารางเมตร (สถานที่กํอสร๎าง รวดเร็ว
ซอย 9 ข๎างโรงเรียนสันทราย 3. เพื่อให๎การขนสํง
วิทยาคม หมูํที่ 10 ต.หนอง
ผลผลิตทางการเกษตร
หาร)
มีความสะดวกรวดเร็ว
144 โครงการกํอสร๎างรางระบายน้าํ 1. เพื่อพัฒนาเส๎นทาง
คสล. กว๎าง 0.40 เมตร ลึก
คมนาคมให๎ได๎มาตรฐาน
เฉลี่ย 0.50 เมตร หนา 0.10 2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
เมตร ยาว 516 เมตร
การเดินทาง ประชาชน
(สถานที่กํอสร๎าง บริเวณซอย สัญจรได๎อยํางสะดวก
หมูํบ๎านณัฐกมล หมูํที่ 10 ต. รวดเร็ว
หนองหาร)
3. เพื่อให๎การขนสํง
ผลผลิตทางการเกษตร
มีความสะดวกรวดเร็ว

เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

200,000

200,000

200,000

ขนาด กว๎าง 5.00
เมตร ยาว 385
เมตร หนา 0.15
เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมํน๎อย
กวํา 1,925
ตารางเมตร

1,251,000

1,251,000

1,251,000

ร๎อยละ
ระยะทาง
ของถนน
ที่ได๎
มาตรฐาน

กว๎าง 0.40 เมตร
ลึกเฉลี่ย 0.50
เมตร หนา 0.10
เมตร ยาว 516
เมตร

1,170,000

1,170,000

1,170,000

ร๎อยละ
ระยะทาง
ของถนน
ที่ได๎
มาตรฐาน

2561
(บาท)

2562
(บาท)

ขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะ ซอย
ลีลาวดี

~ 89 ~

ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รับ
รับผิดชอบ
(KPI)
จํานวนจุด ประชาชนมีไฟฟูาสํอง
ที่ได๎รับ
สวํางสร๎างความปลอดภัย
การขยาย ให๎แกํชีวิต และทรัพย๑สิน
เขตไฟฟูา

กองชําง
กับสํานักงาน
การไฟฟูาสํวน
ภูมิภาคอําเภอ
สันทราย

1. เส๎นทางคมนาคมมี
กองชําง
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชนสามารถ
เดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
รวดเร็ว
1. เส๎นทางคมนาคมมี
กองชําง
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชนสามารถ
เดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
รวดเร็ว

~ 90 ~
1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

145 โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิม
ด๎วยแอสฟ๓ลท๑ติกคอนกรีต (โอ
เวอร๑เลย๑) พร๎อมตีเส๎นจราจร
ขนาดกว๎าง 5.00 เมตร ยาว
503 เมตร หนา 0.05 เมตร
หรือพื้นที่ดําเนินการไมํน๎อย
กวํา 2,515 ตารางเมตร
(สถานที่กํอสร๎างบริเวณซอย 1
หมูํบ๎านณัฐกมล หมูํที่ 10 ต.
หนองหาร)
146 อุดหนุนสํานักงานการไฟฟูา
สํวนภูมิภาค อําเภอสันทราย
เพื่อขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ
บริเวณซอย 8 หมูํที่ 10 ต.
หนองหาร
147 อุดหนุนสํานักงานการไฟฟูา
สํวนภูมิภาค อําเภอสันทราย
เพื่อขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ
บริเวณซอย 9 หมูํที่ 10 ต.
หนองหาร

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท) (บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

880,500

ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รับ
รับผิดชอบ
(KPI)

1. เพื่อพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคมให๎ได๎มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง ประชาชน
สัญจรได๎อยํางสะดวก
รวดเร็ว
3. เพื่อให๎การขนสํง
ผลผลิตทางการเกษตร
มีความสะดวกรวดเร็ว

ขนาดกว๎าง 5.00
เมตร ยาว 503
เมตร หนา 0.05
เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมํน๎อย
กวํา 2,515
ตารางเมตร

1.เพื่อให๎มีแสงสวําง
เพียงพอสําหรับผู๎ใช๎
ถนนตอนกลางคืน
2.เพื่อปูองกัน รักษา
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย๑สินของ
1.เพื่อให๎มีแสงสวําง
เพียงพอสําหรับผู๎ใช๎
ถนนตอนกลางคืน
2.เพื่อปูองกัน รักษา
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย๑สินของ

ขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะ บริเวณ
ซอย 8

250,000

250,000

250,000

จํานวนจุด ประชาชนมีไฟฟูาสํอง
ที่ได๎รับ
สวํางสร๎างความปลอดภัย
การขยาย ให๎แกํชีวิต และทรัพย๑สิน
เขตไฟฟูา

กองชําง
กับสํานักงาน
การไฟฟูาสํวน
ภูมิภาคอําเภอ
สันทราย

ขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะ บริเวณ
ซอย 9

250,000

250,000

250,000

จํานวนจุด ประชาชนมีไฟฟูาสํอง
ที่ได๎รับ
สวํางสร๎างความปลอดภัย
การขยาย ให๎แกํชีวิต และทรัพย๑สิน
เขตไฟฟูา

กองชําง
กับสํานักงาน
การไฟฟูาสํวน
ภูมิภาคอําเภอ
สันทราย

~ 90 ~

ร๎อยละ
ระยะทาง
ของถนน
ที่ได๎
มาตรฐาน

1. เส๎นทางคมนาคมมี
กองชําง
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชนสามารถ
เดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
รวดเร็ว

~ 91 ~
1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

148 โครงการกํอสร๎างระบบประปา
ขนาดใหญํ จํานวน 1 แหํง
ตามแบบแปลนกรมทรัพยากร
น้ํา (สถานทีก่ ํอสร๎างบริเวณ
ที่ดินของหมูํบ๎าน หมูํ 10 ต.
หนองหาร)
149 โครงการกํอสร๎างถนน คสล.
พร๎อมตีเส๎นจราจร ขนาดกว๎าง
4.00 เมตร ยาว 292 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมํน๎อยกวํา 1,168
ตารางเมตร (สถานที่กํอสร๎าง
ซอยบ๎านลุงนวล หมูํที่ 11 ต.
หนองหาร)
150 โครงการกํอสร๎างถนน คสล.
พร๎อมตีเส๎นจราจร ขนาดกว๎าง
3.00 เมตร ยาว 77 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมํน๎อยกวํา 231
ตารางเมตร (สถานที่กํอสร๎าง
ซอยบ๎านเลา หมูํที่ 11 ต.
หนองหาร)

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให๎มีน้ําใช๎ในการ
อุปโภค บริโภคทํา
การเกษตรและเลี้ยง
สัตว๑
2. เพื่อขยายลําน้าํ และ
กําจัดวัชพืช ทําให๎การ
ระบายน้าํ สะดวกและ
ปูองกันน้ําทํวม
1. เพื่อพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคมให๎ได๎มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง ประชาชน
สัญจรได๎อยํางสะดวก
รวดเร็ว
3. เพื่อให๎การขนสํง
ผลผลิตทางการเกษตร
มีความสะดวกรวดเร็ว
1. เพื่อพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคมให๎ได๎มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง ประชาชน
สัญจรได๎อยํางสะดวก
รวดเร็ว
3. เพื่อให๎การขนสํง
ผลผลิตทางการเกษตร
มีความสะดวกรวดเร็ว

เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รับ
รับผิดชอบ
(KPI)

กํอสร๎างระบบ
ประปาขนาดใหญํ
จํานวน 1 แหํง
ตามแบบแปลน
กรมทรัพยากรน้ํา

2,600,000

2,600,000

2,600,000

กํอสร๎าง
เสร็จ
100%

ขนาดกว๎าง 4.00
เมตร ยาว 292
เมตร หนา 0.15
เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมํน๎อย
กวํา 1,168
ตารางเมตร

760,000

760,000

760,000

ร๎อยละ
ระยะทาง
ของถนน
ที่ได๎
มาตรฐาน

ขนาดกว๎าง 3.00
เมตร ยาว 77
เมตร หนา 0.15
เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมํน๎อย
กวํา 231 ตาราง
เมตร

160,000

160,000

160,000

ร๎อยละ
ระยะทาง
ของถนน
ที่ได๎
มาตรฐาน

~ 91 ~

1. มีน้ําใช๎ในการอุปโภค
กองชําง
บริโภคทําการเกษตรและ
เลี้ยงสัตว๑อยํางเพียงพอ
2. ลําน้ําไมํตื้นเขิน กว๎าง
ขึ้นไมํมีวัชพืช สามารถ
ระบายน้าํ ได๎อยํางสะดวก
และปูองกันการเกิดน้ํา
ทํวม
1. เส๎นทางคมนาคมมี
กองชําง
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชนสามารถ
เดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
รวดเร็ว
1. เส๎นทางคมนาคมมี
กองชําง
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชนสามารถ
เดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
รวดเร็ว

~ 92 ~
1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

151 โครงการกํอสร๎างถนน คสล.
พร๎อมตีเส๎นจราจร ขนาดกว๎าง
3.50 เมตร ยาว 186 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมํน๎อยกวํา 651
ตารางเมตร (สถานที่กํอสร๎าง
ซอย 20 หมูํที่ 11 ต.หนอง
หาร)

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคมให๎ได๎มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง ประชาชน
สัญจรได๎อยํางสะดวก
รวดเร็ว
3. เพื่อให๎การขนสํง
ผลผลิตทางการเกษตร
มีความสะดวกรวดเร็ว
152 โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด๎วย 1. เพื่อพัฒนาเส๎นทาง
แอสฟ๓ลท๑ติกคอนกรีต (โอเวอร๑
คมนาคมให๎ได๎มาตรฐาน
เลย๑) และตีเส๎นจราจร ขนาด
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
กว๎าง 2.80 เมตร ยาว 186
การเดินทาง ประชาชน
เมตร หนา 0.05 เมตร พร๎อม
สัญจรได๎อยํางสะดวก
ยกฝาบํอ หรือพื้นที่ดําเนินการไมํ รวดเร็ว
น๎อยกวํา 520 ตารางเมตร
3. เพื่อให๎การขนสํง
(สถานที่กํอสร๎างบริเวณถนนซอย ผลผลิตทางการเกษตร
8 หมูํ 11 ต.หนองหาร)
มีความสะดวกรวดเร็ว
153 โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด๎วย 1. เพื่อพัฒนาเส๎นทาง
แอสฟ๓ลท๑ติกคอนกรีต (โอเวอร๑
คมนาคมให๎ได๎มาตรฐาน
เลย๑) พร๎อมตีเส๎นจราจร ขนาด
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
กว๎าง 5.50 เมตร ยาว 680
การเดินทาง ประชาชน
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ
สัญจรได๎อยํางสะดวก
พื้นที่ดําเนินการไมํน๎อยกวํา
รวดเร็ว
3,740 ตารางเมตร (สถานที่
3. เพื่อให๎การขนสํง
กํอสร๎างบริเวณซอย 6 สมชาย
ผลผลิตทางการเกษตร
หมูํที่ 11 ต.หนองหาร)
มีความสะดวกรวดเร็ว

เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ขนาดกว๎าง
3.50 เมตร ยาว
186 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ดําเนินการ
ไมํน๎อยกวํา
651 ตาราง
เมตร

430,000

430,000

430,000

ร๎อยละ
ระยะทาง
ของถนน
ที่ได๎
มาตรฐาน

ขนาดกว๎าง
2.80 เมตร ยาว
186 เมตร หนา
0.05 เมตร
พร๎อม ยกฝาบํอ
หรือพื้นที่
ดําเนินการไมํ
น๎อยกวํา 520
ตารางเมตร
ขนาดกว๎าง
5.50 เมตร ยาว
680 เมตร หนา
0.05 เมตร หรือ
พื้นที่ดําเนินการ
ไมํน๎อยกวํา
3,740 ตาราง
เมต

200,000

200,000

200,000

ร๎อยละ
ระยะทาง
ของถนน
ที่ได๎
มาตรฐาน

1,350,000

1,350,000

1,350,000

ร๎อยละ
ระยะทาง
ของถนน
ที่ได๎
มาตรฐาน

2561
(บาท)

2562
(บาท)

~ 92 ~

ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รับ
รับผิดชอบ
(KPI)
1. เส๎นทางคมนาคมมี
กองชําง
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชนสามารถ
เดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
รวดเร็ว
1. เส๎นทางคมนาคมมี
กองชําง
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชนสามารถ
เดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
รวดเร็ว
1. เส๎นทางคมนาคมมี
กองชําง
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชนสามารถ
เดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
รวดเร็ว

~ 93 ~
1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

154 โครงการกํอสร๎างรางระบายน้าํ
คสล. กว๎าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย
0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร
ยาว 255 เมตร (สถานที่
กํอสร๎าง บริเวณซอย 5 หมูํที่ 11
ต.หนองหาร)

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคมให๎ได๎มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง ประชาชน
สัญจรได๎อยํางสะดวก
รวดเร็ว
3. เพื่อให๎การขนสํง
ผลผลิตทางการเกษตร
มีความสะดวกรวดเร็ว
155 โครงการจัดซื้อโคมไฟไฮโซเดียม 1. เพื่อพัฒนาเส๎นทาง
พร๎อมติดตั้ง ขนาด 250 วัตต๑
คมนาคมให๎ได๎มาตรฐาน
เพื่อติดตั้งบริเวณสามแยกทางไป 2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
หมูํ 11 ต.หนองหาร ตลอดสาย) การเดินทาง ประชาชน
สัญจรได๎อยํางสะดวก
รวดเร็ว
3. เพื่อให๎การขนสํง
ผลผลิตทางการเกษตร
มีความสะดวกรวดเร็ว
156 โครงการกํอสร๎างถังกรอง ขนาด 1. เพื่อให๎มีน้ําใช๎ในการ
10 ลบ.ม./ชั่วโมง และเจาะบํอ อุปโภค บริโภคทํา
บาดาลขนาด 6 นิ้ว เพื่อเพิ่ม
การเกษตรและเลี้ยง
ประสิทธิภาพการจํายน้ําประปา สัตว๑
หมูํบ๎าน (สถานที่กํอสร๎าง บริเวณ 2. เพื่อขยายลําน้าํ และ
ประปาหมูํบา๎ น หมูํที่ 11 ตําบล กําจัดวัชพืช ทําให๎การ
หนองหาร อําเภอสันทราย
ระบายน้าํ สะดวกและ
จังหวัดเชียงใหมํ)
ปูองกันน้ําทํวม

เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

กว๎าง 0.30 เมตร
ลึกเฉลี่ย 0.40
เมตร หนา 0.10
เมตร ยาว 255
เมตร

580,000

580,000

580,000

ร๎อยละ
ระยะทาง
ของถนน
ที่ได๎
มาตรฐาน

ซื้อโคมไฟไฮโซ
เดียมพร๎อมติดตั้ง
ขนาด 250 วัตต๑
เพื่อติดตั้งบริเวณ
สามแยกทางไปหมูํ
11 ต.หนองหาร
ตลอดสาย)

150,000

150,000

150,000

กํอสร๎าง
เสร็จ
100%

กํอสร๎างถังกรอง
ขนาด 10 ลบ.ม./
ชั่วโมง และเจาะ
บํอบาดาลขนาด 6
นิ้ว เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
จํายน้าํ ประปา
หมูํบ๎าน

550,000

550,000

550,000

กํอสร๎าง
เสร็จ
100%

2561
(บาท)

2562
(บาท)

~ 93 ~

ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รับ
รับผิดชอบ
(KPI)
1. เส๎นทางคมนาคมมี
กองชําง
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชนสามารถ
เดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
รวดเร็ว
1. เส๎นทางคมนาคมมี
กองชําง
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชนสามารถ
เดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
รวดเร็ว
1. มีน้ําใช๎ในการอุปโภค
กองชําง
บริโภคทําการเกษตรและ
เลี้ยงสัตว๑อยํางเพียงพอ
2. ลําน้ําไมํตื้นเขิน กว๎าง
ขึ้นไมํมีวัชพืช สามารถ
ระบายน้าํ ได๎อยํางสะดวก
และปูองกันการเกิดน้ํา
ทํวม

~ 94 ~
1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

157 โครงการขยายผิวถนน คสล. สอง
ข๎างถนน กว๎างเฉลี่ย ข๎างละ
2.00 เมตร ยาว 117 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมํน๎อยกวํา 468 ตร.
ม. (สถานที่กํอสร๎าง บริเวณหน๎า
หมูํบ๎านจิรัชยา หมูํที่ 11 ต.
หนองหาร)

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคมให๎ได๎มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง ประชาชน
สัญจรได๎อยํางสะดวก
รวดเร็ว
3. เพื่อให๎การขนสํง
ผลผลิตทางการเกษตร
มีความสะดวกรวดเร็ว
158 โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด๎วย 1. เพื่อพัฒนาเส๎นทาง
แอสฟ๓ลท๑ติกคอนกรีต (โอเวอร๑
คมนาคมให๎ได๎มาตรฐาน
เลย๑) พร๎อมตีเส๎นจราจร ขนาด
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
กว๎าง 7.00 เมตร ยาว 220
การเดินทาง ประชาชน
เมตร หนา 0.05 เมตร พร๎อมยก สัญจรได๎อยํางสะดวก
ฝาบํอ หรือพื้นที่ดําเนินการไมํ
รวดเร็ว
น๎อยกวํา 1,530 ตารางเมตร
3. เพื่อให๎การขนสํง
(สถานที่กํอสร๎างบริเวณถนนหน๎า ผลผลิตทางการเกษตร
ปุาช๎า หมูํที่ 11 ไปบ๎านปุาบง ตํอ มีความสะดวกรวดเร็ว
จากของเดิม หมูํ 11 ต.หนอง
หาร)
159 อุดหนุนสํานักงานการไฟฟูาสํวน 1.เพื่อให๎มีแสงสวําง
ภูมิภาค อําเภอสันทราย เพื่อ
เพียงพอสําหรับผู๎ใช๎
ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ ซอย ถนนตอนกลางคืน
บ๎านลุงสิทธิ์ (ลาบ) หมูํที่ 11 ต. 2.เพื่อปูองกัน รักษา
หนองหาร)
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย๑สินของ

เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

กว๎างเฉลี่ย ข๎างละ
2.00 เมตร ยาว
117 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ดําเนินการไมํ
น๎อยกวํา 468 ตร.
ม.

320,000

320,000

320,000

ร๎อยละ
ระยะทาง
ของถนน
ที่ได๎
มาตรฐาน

ขนาดกว๎าง 7.00
เมตร ยาว 220
เมตร หนา 0.05
เมตร พร๎อมยกฝา
บํอ หรือพื้นที่
ดําเนินการไมํน๎อย
กวํา 1,530
ตารางเมตร

620,000

620,000

620,000

ร๎อยละ
ระยะทาง
ของถนน
ที่ได๎
มาตรฐาน

ขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะ บริเวณ
ซอย 8

250,000

250,000

250,000

จํานวนจุด ประชาชนมีไฟฟูาสํอง
ที่ได๎รับ
สวํางสร๎างความปลอดภัย
การขยาย ให๎แกํชีวิต และทรัพย๑สิน
เขตไฟฟูา

2561
(บาท)

2562
(บาท)

~ 94 ~

ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รับ
รับผิดชอบ
(KPI)
1. เส๎นทางคมนาคมมี
กองชําง
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชนสามารถ
เดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
รวดเร็ว
1. เส๎นทางคมนาคมมี
กองชําง
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชนสามารถ
เดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
รวดเร็ว
กองชําง
กับสํานักงาน
การไฟฟูาสํวน
ภูมิภาคอําเภอ
สันทราย

~ 95 ~
1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

160 อุดหนุนสํานักงานการไฟฟูาสํวน
ภูมิภาค อําเภอสันทราย เพื่อ
ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ บริเวณ
หน๎าบ๎านตาวาดถึงซอยบ๎านลุง
แก๎ว หมูํที่ 11 ต.หนองหาร)

1.เพื่อให๎มีแสงสวําง
เพียงพอสําหรับผู๎ใช๎
ถนนตอนกลางคืน
2.เพื่อปูองกัน รักษา
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย๑สินของ
161 โครงการกํอสร๎างถนน คสล.
1. เพื่อพัฒนาเส๎นทาง
พร๎อมตีเส๎นจราจร ขนาดกว๎าง
คมนาคมให๎ได๎มาตรฐาน
3.00 เมตร ยาว 246 เมตร
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
การเดินทาง ประชาชน
ดําเนินการไมํน๎อยกวํา 738
สัญจรได๎อยํางสะดวก
ตารางเมตร และกํอสร๎างราง
รวดเร็ว
ระบายน้าํ กว๎างเฉลี่ย 0.40 เมตร 3. เพื่อให๎การขนสํง
ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร หนา 0.10 ผลผลิตทางการเกษตร
เมตร ยาว 330 เมตร (สถานที่ มีความสะดวกรวดเร็ว
กํอสร๎าง ซอย 16 ซอยบ๎านนาย
แก๎ว ใจงาม หมูํที่ 11 ต.หนอง
หาร)
162 อุดหนุนสํานักงานการไฟฟูาสํวน
ภูมิภาค อําเภอสันทราย เพื่อ
ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ บริเวณ
หน๎าบ๎านน๎องโบว๑ หมูํที่ 11 ต.
หนองหาร)

1.เพื่อให๎มีแสงสวําง
เพียงพอสําหรับผู๎ใช๎
ถนนตอนกลางคืน
2.เพื่อปูองกัน รักษา
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย๑สินของ

เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะ บริเวณ
หน๎าบ๎านตาวาดถึง
ซอยบ๎านลุงแก๎ว

180,000

180,000

180,000

ขนาดกว๎าง 3.00
เมตร ยาว 246
เมตร หนา 0.15
เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมํน๎อย
กวํา 738 ตาราง
เมตร และกํอสร๎าง
รางระบายน้ํากว๎าง
เฉลี่ย 0.40 เมตร
ลึกเฉลี่ย 0.50
เมตร หนา 0.10
เมตร ยาว 330
เมตร
ขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะ บริเวณ
หน๎าบ๎านน๎องโบว๑

1,400,000

1,400,000

1,400,000

250,000

250,000

250,000

2561
(บาท)

2562
(บาท)

~ 95 ~

ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รับ
รับผิดชอบ
(KPI)
จํานวนจุด ประชาชนมีไฟฟูาสํอง
ที่ได๎รับ
สวํางสร๎างความปลอดภัย
การขยาย ให๎แกํชีวิต และทรัพย๑สิน
เขตไฟฟูา
ร๎อยละ
ระยะทาง
ของถนน
ที่ได๎
มาตรฐาน

กองชําง
กับสํานักงาน
การไฟฟูาสํวน
ภูมิภาคอําเภอ
สันทราย

1. เส๎นทางคมนาคมมี
กองชําง
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชนสามารถ
เดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
รวดเร็ว

จํานวนจุด ประชาชนมีไฟฟูาสํอง
ที่ได๎รับ
สวํางสร๎างความปลอดภัย
การขยาย ให๎แกํชีวิต และทรัพย๑สิน
เขตไฟฟูา

กองชําง
กับสํานักงาน
การไฟฟูาสํวน
ภูมิภาคอําเภอ
สันทราย

~ 96 ~
1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)

163 โครงการกํอสร๎างถังเก็บน้ําขนาด
100 ลบ.ม. พร๎อมเจาะน้ําและ
ติดตั้งเครื่องสูบน้ําเพื่อใช๎เป็น
สถานที่เก็บน้ําให๎บริการชุมชนใน
เขตเทศบาล (สถานที่กํอสร๎าง
บริเวณ ลานกีฬาบ๎านไรํสหกรณ๑
หมูํที่ 11 ตําบลหนองหาร อําเภอ
สันทราย จังหวัดเชียงใหมํ)

1. เพื่อให๎มีน้ําใช๎ในการ
อุปโภค บริโภคทํา
การเกษตรและเลี้ยงสัตว๑
2. เพื่อขยายลําน้าํ และ
กําจัดวัชพืช ทําให๎การ
ระบายน้าํ สะดวกและ
ปูองกันน้ําทํวม

ถังเก็บน้ําขนาด
100 ลบ.ม.
พร๎อมเจาะน้ํา
และติดตั้งเครื่อง
สูบน้ําเพื่อใช๎เป็น
สถานที่เก็บน้ํา
ให๎บริการชุมชน
ในเขตเทศบาล

164 โครงการกํอสร๎างรางระบายน้าํ
คสล. กว๎าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย
0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว
222 เมตร (สถานที่กํอสร๎าง
บริเวณซอย 4 หมูํที่ 11 ต.หนอง
หาร

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

กว๎าง 0.30
เมตร ลึกเฉลี่ย
0.40 เมตร
หนา 0.10
เมตร ยาว 222
เมตร (สถานที่
กํอสร๎าง บริเวณ
ซอย 4

165 โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด๎วยแอส

1. เพื่อพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคมให๎ได๎มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
เดินทาง ประชาชนสัญจรได๎
อยํางสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให๎การขนสํง
ผลผลิตทางการเกษตร
มีความสะดวกรวดเร็ว

ขนาดกว๎าง 4.005.00 เมตร ยาว
2,060 เมตร
หนา 0.05 เมตร
หรือพื้นที่
ดําเนินการไมํนอ๎ ย
กวํา 9,270
ตารางเมตร

ฟ๓ลท๑ติกคอนกรีต (โอเวอร๑เลย๑) พร๎อมตี
เส๎นจราจร ขนาดกว๎าง 4.00-5.00
เมตร ยาว 2,060 เมตร หนา 0.05
เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไมํน๎อยกวํา
9,270 ตารางเมตร (สถานที่
กํอสร๎างถนนทางหลวงชนบทท๎องถิ่น
รหัสสายทาง ชม.ถ4-0004 บ๎านจิรัช
ยา - วัดห๎วยเกี๋ยง หมูํที่ 11 ต.หนอง
หาร)

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท) (บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
2565
(บาท)

850,000

กํอสร๎าง
เสร็จ
100%

1. มีน้ําใช๎ในการอุปโภค
กองชําง
บริโภคทําการเกษตร
และเลี้ยงสัตว๑อยําง
เพียงพอ
2. ลําน้ําไมํตื้นเขิน
กว๎างขึ้นไมํมีวัชพืช
สามารถระบายน้ําได๎
อยํางสะดวกและ
ปูองกันการเกิดน้ําทํวม
ร๎อยละ
1. เส๎นทางคมนาคมมี
กองชําง
ระยะทาง
มาตรฐาน
ของถนนที่ 2. ลดอุบัติเหตุในการ
ได๎มาตรฐาน เดินทางประชาชน
สามารถเดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
รวดเร็ว

540,000

5,700,000

~ 96 ~

(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
จะได้รับ
รับผิดชอบ

5,700,000

5,700,000

ร๎อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได๎
มาตรฐาน

1. เส๎นทางคมนาคมมี
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชน
สามารถเดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
รวดเร็ว

กองชําง

~ 97 ~
1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

166 โครงการขยายเขตประปาพร๎อม
กํอสร๎างถังกรอง ขนาด 10 ลบ.ม.
ตํอชม. และเจาะบํอบาดาลเพื่อ
ขยายเขตประปาหมูํบ๎าน หมูํ 4 แมํ
โจ๎ไปชุมชนบ๎านแมํโจ๎ใหมํ หมูํ 12
ต.หนองหาร (สถานที่กํอสร๎าง
บริเวณชุมชนบ๎านแมํโจ๎ใหมํ หมูํ
12)
167

โครงการจัดซื้อที่ดิน เนื้อที่ไมํน๎อย
กวํา 100 ตารางวา และกํอสร๎าง
ศาลาอเนกประสงค๑ ประจําหมูํบา๎ น
หมูํที่ 12 ต.หนองหาร

168

โครงการจัดซื้อโคมไฟไฮโซเดียม
พร๎อมติดตั้ง ขนาด 250 วัตต๑ เพื่อ
ติดตั้งภายในชุมขน หมูํ 12 ต.
หนองหาร ตลอดสาย)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)

2561 2562
(บาท) (บาท)

1. เพื่อให๎มีน้ําใช๎ในการ
อุปโภค บริโภคทํา
การเกษตรและเลี้ยงสัตว๑
2. เพื่อขยายลําน้าํ และ
กําจัดวัชพืช ทําให๎การ
ระบายน้าํ สะดวกและ
ปูองกันน้ําทํวม

ขยายเขตประปา
พร๎อมกํอสร๎างถัง
กรอง ขนาด 10
ลบ.ม.ตํอชม. และ
เจาะบํอบาดาลเพื่อ
ขยายเขตประปา
หมูํบ๎าน หมูํ 4 แมํ
โจ๎ไปชุมชนบ๎านแมํ
โจ๎ใหมํ หมูํ 12
เพื่อไว๎บริการสาธารณะแกํ จัดซื้อที่ดิน เนื้อที่
ชุมชนแมํโจ๎ใหมํและชุมชน ไมํน๎อยกวํา 1 ไรํ
ใกล๎เคียง
เพื่อเป็นสวน
สาธารณประโยชน๑
ในชุมชน หมูํที่ 10

1. เพื่อพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคมให๎ได๎มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
เดินทาง ประชาชนสัญจรได๎
อยํางสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให๎การขนสํง
ผลผลิตทางการเกษตร
มีความสะดวกรวดเร็ว

โคมไฟไฮโซเดียม
พร๎อมติดตั้ง ขนาด
250 วัตต๑ เพื่อ
ติดตั้งภายในชุมขน

~ 97 ~

งบประมาณ
2563 2564
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
2565
(บาท)

950,000

950,000

950,000

กํอสร๎าง
เสร็จ
100%

2,000,000

2,000,000

2,000,000

กํอสร๎าง
เสร็จ
100%

150,000

150,000

150,000

กํอสร๎าง
เสร็จ
100%

(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
จะได้รับ
รับผิดชอบ
1. มีน้ําใช๎ในการอุปโภค
กองชําง
บริโภคทําการเกษตร
และเลี้ยงสัตว๑อยําง
เพียงพอ
2. ลําน้ําไมํตื้นเขิน
กว๎างขึ้นไมํมีวัชพืช
สามารถระบายน้ําได๎
อยํางสะดวกและ
ปูองกันการเกิดน้ําทํวม
1. เส๎นทางคมนาคมมี
กองชําง
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชน
สามารถเดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
รวดเร็ว
1. เส๎นทางคมนาคมมี
กองชําง
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชน
สามารถเดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
รวดเร็ว

~ 98 ~
1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)

169 โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด๎วย
แอสฟ๓ลท๑ติกคอนกรีต (โอเวอร๑เลย๑)
พร๎อมตีเส๎นจราจร ขนาด กว๎าง
3.00-4.00 เมตร ยาว 300 เมตร
หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมํน๎อยกวํา 1,050
ตารางเมตร (สถานที่กํอสร๎าง
บริเวณถนนภายในซอยหลังตลาด
แมํโจ๎ หมูํที่ 12 ต.หนองหาร)
170 โครงการกํอสร๎างรางระบายน้าํ
คสล. กว๎าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย
0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว
52 เมตร (สถานที่กํอสร๎าง
บริเวณเลี่ยบถนน ซอย 3 หมูํที่
12 ต.หนองหาร)

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

ขนาด กว๎าง 3.004.00 เมตร ยาว
300 เมตร หนา
0.05 เมตร หรือ
พื้นที่ดําเนินการไมํ
น๎อยกวํา 1,050
ตารางเมตร

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

กว๎าง 0.30 เมตร
ลึกเฉลี่ย 0.40
เมตร หนา 0.10
เมตร ยาว 52
เมตร

171 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. พร๎อมตี

1. เพื่อพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคมให๎ได๎มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
เดินทาง ประชาชนสัญจรได๎
อยํางสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให๎การขนสํง
ผลผลิตทางการเกษตร
มีความสะดวกรวดเร็ว

ขนาดกว๎าง 2.60
เมตร ยาว 83 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ดําเนินการไมํน๎อย
กวํา 215 ตารางเมตร
และกํอสร๎างรางระบาย
น้ํากว๎างเฉลี่ย 0.40
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50
เมตร หนา 0.10 เมตร
ยาว 83 เมตร

เส๎นจราจร ขนาดกว๎าง 2.60 เมตร
ยาว 83 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ดําเนินการไมํนอ๎ ยกวํา 215
ตารางเมตร และกํอสร๎างรางระบายน้ํา
กว๎างเฉลี่ย 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50
เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 83 เมตร
(สถานทีก่ ํอสร๎างซอยลาบแมํ หมูํที่ 10
ต.ปุาไผํ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563 2564
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

368,000

368,000

368,000

ตัวชี้วัด

125,000

380,000

~ 98 ~

380,000

380,000

(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
จะได้รับ
รับผิดชอบ

ร๎อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่
ได๎มาตรฐาน

1. เส๎นทางคมนาคมมี
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชน
สามารถเดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
รวดเร็ว
ร๎อยละ
1. เส๎นทางคมนาคมมี
ระยะทาง
มาตรฐาน
ของถนนที่ 2. ลดอุบัติเหตุในการ
ได๎มาตรฐาน เดินทางประชาชน
สามารถเดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
รวดเร็ว

กองชําง

ร๎อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได๎
มาตรฐาน

กองชําง

1. เส๎นทางคมนาคมมี
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชน
สามารถเดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
รวดเร็ว

กองชําง

~ 99 ~
1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)

2561 2562
(บาท) (บาท)

งบประมาณ
2563 2564
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
2565
(บาท)

(KPI)

172 โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด๎วย
แอสฟ๓ลท๑ติกคอนกรีต (โอเวอร๑เลย๑)
พร๎อมตีเส๎นจราจร ขนาดกว๎าง
3.50 เมตร ยาว 66 เมตร หนา
0.05 เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไมํ
น๎อยกวํา 231 ตารางเมตร
(สถานที่กํอสร๎างบริเวณซอยบ๎านแมํ
ไหล หมูํ 10 ต.ปุาไผํ)

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

ขนาดกว๎าง 3.50
เมตร ยาว 66
เมตร หนา 0.05
เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมํน๎อย
กวํา 231 ตาราง
เมตร

80,000

80,000

80,000

ร๎อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่
ได๎มาตรฐาน

173 เครื่องออกกําลังกายกลางแจ๎งของ
ชุมชน 15 ชุด

เพื่อไว๎บริการสาธารณะแกํ เครื่องออกกําลัง
ชุมชนหลิ่งหมื่นและชุมชน กายกลางแจ๎งของ
ใกล๎เคียง
ชุมชนหลิ่งหมื่น
15 ชุด

250,000

250,000

250,000

กํอสร๎าง
เสร็จ
100%

174 โครงการกํอสร๎างรางริน คสล. กว๎าง
0.80 เมตร ลึก 1.00 เมตร หนา
0.10 เมตร ยาว 350 เมตร เพื่อ
ระบายน้าํ ทิ้งจากลําเหมืองข๎าง
มหาวิทยาลัยแมํโจ๎ (สถานที่
กํอสร๎าง บริเวณติดรั้วมหาวิทยาลัย
แมํโจ๎ หลังหอพักปูากุย หมูํที่ 10
ต.ปุาไผํ)

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

1,580,000

1,580,000

1,580,000

ร๎อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่
ได๎มาตรฐาน

กว๎าง 0.80 เมตร
ลึก 1.00 เมตร
หนา 0.10 เมตร
ยาว 350 เมตร
เพื่อระบายน้าํ ทิ้ง
จากลําเหมืองข๎าง
มหาวิทยาลัยแมํโจ๎

~ 99 ~

ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
จะได้รับ
รับผิดชอบ
1. เส๎นทางคมนาคมมี
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชน
สามารถเดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
รวดเร็ว
1.ประชาชนมีเครื่อง
ออกกําลังกายกลางแจ๎ง
ในชุมชน

กองชําง

1. เส๎นทางคมนาคมมี
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชน
สามารถเดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
รวดเร็ว

กองชําง

กองชําง

~ 100 ~

1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)

2561 2562
(บาท) (บาท)

งบประมาณ
2563 2564
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
2565
(บาท)

(KPI)

175 โครงการปรับปรุงผิวถนนแอสฟ๓ลท๑
ติกคอนกรีต พร๎อมตีเส๎นจราจร
ขนาดกว๎าง 4.00 เมตร ยาว 438
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมํน๎อยกวํา 1,752
ตารางเมตร (สถานที่กํอสร๎าง
บริเวณซอย 10 วัดหนองอุโบสถ
หมูํที่ 10 ต.ปุาไผํ)

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

ขนาดกว๎าง 4.00
เมตร ยาว 438
เมตร หนา 0.05
เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมํน๎อย
กวํา 1,752
ตารางเมตร

613,000

613,000

613,000

ร๎อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่
ได๎มาตรฐาน

176 อุดหนุนสํานักงานการไฟฟูาสํวน
ภูมิภาค อําเภอสันทราย เพื่อขยาย
เขตไฟฟูาสาธารณะ ซอยหอพักทัด
ชา (ซอยสมศรี) หมูํที่ 10 ต.ปุาไผํ)

1.เพื่อให๎มีแสงสวําง
เพียงพอสําหรับผู๎ใช๎ถนน
ตอนกลางคืน
2.เพื่อปูองกัน รักษา
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย๑สินของ
1. เพื่อพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคมให๎ได๎มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
เดินทาง ประชาชนสัญจร
ได๎อยํางสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให๎การขนสํง
ผลผลิตทางการเกษตร
มีความสะดวกรวดเร็ว

ขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะ บริเวณ
หน๎าบ๎านน๎องโบว๑

250,000

250,000

250,000

จํานวนจุด
ที่ได๎รับการ
ขยายเขต
ไฟฟูา

กว๎าง 0.50 เมตร
ลึกเฉลี่ย 0.62
เมตร หนา 0.12
เมตร ยาว
307.00 เมตร

1,020,000

1,020,000

1,020,000

ร๎อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่
ได๎มาตรฐาน

177 โครงการกํอสร๎างรางระบายน้าํ
คสล. กว๎าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย
0.62 เมตร หนา 0.12 เมตร ยาว
307.00 เมตร (สถานที่กํอสร๎าง
บริเวณซอย 1 ปูากุย หมูํที่ 10 ต.
ปุาไผํ)

~ 100 ~

ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
จะได้รับ
รับผิดชอบ
1. เส๎นทางคมนาคมมี
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชน
สามารถเดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
รวดเร็ว
ประชาชนมีไฟฟูาสํอง
สวํางสร๎างความ
ปลอดภัยให๎แกํชวี ิต
และทรัพย๑สิน

กองชําง

1. เส๎นทางคมนาคมมี
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชน
สามารถเดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
รวดเร็ว

กองชําง

กองชําง
กับสํานักงาน
การไฟฟูาสํวน
ภูมิภาคอําเภอ
สันทราย

~ 101 ~

1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)

2561 2562
(บาท) (บาท)

งบประมาณ
2563 2564
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
2565
(บาท)

178 โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด๎วย
แอสฟ๓ลท๑ติกคอนกรีต (โอเวอร๑เลย๑)
พร๎อมตีเส๎นจราจร ขนาดกว๎าง
4.00 เมตร ยาว 258 เมตร หนา
0.05 เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไมํ
น๎อยกวํา 1,032 ตารางเมตร
(สถานที่กํอสร๎างบริเวณถนนซอย
บ๎านแมํป๓๋น หมูํที่ 10 ต.ปุาไผํ)

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

ขนาดกว๎าง 4.00
เมตร ยาว 438
เมตร หนา 0.05
เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมํน๎อย
กวํา 1,752
ตารางเมตร

362,000

362,000

362,000

179 โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด๎วย
แอสฟ๓ลท๑ติกคอนกรีต (โอเวอร๑เลย๑)
พร๎อมตีเส๎นจราจร ขนาดกว๎าง
4.50-8.00 เมตร ยาว 597 เมตร
หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมํน๎อยกวํา 4,400
ตารางเมตร พร๎อมยกฝาบํอพัก
(สถานที่กํอสร๎างบริเวณถนนซอย
บ๎านเหลําจากหน๎าหมูํบา๎ นกาญจก
นก-ปากทางบ๎านหมํอม หมูํที่ 10
ต.ปุาไผํ)

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

ขนาดกว๎าง 4.00
เมตร ยาว 438
เมตร หนา 0.05
เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมํน๎อย
กวํา 1,752
ตารางเมตร

2,300,000

2,300,000

2,300,000

~ 101 ~

(KPI)
ร๎อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่
ได๎มาตรฐาน

ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
จะได้รับ
รับผิดชอบ

1. เส๎นทางคมนาคมมี
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชน
สามารถเดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
รวดเร็ว
ร๎อยละ
1. เส๎นทางคมนาคมมี
ระยะทาง
มาตรฐาน
ของถนนที่ 2. ลดอุบัติเหตุในการ
ได๎มาตรฐาน เดินทางประชาชน
สามารถเดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
รวดเร็ว

กองชําง

กองชําง

~ 102 ~
1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)

2561 2562
(บาท) (บาท)

งบประมาณ
2563 2564
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
2565
(บาท)

180 โครงการกํอสร๎างรางระบายน้าํ
คสล. กว๎าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย
0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว
300 เมตร (สถานที่กํอสร๎าง
บริเวณซอย 4 หมูํที่ 10 ต.ปุาไผํ)

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

กว๎าง 0.40 เมตร
ลึกเฉลี่ย 0.50
เมตร หนา 0.10
เมตร ยาว 300
เมตร

680,000

680,000

680,000

181 โครงการขุดลอกลําเหมือง บริเวณ
ซอยหมูํบ๎านวนาลี ลําเหมืองฮ๎อ หมูํ
ที่ 10 ต.ปุาไผํ

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

ขุดลอกลําเหมือง
บริเวณซอยหมูํบ๎าน
วนาลี

50,000

50,000

50,000

182 โครงการกํอสร๎างพนังกันดิน พร๎อม
ราวกันตก ขนาด ยาว 60 เมตร
(สถานที่กํอสร๎าง บริเวณลําเหมือง
ฮ๎อ หลังบ๎านไพร หมูํที่ 10 ต.ปุา
ไผํ)

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

พนังกันดิน พร๎อม
ราวกันตก ขนาด
ยาว 60 เมตร

510,000

510,000

510,000

~ 102 ~

(KPI)
ร๎อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่
ได๎มาตรฐาน

ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
จะได้รับ
รับผิดชอบ

1. เส๎นทางคมนาคมมี
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชน
สามารถเดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
รวดเร็ว
ร๎อยละ
1. เส๎นทางคมนาคมมี
ระยะทาง
มาตรฐาน
ของถนนที่ 2. ลดอุบัติเหตุในการ
ได๎มาตรฐาน เดินทางประชาชน
สามารถเดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
รวดเร็ว
ร๎อยละ
1. เส๎นทางคมนาคมมี
ระยะทาง
มาตรฐาน
ของถนนที่ 2. ลดอุบัติเหตุในการ
ได๎มาตรฐาน เดินทางประชาชน
สามารถเดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
รวดเร็ว

กองชําง

กองชําง

กองชําง

~ 103 ~
1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

183 โครงการกํอสร๎างรางระบายน้าํ
คสล. กว๎าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย
0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว
349 เมตร (สถานที่กํอสร๎าง ซอย
17 อาจารย๑พิเชษ หมูํที่ 10 ต.ปุา
ไผํ)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)

2561 2562
(บาท) (บาท)

งบประมาณ
2563 2564
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
2565
(บาท)

(KPI)

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

กว๎าง 0.40 เมตร
ลึกเฉลี่ย 0.50
เมตร หนา 0.10
เมตร ยาว 300
เมตร

950,000

950,000

950,000

ร๎อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่
ได๎มาตรฐาน

1.เพื่อให๎มีแสงสวําง
เพียงพอสําหรับผู๎ใช๎ถนน
ตอนกลางคืน
2.เพื่อปูองกัน รักษา
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย๑สินของ
185 โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด๎วย
1. เพื่อพัฒนาเส๎นทาง
แอสฟ๓ลท๑ติกคอนกรีต (โอเวอร๑เลย๑) คมนาคมให๎ได๎มาตรฐาน
พร๎อมตีเส๎นจราจร ขนาดกว๎าง
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
3.00 เมตร ยาว 181 เมตร หนา เดินทาง ประชาชนสัญจร
0.05 เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไมํ ได๎อยํางสะดวก รวดเร็ว
น๎อยกวํา 543 ตารางเมตร
3. เพื่อให๎การขนสํง
(สถานที่กํอสร๎างบริเวณถนนซอย 1 ผลผลิตทางการเกษตร
ซอยอิงอัน หมูํที่ 10 ต.ปุาไผํ)
มีความสะดวกรวดเร็ว

ขยายไฟกิ่ง
สาธารณะบริเวณ
ซอยหอพักตาเสือ

85,000

85,000

85,000

จํานวนจุด
ที่ได๎รับการ
ขยายเขต
ไฟฟูา

พนังกันดิน พร๎อม
ราวกันตก ขนาด
ยาว 60 เมตร

190,000

190,000

190,000

ร๎อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่
ได๎มาตรฐาน

184 อุดหนุนสํานักงานการไฟฟูาสํวน
ภูมิภาคอําเภอสันทราย เพื่อขยาย
ไฟกิ่งสาธารณะบริเวณ ซอยหอพัก
ตาเสือ หมูํ 10 ต.ปุาไผํ อ.สัน
ทราย จ.เชียงใหมํ

~ 103 ~

ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
จะได้รับ
รับผิดชอบ
1. เส๎นทางคมนาคมมี
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชน
สามารถเดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
รวดเร็ว
ประชาชนมีไฟฟูาสํอง
สวํางสร๎างความ
ปลอดภัยให๎แกํชวี ิต
และทรัพย๑สิน

กองชําง

1. เส๎นทางคมนาคมมี
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชน
สามารถเดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
รวดเร็ว

กองชําง

กองชําง
กับสํานักงาน
การไฟฟูาสํวน
ภูมิภาคอําเภอ
สันทราย

~ 104 ~
1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)

186 โครงการกํอสร๎างรางระบายน้าํ
คสล. กว๎าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย
0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว
50 เมตร (สถานที่กํอสร๎าง ปาก
ซอยหมูํบ๎านวนารี เชื่อมถนนศรี
สหกรณ๑ หมูํที่ 10 ต.ปุาไผํ)

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

กว๎าง 0.40 เมตร
ลึกเฉลี่ย 0.50
เมตร หนา 0.10
เมตร ยาว 50
เมตร

187 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. พร๎อม
ตีเส๎นจราจร กว๎าง 5.00 เมตร ยาว
250 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ดําเนินการไมํน๎อยกวํา 1,250
ตารางเมตร (สถานที่กํอสร๎าง
บริเวณปากซอย 23 อุ๎ยดี เชื่อม
ถนนชุมชนศรีสหกรณ๑ หมูํที่ 10
ต.ปุาไผํ)

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

กว๎าง 5.00 เมตร
ยาว 250 เมตร
หนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่
ดําเนินการไมํน๎อย
กวํา 1,250
ตารางเมตร

188 อุดหนุนสํานักงานการไฟฟูาสํวน
ภูมิภาค อําเภอสันทราย เพื่อขยาย
เขตไฟฟูาสาธารณะ ซอยเรือนคํา
หมูํที่ 10 ต.ปุาไผํ)

1.เพื่อให๎มีแสงสวําง
เพียงพอสําหรับผู๎ใช๎ถนน
ตอนกลางคืน
2.เพื่อปูองกัน รักษา
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย๑สินของ

เพื่อขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะ ซอย
เรือนคํา

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)

2565
(บาท)

140,000

140,000

811,540

200,000

~ 104 ~

140,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร๎อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่
ได๎มาตรฐาน

ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
จะได้รับ
รับผิดชอบ

1. เส๎นทางคมนาคมมี
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชน
สามารถเดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
รวดเร็ว
ร๎อยละ
1. เส๎นทางคมนาคมมี
ระยะทาง
มาตรฐาน
ของถนนที่ 2. ลดอุบัติเหตุในการ
ได๎มาตรฐาน เดินทางประชาชน
สามารถเดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
รวดเร็ว
จํานวนจุด
ประชาชนมีไฟฟูาสํอง
ที่ได๎รับการ สวํางสร๎างความ
ขยายเขต
ปลอดภัยให๎แกํชวี ิต
ไฟฟูา
และทรัพย๑สิน

กองชําง

กองชําง

กองชําง
กับสํานักงาน
การไฟฟูาสํวน
ภูมิภาคอําเภอ
สันทราย

~ 105 ~
1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด
2565
(บาท)

1,200,000

189 โครงการกํอสร๎างศาลา
อเนกประสงค๑ ขนาดกว๎าง
10.00x14.00 เมตร จํานวน 1
แหํง (สถานที่กอํ สร๎าง
สวนสาธารณะหนองเที่ยง หมูํ 10
ต.ปุาไผํ)
190 โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด๎วย
แอสฟ๓ลท๑ติกคอนกรีต (โอเวอร๑เลย๑)
พร๎อมตีเส๎นจราจร ขนาดกว๎าง
6.00 เมตร ยาว 405 เมตร หนา
0.05 เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไมํ
น๎อยกวํา 2,430 ตารางเมตร
(สถานที่กํอสร๎างบริเวณถนนซอย
22 หมูํที่ 10 ต.ปุาไผํ)

เพื่อไว๎บริการสาธารณะแกํ ขนาดกว๎าง
ชุมชนหลิ่งหมื่นและชุมชน 10.00x14.00
ใกล๎เคียง
เมตร จํานวน 1
แหํง
1. เพื่อพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคมให๎ได๎มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
เดินทาง ประชาชนสัญจร
ได๎อยํางสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให๎การขนสํง
ผลผลิตทางการเกษตร
มีความสะดวกรวดเร็ว

ขนาดกว๎าง 6.00
เมตร ยาว 405
เมตร หนา 0.05
เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมํน๎อย
กวํา 2,430
ตารางเมตร

851,000

851,000

851,000

191 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. พร๎อม
ตีเส๎นจราจร กว๎าง 5.00 เมตร ยาว
181 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ดําเนินการไมํน๎อยกวํา 905
ตารางเมตร (สถานที่กํอสร๎าง
เชื่อมตํอถนนคอนกรีตเดิม ซอยอุย๎
ดีไปถนนสันทรายสายเกํา ชุมชน
หลิ่งมื่น หมูํที่ 10 ต.ปุาไผํ)

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

กว๎าง 5.00 เมตร
ยาว 181 เมตร
หนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่
ดําเนินการไมํน๎อย
กวํา 905 ตาราง
เมตร

589,000

589,000

589,000

~ 105 ~

(KPI)
กํอสร๎าง
เสร็จ
100%

ร๎อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่
ได๎มาตรฐาน

ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
จะได้รับ
รับผิดชอบ
มีอาคารไว๎บริการ
สาธารณะแกํชุมชนหลิ่ง
หมื่นและชุมชน
ใกล๎เคียง

1. เส๎นทางคมนาคมมี
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชน
สามารถเดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
รวดเร็ว
ร๎อยละ
1. เส๎นทางคมนาคมมี
ระยะทาง
มาตรฐาน
ของถนนที่ 2. ลดอุบัติเหตุในการ
ได๎มาตรฐาน เดินทางประชาชน
สามารถเดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
รวดเร็ว

กองชําง

กองชําง

กองชําง

~ 106 ~
1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)

2565
(บาท)
3,000,000

192 โครงการกํอสร๎างระบบประปา
ขนาดใหญํ จํานวน 1 แหํง ตาม
แบบแปลนกรมทรัพยากรน้ํา
(สถานที่กํอสร๎างบริเวณที่ดินของ
หมูํบ๎าน)

1. เพื่อให๎มีน้ําใช๎ในการ
อุปโภค บริโภคทํา
การเกษตรและเลี้ยงสัตว๑
2. เพื่อขยายลําน้าํ และ
กําจัดวัชพืช ทําให๎การ
ระบายน้าํ สะดวกและ
ปูองกันน้ําทํวม

กํอสร๎างระบบ
ประปาขนาดใหญํ
จํานวน 1 แหํง
ตามแบบแปลน
กรมทรัพยากรน้ํา

3,000,000

3,000,000

193 อุปกรณ๑ออกกําลังกายกลางแจ๎ง
จํานวน 10 ชุด

เพื่อไว๎บริการสาธารณะแกํ
ชุมชนพัฒนาทรายแก๎ว
และชุมชนใกล๎เคียง
เพื่อไว๎บริการสาธารณะแกํ
ชุมชนพัฒนาทรายแก๎ว
และชุมชนใกล๎เคียง

เครื่องออกกําลัง
กายกลางแจ๎งของ
ชุมชน 10 ชุด
จัดซื้อที่ดิน เนื้อที่
ไมํน๎อยกวํา 100
ตารางวา และ
กํอสร๎างศาลา
อเนกประสงค๑
ประจําหมูํบา๎ น
ขนาดกว๎าง 8.0010.00 เมตร ยาว
570 เมตร หนา
0.05 เมตร หรือ
พื้นที่ดําเนินการไมํ
น๎อยกวํา 5,600
ตารางเมตร

190,000

190,000

194 โครงการจัดซื้อที่ดิน เนื้อที่ไมํน๎อย
กวํา 100 ตารางวา
เพื่อใช๎เป็นที่ดินสาธารณประโยชน๑
ประจําหมูํบา๎ น หมูํที่ 13 ต.ปุาไผํ
195 โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด๎วย
แอสฟ๓ลท๑ติกคอนกรีต (โอเวอร๑เลย๑)
พร๎อมตีเส๎นจราจร ขนาดกว๎าง
8.00-10.00 เมตร ยาว 570
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมํน๎อยกวํา 5,600
ตารางเมตร (สถานที่กํอสร๎างถนน
พัฒนาทรายแก๎ว หมูํที่ 13 ต.ปุา
ไผํ)

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

ตัวชี้วัด
(KPI)
กํอสร๎าง
เสร็จ
100%

190,000 กํอสร๎าง

เสร็จ
100%
2,000,000 2,000,000 2,000,000 กํอสร๎าง
เสร็จ
100%

2,500,000

~ 106 ~

2,500,000

2,500,000 ร๎อยละ

ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
จะได้รับ
รับผิดชอบ
1. มีน้ําใช๎ในการอุปโภค
กองชําง
บริโภคทําการเกษตร
และเลี้ยงสัตว๑อยําง
เพียงพอ
2. ลําน้ําไมํตื้นเขิน
กว๎างขึ้นไมํมีวัชพืช
สามารถระบายน้ําได๎
อยํางสะดวกและ
ปูองกันการเกิดน้ําทํวม
1.ประชาชนมีเครื่อง
กองชําง
ออกกําลังกายกลางแจ๎ง
ในชุมชน
มีอาคารไว๎บริการ
กองชําง
สาธารณะแกํชุมชนหลิ่ง
หมื่นและชุมชน
ใกล๎เคียง

1. เส๎นทางคมนาคมมี
ระยะทาง
มาตรฐาน
ของถนนที่ 2. ลดอุบัติเหตุในการ
ได๎มาตรฐาน เดินทางประชาชน
สามารถเดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
รวดเร็ว

กองชําง

~ 107 ~
1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)
50,000

50,000

ขุดรื้อทํอน้ําทิ้งปาก
ทางซอย 2

100,000

100,000

ติดตั้งกล๎องวงจร
ปิด ในเขตชุมชน
พัฒนาทรายแก๎ว
(แบบหลอดไฟ
E27)

300,000

300,000

196 โครงการขุดลอกลําเหมือง บริเวณ
ข๎างบ๎านยายลูน หมูํ 13 ต.ปุาไผํ

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

ขุดลอกลําเหมือง
บริเวณข๎างบ๎าน
ยายลูน

197 โครงการขุดรื้อทํอน้ําทิ้งปากทาง
ซอย 2

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

198 ติดตั้งกล๎องวงจรปิด ในเขตชุมชน
พัฒนาทรายแก๎ว (แบบหลอดไฟ
E27)

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

~ 107 ~

ตัวชี้วัด
2565
(บาท)

(KPI)

50,000 ร๎อยละ

ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
จะได้รับ
รับผิดชอบ

1. เส๎นทางคมนาคมมี
ระยะทาง
มาตรฐาน
ของถนนที่ 2. ลดอุบัตเิ หตุในการ
ได๎มาตรฐาน เดินทางประชาชน
สามารถเดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
รวดเร็ว
100,000 ร๎อยละ
1. เส๎นทางคมนาคมมี
ระยะทาง
มาตรฐาน
ของถนนที่ 2. ลดอุบัติเหตุในการ
ได๎มาตรฐาน เดินทางประชาชน
สามารถเดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
รวดเร็ว
300,000 กํอสร๎าง
1. เส๎นทางคมนาคมมี
เสร็จ
มาตรฐาน
100%
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชน
สามารถเดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
รวดเร็ว

กองชําง

กองชําง

กองชําง

~ 108 ~
1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด
2565
(บาท)

(KPI)

199 โครงการกํอสร๎างทํอเหลี่ยมเพือ่ ขยาย

1. เพื่อพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคมให๎ได๎มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
เดินทาง ประชาชนสัญจรได๎
อยํางสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให๎การขนสํง
ผลผลิตทางการเกษตร
มีความสะดวกรวดเร็ว

ขนาดกว๎าง 3.00
เมตร ลึก 2.00
เมตร ยาว 363
เมตร

6,830,000

6,830,000

6,830,000

6,830,000 ร๎อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได๎
มาตรฐาน

200 โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด๎วยแอส

1. เพื่อพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคมให๎ได๎มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
เดินทาง ประชาชนสัญจรได๎
อยํางสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให๎การขนสํง
ผลผลิตทางการเกษตร
มีความสะดวกรวดเร็ว

2,500,000

2,500,000

2,500,000

2,500,000 ร๎อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได๎
มาตรฐาน

201 โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด๎วยแอส

1. เพื่อพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคมให๎ได๎มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
เดินทาง ประชาชนสัญจรได๎
อยํางสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให๎การขนสํง
ผลผลิตทางการเกษตร
มีความสะดวกรวดเร็ว

ขนาดกว๎าง 9.0010.00 เมตร ยาว
620 เมตร หนา
0.05 เมตร หรือ
พื้นที่ดําเนินการไมํ
น๎อยกวํา 5,890
ตารางเมตร (สถานที่
กํอสร๎าง ถนนทาง
หลวงท๎องถิ่น รหัส
สายทาง ชม.ถ40012
ขนาดกว๎าง 3.203.50 เมตร ยาว
157 เมตร หนา
0.05 เมตร หรือ
พื้นที่ดําเนินการไมํ
น๎อยกวํา 518
ตารางเมตร

182,000

182,000

182,000 ร๎อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได๎
มาตรฐาน

ผิวจราจรขนาดกว๎าง 3.00 เมตร ลึก
2.00 เมตร ยาว 363 เมตร (สถานที่
กํอสร๎างบริเวณซอยบ๎านหมํอม หมูํ
13 ต.ปุาไผํ)

ฟ๓ลท๑ติกคอนกรีต (โอเวอร๑เลย๑) พร๎อมตี
เส๎นจราจร ขนาดกว๎าง 9.00-10.00
เมตร ยาว 620 เมตร หนา 0.05
เมตร หรือพืน้ ที่ดําเนินการไมํน๎อยกวํา
5,890 ตารางเมตร (สถานทีก่ ํอสร๎าง
ถนนทางหลวงท๎องถิ่น รหัสสายทาง
ชม.ถ4-0012 บ๎านพัฒนาทรายแก๎ว
หมูํที่ 13 ต.ปุาไผํ)

ฟ๓ลท๑ติกคอนกรีต (โอเวอร๑เลย๑) พร๎อมตี
เส๎นจราจร ขนาดกว๎าง 3.20-3.50
เมตร ยาว 157 เมตร หนา 0.05
เมตร หรือพืน้ ที่ดําเนินการไมํน๎อยกวํา
518 ตารางเมตร (สถานทีก่ ํอสร๎าง
ซอย 8 หมูํที่ 5 ต.ปุาไผํ)

~ 108 ~

ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
จะได้รับ
รับผิดชอบ
1. เส๎นทางคมนาคมมี
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชน
สามารถเดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
รวดเร็ว
1. เส๎นทางคมนาคมมี
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชน
สามารถเดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
รวดเร็ว

กองชําง

1. เส๎นทางคมนาคมมี
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชน
สามารถเดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
รวดเร็ว

กองชําง

กองชําง

~ 109 ~
1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด
2565
(บาท)

202 โครงการเปลี่ยนฝารางระบายน้ํา
คสล. ทั้งสองข๎างทาง กว๎างเฉลี่ย
0.50 ยาว 141 เมตร หนา 0.15
เมตร (สถานที่ดําเนินการ บริเวณ
ถนนสายเชื่อมเทศบาลตําบล
หนองจ๏อม-โรงเรียนเนตรระหงษ๑ –
บ๎านนายเกษ หมูํที่ 5 ต.ปุาไผํ)

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

เปลี่ยนฝาราง
ระบายน้าํ คสล. ทั้ง
สองข๎างทาง กว๎าง
เฉลี่ย 0.50 ยาว
141 เมตร หนา
0.15 เมตร

450,000

450,000

203 โครงการจัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย
15 ชุด

เพื่อให๎ประชาชนมีเครื่อง
ออกกําลังกาย

จัดซื้อเครื่องออก
กําลังกายกลางแจ๎ง
15 ชุด ชุมชนแมํดูํ

250,000

250,000

250,000

204 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. พร๎อม
ตีเส๎นจราจร ขนาด กว๎าง 3.00
เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไมํน๎อย
กวํา 120 ตารางเมตร และวางทํอ
ระบายน้าํ คสล. เส๎นผํานศูนย๑กลาง
0.60 เมตร จํานวน 37 ทํอน
พร๎อมบํอพัก จํานวน 3 บํอ
(สถานที่กํอสร๎างบริเวณซอยบ๎านลุง
เซียนตํอจากงานเดิม หมูํที่ 5 ต.ปุา
ไผํ)

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

ขนาด กว๎าง 3.00
เมตร ยาว 40
เมตร หนา 0.15
เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมํน๎อย
กวํา 120 ตาราง
เมตร และวางทํอ
ระบายน้าํ คสล.
เส๎นผํานศูนย๑กลาง
0.60 เมตร
จํานวน 37 ทํอน
พร๎อมบํอพัก

198,000

198,000

198,000

~ 109 ~

(KPI)

450,000 ร๎อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่
ได๎มาตรฐาน

จัดซื้อเครื่อง
ออกกําลัง
กาย
กลางแจ๎ง
15 ชุด
ร๎อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่
ได๎มาตรฐาน

ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
จะได้รับ
รับผิดชอบ
1. เส๎นทางคมนาคมมี
กองชําง
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชน
สามารถเดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
รวดเร็ว
ป ร ะ ช า ช น ม า รํ ว ม
กองชําง
แขํ ง ขั น กี ฬ าและมี
สุขภาพแข็งแรง
1. เส๎นทางคมนาคมมี
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชน
สามารถเดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
รวดเร็ว

กองชําง

~ 110 ~
1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)

205 โครงการกํอสร๎างรางระบายน้าํ
คสล. กว๎าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย
0.62 เมตร หนา 0.12 เมตร ยาว
57 เมตร (สถานที่กํอสร๎าง บริเวณ
หน๎าศาลาอเนกประสงค๑ชุมชนแมํดูํ
หมูํที่ 5 ต.ปุาไผํ)

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

กว๎าง 0.50 เมตร
ลึกเฉลี่ย 0.62
เมตร หนา 0.12
เมตร ยาว 57
เมตร

206 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. พร๎อม
ตีเส๎นจราจร ขนาด กว๎าง 3.50
เมตร ยาว 38 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไมํน๎อย
กวํา 133 ตารางเมตร และ
กํอสร๎างรางระบายน้าํ คสล. กว๎าง
0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร
ยาว 34 เมตร หนา 0.10 เมตร
(สถานที่กํอสร๎างบริเวณซอย 6 หมูํ
ที่ 5 ต.ปุาไผํ)

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

กว๎าง 3.50 เมตร
ยาว 38 เมตร
หนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่
ดําเนินการไมํน๎อย
กวํา 133 ตาราง
เมตร และกํอสร๎าง
รางระบายน้ํา คสล.
กว๎าง 0.40 เมตร
ลึกเฉลี่ย 0.50
เมตร ยาว 34
เมตร หนา 0.10
เมตร

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)

2565
(บาท)

182,000

182,000

175,000

~ 110 ~

182,000

175,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร๎อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่
ได๎มาตรฐาน

ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
จะได้รับ
รับผิดชอบ

1. เส๎นทางคมนาคมมี
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชน
สามารถเดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
รวดเร็ว
175,000 ร๎อยละ
1. เส๎นทางคมนาคมมี
ระยะทาง
มาตรฐาน
ของถนนที่ 2. ลดอุบัติเหตุในการ
ได๎มาตรฐาน เดินทางประชาชน
สามารถเดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
รวดเร็ว

กองชําง

กองชําง

~ 111 ~
1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

207 โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด๎วย
แอสฟ๓ลท๑ติกคอนกรีต (โอเวอร๑เลย๑)
พร๎อมตีเส๎นจราจร ขนาดกว๎าง
4.00-4.50 เมตร ยาว 640.00
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมํน๎อยกวํา 2,800
ตารางเมตร (สถานที่กํอสร๎าง
บริเวณสี่แยกหลังวัดแมํแก๎ด ถึงสาม
แยกโรงเรียนเนตรระหงษ๑ หมูํที่ 5
ต.ปุาไผํ)
208 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. พร๎อม
ตีเส๎นจราจร ขนาด กว๎าง 3.50
เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไมํน๎อย
กวํา 525 ตารางเมตร (สถานที่
กํอสร๎างบริเวณซอย 12 เชื่อมถนน
เทศบาลตําบลหนองจ๏อม หมูํที่ 5
ต.ปุาไผํ)
209 โครงการปิดฝารางรินเพื่อขยายผิว
ถนน และตีเส๎นจราจร ขนาดกว๎าง
เฉลี่ย 2.30 เมตร หนา 0.20
เมตร ยาว 920 เมตร (สถานที่
กํอสร๎างบริเวณ ถนนทางเชื่อมแมํดูํ
เชื่อมแพะปุาห๎า หมูํที่ 5 ต.ปุาไผํ)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)

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

ขนาดกว๎าง 4.004.50 เมตร ยาว
640.00 เมตร
หนา 0.05 เมตร
หรือพื้นที่
ดําเนินการไมํน๎อย
กวํา 2,800
ตารางเมตร

980,000

980,000

980,000 ร๎อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่
ได๎มาตรฐาน

1. เส๎นทางคมนาคมมี
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชน
สามารถเดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
รวดเร็ว

กองชําง

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

ขนาด กว๎าง 3.50
เมตร ยาว 150
เมตร หนา 0.15
เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมํน๎อย
กวํา 525 ตาราง
เมตร

342,000

342,000

342,000 ร๎อยละ

1. เส๎นทางคมนาคมมี

กองชําง

ขนาดกว๎างเฉลี่ย
2.30 เมตร หนา
0.20 เมตร ยาว
920 เมตร

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด
2565
(บาท)

(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
จะได้รับ
รับผิดชอบ

มาตรฐาน
ระยะทาง
ของถนนที่ 2. ลดอุบัตเิ หตุในการ
ได๎มาตรฐาน เดินทางประชาชน

1,760,000

~ 111 ~

ร๎อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่
ได๎มาตรฐาน

สามารถเดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
รวดเร็ว
1. เส๎นทางคมนาคมมี
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชน
สามารถเดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
รวดเร็ว

กองชําง

~ 112 ~
1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)

210 โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด๎วย
แอสฟ๓ลท๑ติกคอนกรีต (โอเวอร๑เลย๑)
พร๎อมตีเส๎นจราจร ขนาดกว๎าง
4.00 เมตร ยาว 195.00 เมตร
หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมํน๎อยกวํา 780 ตาราง
เมตร (สถานที่กํอสร๎างบริเวณซอย
2 หมูํที่ 5 ต.ปุาไผํ)

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

ขนาดกว๎าง 4.00
เมตร ยาว
195.00 เมตร
หนา 0.05 เมตร
หรือพื้นที่
ดําเนินการไมํน๎อย
กวํา 780 ตาราง
เมตร

275,000

211 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. พร๎อม
ตีเส๎นจราจร ขนาด กว๎าง 3.00
เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไมํน๎อย
กวํา 150 ตารางเมตร (สถานที่
กํอสร๎างบริเวณบ๎านนายศรีชม ดวง
บาล หมูํที่ 5 ต.ปุาไผํ)

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

ขนาด กว๎าง 3.00
เมตร ยาว 50
เมตร หนา 0.15
เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมํน๎อย
กวํา 150 ตาราง
เมตร

97,500

212 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. พร๎อม
ตีเส๎นจราจร ขนาด กว๎าง 4.00
เมตร ยาว 261 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไมํน๎อย
กวํา 1,044 ตารางเมตร (สถานที่
กํอสร๎างบริเวณถนนเชื่อมตํอจาก
ถนนเทศบาลตําบลหนองจ๏อมบ๎าน
แมํดูํ หมูํที่ 5 ต.ปุาไผํ กับบ๎านทํา
เกวียน หมูํที่ 4 ต.หนองจ๏อม)

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

ขนาด กว๎าง 4.00
เมตร ยาว 261
เมตร หนา 0.15
เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมํน๎อย
กวํา 1,044
ตารางเมตร

680,000

ที่

โครงการ

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)

~ 112 ~

ตัวชี้วัด
2565
(บาท)

(KPI)
ร๎อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่
ได๎มาตรฐาน

ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
จะได้รับ
รับผิดชอบ

1. เส๎นทางคมนาคมมี
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชน
สามารถเดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
รวดเร็ว
ร๎อยละ
1. เส๎นทางคมนาคมมี
ระยะทาง
มาตรฐาน
ของถนนที่ 2. ลดอุบัติเหตุในการ
ได๎มาตรฐาน เดินทางประชาชน
สามารถเดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
รวดเร็ว
ร๎อยละ
1. เส๎นทางคมนาคมมี
ระยะทาง
มาตรฐาน
ของถนนที่ 2. ลดอุบัติเหตุในการ
ได๎มาตรฐาน เดินทางประชาชน
สามารถเดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
รวดเร็ว

กองชําง

กองชําง

กองชําง

~ 113 ~
1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

213 โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด๎วย
แอสฟ๓ลท๑ติกคอนกรีต (โอเวอร๑เลย๑)
พร๎อมตีเส๎นจราจร ขนาดกว๎าง
5.00 เมตร ยาว 1,790 เมตร
หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมํน๎อยกวํา 8,950
ตารางเมตร (สถานที่กํอสร๎างถนน
ทางหลวงท๎องถิ่น รหัสสายทาง
ชม.ถ4-0019 ถนนเชื่อมบ๎านแพะ
ปุาห๎า หมูํที่ 5 ต.ปุาไผํ)
214 โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด๎วย
แอสฟ๓ลท๑ติกคอนกรีต (โอเวอร๑เลย๑)
พร๎อมตีเส๎นจราจร ขนาดกว๎าง
4.00-5.00 เมตร ยาว 900 เมตร
หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมํน๎อยกวํา 4,050
ตารางเมตร (สถานที่กํอสร๎างถนน
ทางหลวงท๎องถิ่น รหัสสายทาง
ชม.ถ4-0011 ถนนหน๎าโรงเรียน
แมํแก๎ดน๎อย-สะพานเชื่อมเขต
เทศบาล หมูํที่ 5 ต.ปุาไผํ)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด
2565
(บาท)

(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
จะได้รับ
รับผิดชอบ

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

ขนาด กว๎าง 3.00
เมตร ยาว 50
เมตร หนา 0.15
เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมํน๎อย
กวํา 150 ตาราง
เมตร

3,000,000

3,000,000

3,000,000 ร๎อยละ

กองชําง

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

ขนาด กว๎าง 4.00
เมตร ยาว 261
เมตร หนา 0.15
เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมํน๎อย
กวํา 1,044
ตารางเมตร

1,600,000

1,600,000

1,600,000 ร๎อยละ

กองชําง

~ 113 ~

1. เส๎นทางคมนาคมมี
ระยะทาง
มาตรฐาน
ของถนนที่ 2. ลดอุบัตเิ หตุในการ
ได๎มาตรฐาน เดินทางประชาชน
สามารถเดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
รวดเร็ว
1. เส๎นทางคมนาคมมี
ระยะทาง
มาตรฐาน
ของถนนที่ 2. ลดอุบัตเิ หตุในการ
ได๎มาตรฐาน เดินทางประชาชน
สามารถเดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
รวดเร็ว

~ 114 ~
1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)

215 โครงการตํอเติมอาคารโรงเก็บของ เพื่อไว๎บริการสาธารณะแกํ
หมูํบ๎านขนาดกว๎าง 6.00เมตร ยาว หนองทราย และชุมชน
7.00 เมตร (สถานที่กํอสร๎าง
ใกล๎เคียง
บริเวณศาลาอเนกประสงค๑หมูํบ๎าน
ชุมชนหนองทราย หมูํ 5 ต.ปุาไผํ)

ตํอเติมอาคารโรง
เก็บของหมูํบ๎าน
ขนาดกว๎าง 6.00
เมตร ยาว 7.00
เมตร

216 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. พร๎อม
ตีเส๎นจราจร ขนาดกว๎าง 4.00
เมตร ยาว 219 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไมํน๎อย
กวํา 876 ตารางเมตร และ
กํอสร๎างรางระบายน้าํ คสล. กว๎าง
0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร
หนา 0.10 เมตร ยาว 223 เมตร
(สถานที่กํอสร๎างบริเวณซอยปูาไล
หมูํที่ 5 ต.ปุาไผํ)

ขนาดกว๎าง 4.00
เมตร ยาว 219
เมตร หนา 0.15
เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมํน๎อย
กวํา 876 ตาราง
เมตร และกํอสร๎าง
รางระบายน้ํา คสล.
กว๎าง 0.30 เมตร
ลึกเฉลี่ย 0.40
เมตร หนา 0.10
เมตร ยาว 223
เมต

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

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)
360,000

360,000

ตัวชี้วัด
2565
(บาท)

(KPI)

360,000 กํอสร๎าง

ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
จะได้รับ
รับผิดชอบ

1. เส๎นทางคมนาคมมี
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชน
สามารถเดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
รวดเร็ว
1,200,000 1,200,000 1,200,000 ร๎อยละ
1. เส๎นทางคมนาคมมี
ระยะทาง
มาตรฐาน
ของถนนที่ 2. ลดอุบัติเหตุในการ
ได๎มาตรฐาน เดินทางประชาชน
สามารถเดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
รวดเร็ว

กองชําง

เสร็จ
100%

~ 114 ~

กองชําง

~ 115 ~
1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท) (บาท)
(บาท)

217 โครงการปรับปรุงลําเหมืองและภูมิ
ทัศน๑ (หนองแห๎ง)

เพื่อไว๎บริการสาธารณะแกํ ปรับปรุงลําเหมือง
สหกรณ๑นิคม และชุมชน และภูมิทัศน๑
ใกล๎เคียง
(หนองแห๎ง)

250,000

250,000

218 โครงการปรับปรุงท๎องรางระบายน้ํา
พร๎อมฝาราง (สถานที่กํอสร๎าง
บริเวณ ซอย 8 หนองทราย หมูํที่
5 ต.ปุาไผํ)

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

ปรับปรุงท๎องราง
ระบายน้าํ พร๎อมฝา
ราง

510,000

510,000

219 โครงการกํอสร๎างระบบประปา
ขนาดใหญํ จํานวน 1 แหํง ตาม
แบบแปลนกรมทรัพยากรน้ํา
(สถานที่กํอสร๎างบริเวณที่ดินของ
หมูํบ๎าน)

1. เพื่อให๎มีน้ําใช๎ในการ
อุปโภค บริโภคทํา
การเกษตรและเลี้ยงสัตว๑
2. เพื่อขยายลําน้าํ และ
กําจัดวัชพืช ทําให๎การ
ระบายน้าํ สะดวกและ
ปูองกันน้ําทํวม

กํอสร๎างระบบ
ประปาขนาดใหญํ
จํานวน 1 แหํง
ตามแบบแปลน
กรมทรัพยากรน้ํา

2,700,000

2,700,000

~ 115 ~

ตัวชี้วัด
2565
(บาท)
250,000

(KPI)
กํอสร๎าง
เสร็จ
100%

ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
จะได้รับ
รับผิดชอบ

1. เส๎นทางคมนาคมมี
กองชําง
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชน
สามารถเดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
รวดเร็ว
510,000
ร๎อยละ
1. เส๎นทางคมนาคมมี
กองชําง
ระยะทาง
มาตรฐาน
ของถนนที่ 2. ลดอุบัติเหตุในการ
ได๎มาตรฐาน เดินทางประชาชน
สามารถเดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
รวดเร็ว
2,700,000 กํอสร๎าง
1. มีน้ําใช๎ในการอุปโภค
กองชําง
เสร็จ
บริโภคทําการเกษตร
100%
และเลี้ยงสัตว๑อยําง
เพียงพอ
2. ลําน้ําไมํตื้นเขิน
กว๎างขึ้นไมํมีวัชพืช
สามารถระบายน้ําได๎
อยํางสะดวกและ
ปูองกันการเกิดน้ําทํวม

~ 116 ~
1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)

220 โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด๎วย
แอสฟ๓ลท๑ติกคอนกรีต (โอเวอร๑เลย๑)
พร๎อมตีเส๎นจราจร ขนาดกว๎าง
2.50-6.00 เมตร ยาว 540 เมตร
หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมํน๎อยกวํา 2,160
ตารางเมตร (สถานที่กํอสร๎าง ซอย
5 หนองทราย หมูํที่ 5 ต.ปุาไผํ)

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

ขนาดกว๎าง 2.506.00 เมตร ยาว
540 เมตร หนา
0.05 เมตร หรือ
พื้นที่ดําเนินการไมํ
น๎อยกวํา 2,160
ตารางเมตร

221 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. พร๎อม
ตีเส๎นจราจร ขนาดกว๎าง 3.25
เมตร ยาว 29 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไมํน๎อย
กวํา 94 ตารางเมตร และกํอสร๎าง
รางระบายน้ํา คสล. กว๎าง 0.50
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.62 เมตร หนา
0.12 เมตร ยาว 146 เมตร
(สถานที่กํอสร๎างบริเวณซอย 9
บ๎านหนองทราย หมูํที่ 5 ต.ปุาไผํ)

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

ขนาดกว๎าง 3.25
เมตร ยาว 29
เมตร หนา 0.15
เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมํน๎อย
กวํา 94 ตาราง
เมตร และกํอสร๎าง
รางระบายน้ํา คสล.
กว๎าง 0.50 เมตร
ลึกเฉลี่ย 0.62
เมตร หนา 0.12
เมตร ยาว 146
เมตร

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท) (บาท)
(บาท)
756,000

575,000

~ 116 ~

756,000

ตัวชี้วัด
2565
(บาท)
756,000

(KPI)
ร๎อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่
ได๎มาตรฐาน

ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
จะได้รับ
รับผิดชอบ

1. เส๎นทางคมนาคมมี
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชน
สามารถเดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
รวดเร็ว
ร๎อยละ
1. เส๎นทางคมนาคมมี
ระยะทาง
มาตรฐาน
ของถนนที่ 2. ลดอุบัติเหตุในการ
ได๎มาตรฐาน เดินทางประชาชน
สามารถเดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
รวดเร็ว

กองชําง

กองชําง

~ 117 ~
1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท) (บาท)
(บาท)

222 โครงการเปลี่ยนฝารางระบายน้ํา
คสล. ทั้งสองข๎างทาง ยาว 434
เมตร (สถานที่ดําเนินการ ตั้งแตํ
ถนนปุาช๎า-สายเมนหลัก หนอง
ทราย หมูํที่ 5 ต.ปุาไผํ)

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

เปลี่ยนฝาราง
ระบายน้าํ คสล. ทั้ง
สองข๎างทาง ยาว
434 เมตร

750,000

223 โครงการกํอสร๎างรางระบายน้าํ
คสล. กว๎าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย
0.62 เมตร หนา 0.12 เมตร ยาว
439 เมตร (สถานที่กํอสร๎าง
บริเวณถนนสายเจ๎าพํอแทํนคํา
เหลือง หมูํที่ 7 ต.หนองจ๏อม)

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

กว๎าง 0.50 เมตร
ลึกเฉลี่ย 0.62
เมตร หนา 0.12
เมตร ยาว 439
เมตร

1,500,000

224 โครงการปรับปรุงเสียงตามสาย
หมูํบ๎าน

เพื่อไว๎บริการสาธารณะแกํ ปรับปรุงเครื่อง
ชุมชนทุํงหมื่นน๎อยและ
ขยายเสียงตามสาย
ชุมชนใกล๎เคียง
และขยายเขต
ระบบเสียงตามสาย
ประจํา

150,000

~ 117 ~

750,000

ตัวชี้วัด
2565
(บาท)

(KPI)

750,000 ร๎อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่
ได๎มาตรฐาน

ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
จะได้รับ
รับผิดชอบ

1. เส๎นทางคมนาคมมี
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชน
สามารถเดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
รวดเร็ว
1,500,000 1,500,000 ร๎อยละ
1. เส๎นทางคมนาคมมี
ระยะทาง
มาตรฐาน
ของถนนที่ 2. ลดอุบัติเหตุในการ
ได๎มาตรฐาน เดินทางประชาชน
สามารถเดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
รวดเร็ว
150,000
150,000 กํอสร๎าง
1. เส๎นทางคมนาคมมี
เสร็จ
มาตรฐาน
100%
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชน
สามารถเดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
รวดเร็ว

กองชําง

กองชําง

กองชําง

~ 118 ~
1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท) (บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
2565
(บาท)

(KPI)

225 โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ํา คสล.

1. เพื่อพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคมให๎ได๎มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
เดินทาง ประชาชนสัญจรได๎
อยํางสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให๎การขนสํง
ผลผลิตทางการเกษตร
มีความสะดวกรวดเร็ว

กว๎าง 0.30 เมตร
ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร
ยาว 103 เมตร
หนา 0.10 เมตร

240,000

240,000

240,000 ร๎อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได๎
มาตรฐาน

226 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. พร๎อมตี

1. เพื่อพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคมให๎ได๎มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
เดินทาง ประชาชนสัญจรได๎
อยํางสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให๎การขนสํง
ผลผลิตทางการเกษตร
มีความสะดวกรวดเร็ว

ขนาด กว๎าง 4.00
เมตร ยาว 110.00
เมตร หนา 0.15
เมตร หรือพืน้ ที่
ดําเนินการไมํนอ๎ ย
กวํา 440 ตาราง
เมตร

286,000

286,000

286,000 ร๎อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได๎
มาตรฐาน

227 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. พร๎อมตี

1. เพื่อพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคมให๎ได๎มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
เดินทาง ประชาชนสัญจรได๎
อยํางสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให๎การขนสํง
ผลผลิตทางการเกษตร
มีความสะดวกรวดเร็ว

ขนาดกว๎าง 3.004.00 เมตร ยาว
280 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ดําเนินการไมํ
น๎อยกวํา 1,000
ตารางเมตร พร๎อม
ยกและเปลี่ยนฝาบํอ
พักที่ชํารุด

810,000

810,000

810,000 ร๎อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได๎
มาตรฐาน

กว๎าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40
เมตร ยาว 103 เมตร หนา 0.10
เมตร (สถานที่กอํ สร๎างบริเวณซอยบ๎าน
สิงห๑แก๎ว ตันแอ๐ว หมูํ 7 ต.หนองจ๏อม)

เส๎นจราจร ขนาด กว๎าง 4.00 เมตร
ยาว 110.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ดําเนินการไมํนอ๎ ยกวํา 440
ตารางเมตร (สถานทีก่ อํ สร๎างบริเวณ
ซอยบ๎านลุงจันทร๑ ซอย 5 ศรีชัยมูล
หมูํ 7 ต.หนองจ๏อม)

เส๎นจราจร ขนาดกว๎าง 3.00-4.00
เมตร ยาว 280 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไมํน๎อยกวํา
1,000 ตารางเมตร พร๎อมยกและ
เปลี่ยนฝาบํอพักที่ชํารุด (สถานที่
กํอสร๎างบริเวณถนนซอยบ๎านลุงไมล๑
หมูํ 7 ต.หนองจ๏อม อําเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหมํ)

~ 118 ~

ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
จะได้รับ
รับผิดชอบ
1. เส๎นทางคมนาคมมี
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชน
สามารถเดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
รวดเร็ว
1. เส๎นทางคมนาคมมี
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชน
สามารถเดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
รวดเร็ว
1. เส๎นทางคมนาคมมี
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชน
สามารถเดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
รวดเร็ว

กองชําง

กองชําง

กองชําง

~ 119 ~
1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

228 โครงการกํอสร๎างรางระบายน้าํ
คสล. กว๎าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย
0.40 .เมตร ยาว 55.00 เมตร
หนา 0.10 เมตร (สถานที่กํอสร๎าง
บริเวณข๎างหอพักญาณิน หมูํ 7 ต.
หนองจ๏อม)

229 โครงการกํอสร๎างรางระบายน้าํ
คสล. กว๎าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย
0.40 เมตร ยาว 87 เมตร หนา
0.10 เมตร (สถานที่กํอสร๎าง
บริเวณบ๎านศรีเพ็ญ กันธิยะ หมูํ 7
ต.หนองจ๏อม)

230 โครงการกํอสร๎างรางระบายน้าํ
คสล. กว๎าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย
0.40 เมตร ยาว 95 เมตร หนา
0.10 เมตร (สถานที่กํอสร๎างราง
ระบายน้าํ ที่ศูนย๑เลือกตั้ง หมูํ 7 ต.
หนองจ๏อม)

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

เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท) (บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
2565
(บาท)

(KPI)

กว๎าง 0.30 เมตร
ลึกเฉลี่ย 0.40 .
เมตร ยาว 55.00
เมตร หนา 0.10
เมตร

130,000

130,000

130,000 ร๎อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่
ได๎มาตรฐาน

กว๎าง 0.30 เมตร
ลึกเฉลี่ย 0.40
เมตร ยาว 87
เมตร หนา 0.10
เมตร

200,000

200,000

200,000 ร๎อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่
ได๎มาตรฐาน

กว๎าง 0.30 เมตร
ลึกเฉลี่ย 0.40
เมตร ยาว 95
เมตร หนา 0.10
เมตร

267,000

267,000

267,000 ร๎อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่
ได๎มาตรฐาน

~ 119 ~

ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
จะได้รับ
รับผิดชอบ
1. เส๎นทางคมนาคมมี
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชน
สามารถเดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
รวดเร็ว
1. เส๎นทางคมนาคมมี
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชน
สามารถเดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
รวดเร็ว

กองชําง

1. เส๎นทางคมนาคมมี
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชน
สามารถเดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
รวดเร็ว

กองชําง

กองชําง

~ 120 ~
1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)

231 โครงการจัดทําปูายหมูํบา๎ น จํานวน
5 แหํง หมูํ 7 ต.หนองจ๏อม

เพื่อไว๎บริการสาธารณะแกํ จัดทําปูายหมูํบา๎ น
ชุมชนทุํงหมื่นน๎อยและ
จํานวน 5 แหํง
ชุมชนใกล๎เคียง

232 โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ํา คสล.

1. เพื่อพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคมให๎ได๎มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
เดินทาง ประชาชนสัญจรได๎
อยํางสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให๎การขนสํง
ผลผลิตทางการเกษตร
มีความสะดวกรวดเร็ว

กว๎าง 0.50 เมตร
ลึกเฉลี่ย 0.62 เมตร
หนา 0.12 เมตร
ยาว 60 เมตร วาง
ทํอระบายน้ํา คสล.
เส๎นผํานศูนย๑กลาง
0.60 เมตร จํานวน
354 ทํอน พร๎อมบํอ
พัก จํานวน 26 บํอ

233 โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด๎วย
แอสฟ๓ลท๑ติกคอนกรีต พร๎อมตีเส๎น
จราจร ขนาดกว๎าง 9.20-9.50
เมตร ยาว 276 เมตร หนา 0.05
เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไมํน๎อย
กวํา 2,536 ตารางเมตร และยก
ฝาบํอ (สถานที่กํอสร๎างบริเวณถนน
ทางหลวงหมายเลข ชม.ถ 40015 ตั้งแตํหน๎าร๎านก๐วยเตี๋ยว
นายเหมาะ หมูํที่ 7 ต.หนองจ๏อม)

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

ขนาดกว๎าง 9.209.50 เมตร ยาว
276 เมตร หนา
0.05 เมตร หรือ
พื้นที่ดําเนินการไมํ
น๎อยกวํา 2,536
ตารางเมตร และ
ยกฝาบํอ

ขนาดปากรางกว๎าง 0.50 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.62 เมตร หนา 0.12 เมตร
ยาว 60 เมตร วางทํอระบายน้ํา คสล.
เส๎นผํานศูนย๑กลาง 0.60 เมตร
จํานวน 354 ทํอน พร๎อมบํอพัก
จํานวน 26 บํอ (สถานทีก่ ํอสร๎าง ซอย
2 บ๎านปูาสมจิตร หมูํที่ 7 ต.หนองจ๏
อม)

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท) (บาท)
(บาท)

1,260,000

~ 120 ~

32,500

32,500

995,000

995,000

1,260,000

1,260,000

ตัวชี้วัด
2565
(บาท)

(KPI)

32,500 กํอสร๎าง
เสร็จ
100%

995,000 ร๎อยละ

ระยะทาง
ของถนนที่ได๎
มาตรฐาน

1,260,000

ร๎อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได๎
มาตรฐาน

ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
จะได้รับ
รับผิดชอบ
1. เส๎นทางคมนาคมมี
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชน
สามารถเดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
รวดเร็ว

กองชําง

1. เส๎นทางคมนาคมมี
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชน
สามารถเดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
รวดเร็ว
1. เส๎นทางคมนาคมมี
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชน
สามารถเดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
รวดเร็ว

กองชําง

กองชําง

~ 121 ~
1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

234

อุดหนุนสํานักงานการไฟฟูาสํวน
ภูมิภาค อําเภอสันทราย เพื่อขยาย
เขตไฟฟูาสาธารณะ บริเวณซอย 5
หมูํที่ 7 ต.หนองจ๏อม)

235

236

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให๎มีแสงสวําง
เพียงพอสําหรับผู๎ใช๎ถนน
ตอนกลางคืน
2.เพื่อปูองกัน รักษา
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย๑สินของ
อุดหนุนสํานักงานการไฟฟูาสํวน
1.เพื่อให๎มีแสงสวําง
ภูมิภาค อําเภอสันทราย เพื่อขยาย เพียงพอสําหรับผู๎ใช๎ถนน
เขตไฟฟูาสาธารณะ บริเวณซอย 6 ตอนกลางคืน
หมูํที่ 7 ต.หนองจ๏อม)
2.เพื่อปูองกัน รักษา
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย๑สินของ
1. เพื่อพัฒนาเส๎นทาง
โครงการกํอสร๎างรางระบายน้าํ
คสล. ขนาดปากรางกว๎าง 0.30 คมนาคมให๎ได๎มาตรฐาน
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
0.10 เมตร ยาว 144 เมตร เดินทาง ประชาชนสัญจรได๎
(สถานที่กํอสร๎าง ซอย 3 (ซอยที่รัก) อยํางสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให๎การขนสํง
หมูํที่ 7 ต.หนองจ๏อม)
ผลผลิตทางการเกษตร

เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563 2564
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
2565
(บาท)

(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
จะได้รับ
รับผิดชอบ

ขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะ บริเวณ
ซอย 5 หมูํที่ 7

65,000

65,000

65,000 จํานวนจุด
ที่ได๎รับการ
ขยายเขต
ไฟฟูา

ประชาชนมีไฟฟูาสํอง
สวํางสร๎างความ
ปลอดภัยให๎แกํชวี ิต
และทรัพย๑สิน

กองชําง
กับสํานักงาน
การไฟฟูาสํวน
ภูมิภาคอําเภอ
สันทราย

ขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะ บริเวณ
ซอย 6 หมูํที่ 7

75,000

75,000

75,000 จํานวนจุด
ที่ได๎รับการ
ขยายเขต
ไฟฟูา

ประชาชนมีไฟฟูาสํอง
สวํางสร๎างความ
ปลอดภัยให๎แกํชวี ิต
และทรัพย๑สิน

กองชําง
กับสํานักงาน
การไฟฟูาสํวน
ภูมิภาคอําเภอ
สันทราย

ขนาดปากรางกว๎าง
0.30 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.40 เมตร
หนา 0.10 เมตร
ยาว 144 เมตร

330,000

330,000

1. เส๎นทางคมนาคมมี
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชน
สามารถเดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
รวดเร็ว

กองชําง

มีความสะดวกรวดเร็ว

~ 121 ~

330,000 ร๎อยละ

ระยะทาง
ของถนนที่ได๎
มาตรฐาน

~ 122 ~
1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563 2564
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
2565
(บาท)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์
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โครงการกํอสร๎างถนน คสล. ขนาด
กว๎าง 4.00 เมตร ยาว 147 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดําเนิน
ไมํน๎อยกวํา 588 ตารางเมตร
(สถานที่กํอสร๎างบริเวณถนนซอย
ใหมํ อ.ศรีสวัสดิ์ หมูํที่ 7 ต.หนองจ๏
อม)

1. เพื่อพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคมให๎ได๎มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
เดินทาง ประชาชนสัญจรได๎
อยํางสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให๎การขนสํง
ผลผลิตทางการเกษตร
มีความสะดวกรวดเร็ว

ขนาดกว๎าง 4.00
เมตร ยาว 147
เมตร หนา 0.15
เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินไมํน๎อยกวํา
588 ตารางเมตร

385,000

385,000

385,000 ร๎อยละ

โครงการกํอสร๎างถนน คสล. ขนาด
กว๎าง 3.00 เมตร ยาว 142 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดําเนิน
ไมํน๎อยกวํา 426 ตารางเมตร
(สถานที่กํอสร๎างบริเวณถนนซอย 7
ตํอจากของเดิม ซอยปูาหล๎า หมูํที่
7 ต.หนองจ๏อม)

1. เพื่อพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคมให๎ได๎มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
เดินทาง ประชาชนสัญจรได๎
อยํางสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให๎การขนสํง
ผลผลิตทางการเกษตร
มีความสะดวกรวดเร็ว

ขนาดกว๎าง 3.00
เมตร ยาว 142
เมตร หนา 0.15
เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินไมํน๎อยกวํา
426 ตารางเมตร

280,000

280,000

280,000 ร๎อยละ

โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร
บริเวณแยกหมูํบ๎านกาญกนก ไป
หมูํบ๎านทําเกวียน ออกไปถนนทาง
หลวงแผํนดิน

1. เพื่อพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคมให๎ได๎มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
เดินทาง ประชาชนสัญจรได๎
อยํางสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให๎การขนสํง
ผลผลิตทางการเกษตร
มีความสะดวกรวดเร็ว

ติดตั้งสัญญาณไฟ
จราจรบริเวณแยก
หมูํบ๎านกาญกนก ไป
หมูํบ๎านทําเกวียน
ออกไปถนนทาง
หลวงแผํนดิน

1,350,000

1,350,000

238

239

1,350,000

~ 122 ~

(KPI)
ระยะทาง
ของถนนที่ได๎
มาตรฐาน

ระยะทาง
ของถนนที่ได๎
มาตรฐาน

1,350,000 ร๎อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได๎
มาตรฐาน

ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
จะได้รับ
รับผิดชอบ
1. เส๎นทางคมนาคมมี
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชน
สามารถเดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
รวดเร็ว
1. เส๎นทางคมนาคมมี
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชน
สามารถเดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
รวดเร็ว
1. เส๎นทางคมนาคมมี
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชน
สามารถเดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
รวดเร็ว

กองชําง

กองชําง

กองชําง

~ 123 ~
1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์
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โครงการกํอสร๎างถนน คสล. พร๎อมตี
เส๎นจราจร ขนาด กว๎าง 2.50 เมตร
ยาว 141.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ดําเนินการไมํนอ๎ ยกวํา 353
ตารางเมตร พร๎อมกํอสร๎างรางระบาย
น้ําขนาดกว๎าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย
0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว
141 เมตร (สถานทีก่ อํ สร๎างบริเวณ
ซอย 10 หมูํ 7 ต.หนองจ๏อม)

1. เพื่อพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคมให๎ได๎มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
เดินทาง ประชาชนสัญจรได๎
อยํางสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให๎การขนสํง
ผลผลิตทางการเกษตร
มีความสะดวกรวดเร็ว

241

โครงการติดตั้งกล๎องวงจรปิดในชุมชน

เพื่อปูองกันและดูแลรักษา
ความปลอดภัยให๎กบั
สถานที่ราชการ เขตชุมชน
และสถานที่สําคัญ

242

โครงการถมดินบํอบําบัดน้าํ เสีย
ภายในหมูบํ ๎านการเคหะ ขนาด
กว๎าง 17 เมตร ยาว 20 เมตร ลึก
2.50 เมตร เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน๑
ภายในชุมชน (สถานที่กอํ สร๎าง
บริเวณหมูํบ๎านเคหะชุมชน บ๎าน
แพะปุาห๎า หมูํ 4 ต.หนองหาร)

เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563 2564
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
2565
(บาท)

(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
จะได้รับ
รับผิดชอบ

ขนาด กว๎าง 2.50
เมตร ยาว 141.00
เมตร หนา 0.15
เมตร หรือพืน้ ที่
ดําเนินการไมํนอ๎ ย
กวํา 353 ตาราง
เมตร พร๎อมกํอสร๎าง
รางระบายน้ําขนาด
กว๎าง 0.40 เมตร
ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร
หนา 0.10 เมตร
ยาว 141 เมตร
ติดตั้งกล๎องวงจรปิด
ในชุมชน

615,000

615,000

615,000 ร๎อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได๎
มาตรฐาน

1. เส๎นทางคมนาคมมี
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชน
สามารถเดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
รวดเร็ว

350,000

350,000

350,000 กํอสร๎าง

ปูองกันและดูแลรักษา
ความปลอดภัยให๎กบั
สถานที่ราชการ เขต
ชุมชน และสถานที่
สําคัญ

โครงการถมดินบํอบําบัด เคหะ ขนาดกว๎าง
น้ําเสีย ภายในหมูบํ ๎านการ 17 เมตร ยาว 20
เคหะ
เมตร ลึก 2.50
เมตร

500,000

เสร็จ
100%

~ 123 ~

500,000

500,000 กํอสร๎างเสร็จ
100%

1. เส๎นทางคมนาคมมี
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชน
สามารถเดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
รวดเร็ว

กองชําง

กองชําง

กองชําง

~ 124 ~
1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563 2564
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
2565
(บาท)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์
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โครงการกํอสร๎างรางริน คสล. กว๎าง
1.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร ยาว
141.00 เมตร หนา 0.12 เมตร
(สถานที่กํอสร๎างบริเวณหลังบ๎าน
ลุงทร หมูํที่ 4 ต.หนองจ๏อม)

กํอสร๎างรางริน
คสล. กว๎าง 1.00
เมตร ลึก 1.00
เมตร ยาว
141.00 เมตร
หนา 0.12 เมตร

634,000

634,000

634,000 ร๎อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได๎
มาตรฐาน

244

โครงการกํอสร๎างอาคาร
อเนกประสงค๑ คสล. 2 ชั้น กว๎าง
10.00 เมตร ยาว 13.00 เมตร
(สถานที่กํอสร๎างบริเวณที่ดิน
หมูํบ๎าน หมูํ 4 ต.หนองจ๏อม)

1. เพื่อพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคมให๎ได๎มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
เดินทาง ประชาชนสัญจร
ได๎อยํางสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให๎การขนสํง
ผลผลิตทางการเกษตร
มีความสะดวกรวดเร็ว
เพื่อไว๎บริการสาธารณะแกํ
ชุมชนศรีสหกรณ๑และ
ชุมชนใกล๎เคียง

กํอสร๎างอาคาร
อเนกประสงค๑
คสล. 2 ชั้น กว๎าง
10.00 เมตร ยาว
13.00 เมตร

1,250,000

1,250,000

1,250,000 กํอสร๎างเสร็จ
100%
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โครงการกํอสร๎างถนน คสล. พร๎อม
ตี เ ส๎ น จราจร ขนาดกว๎ า ง 2.70
เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไมํ
น๎อยกวํา 108 ตารางเมตร พร๎อม
กํอสร๎างรางระบายน้ํา กว๎าง 0.30
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา
0.10ยาว 87.00 เมตร (สถานที่
กํอสร๎างบริเวณซอยบ๎านปูาดี หมูํที่
4 ต.หนองจ๏อม)

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

ขนาดกว๎าง 2.70
เมตร ยาว 40.00
เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ดําเนินการไมํ
น๎อยกวํา 108 ตาราง
เมตร พร๎อมกํอสร๎าง
รางระบายน้ํา กว๎าง
0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย
0.40 เมตร หนา
0.10ยาว 87.00

270,000

270,000

270,000 ร๎อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได๎
มาตรฐาน

เมตร

~ 124 ~

(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
จะได้รับ
รับผิดชอบ
1. เส๎นทางคมนาคมมี
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชน
สามารถเดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
รวดเร็ว
1. เส๎นทางคมนาคมมี
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชน
สามารถเดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
รวดเร็ว
1. เส๎นทางคมนาคมมี
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชน
สามารถเดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
รวดเร็ว

กองชําง

กองชําง

กองชําง

~ 125 ~
1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563 2564
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
2565
(บาท)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์
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โครงการกํ อ สร๎ า งรางระบายน้ํ า
คสล. กว๎าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย
0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว
42 เมตร ทั้งสองข๎าง (สถานที่
กํอสร๎าง บริเวณซอย 2 หมูํที่ 4 ต.
หนองจ๏อม)

1. เพื่อพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคมให๎ได๎มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
เดินทาง ประชาชนสัญจรได๎
อยํางสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให๎การขนสํง
ผลผลิตทางการเกษตร
มีความสะดวกรวดเร็ว

กว๎าง 0.30 เมตร
ลึกเฉลี่ย 0.40
เมตร หนา 0.10
เมตร ยาว 42
เมตร ทั้งสองข๎าง

100,000

100,000

100,000 ร๎อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได๎
มาตรฐาน
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โครงการเจาะบํ อบาดาล ขนาด 6
นิ้ว ความลึกไมํน๎อยกวํา 100 เมตร
พร๎อมเครื่องสูบน้ําแบบจุํม (สถานที่
กํอสร๎างบริเวณประปาหมูํบ๎านแพะ
ปุาห๎า หมูํ 4 ต.หนองจ๏อม)

1. เพื่อให๎มีน้ําใช๎ในการ
อุปโภค บริโภคทํา
การเกษตรและเลี้ยงสัตว๑
2. เพื่อขยายลําน้าํ และ
กําจัดวัชพืช ทําให๎การ
ระบายน้าํ สะดวกและ
ปูองกันน้ําทํวม

เจาะบํอบาดาล
ขนาด 6 นิ้ว ความ
ลึกไมํนอ๎ ยกวํา 100
เมตร พร๎อมเครื่อง
สูบน้ําแบบจุํม
(สถานทีก่ ํอสร๎าง
บริเวณประปา
หมูํบ๎านแพะปุาห๎า

250,000

250,000

250,000 กํอสร๎าง

โครงการกํ อ สร๎ า งรางระบายน้ํ า
คสล. กว๎าง 0.50 เมตร ลึก 0.62
เมตร หนา 0.12 เมตร ยาว 310
เมตร (สถานที่กํอสร๎าง บริเวณ
ถนนแพะปุาห๎าซอย 4 หมูํที่ 4 ต.
หนองจ๏อม)

1. เพื่อพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคมให๎ได๎มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
เดินทาง ประชาชนสัญจรได๎
อยํางสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให๎การขนสํง
ผลผลิตทางการเกษตร
มีความสะดวกรวดเร็ว

กว๎าง 0.50 เมตร
ลึก 0.62 เมตร
หนา 0.12 เมตร
ยาว 310 เมตร
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(KPI)

เสร็จ
100%

992,000

~ 125 ~

ร๎อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได๎
มาตรฐาน

ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
จะได้รับ
รับผิดชอบ
1. เส๎นทางคมนาคมมี
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชน
สามารถเดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
รวดเร็ว
1. มีน้ําใช๎ในการอุปโภค
บริโภคทําการเกษตรและ
เลี้ยงสัตว๑อยํางเพียงพอ
2. ลําน้ําไมํตื้นเขิน กว๎าง
ขึ้นไมํมีวชั พืช สามารถ
ระบายน้ําได๎อยํางสะดวก
และปูองกันการเกิดน้ํา
ทํวม
1. เส๎นทางคมนาคมมี
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชน
สามารถเดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
รวดเร็ว

กองชําง

กองชําง

กองชําง

~ 126 ~
1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563 2564
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
2565
(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
จะได้รับ
รับผิดชอบ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์
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โครงการกํ อ สร๎ า งรางระบายน้ํ า
คสล. กว๎าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย
0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว
430 เมตร ทั้งสองข๎าง (สถานที่
กํอสร๎าง บริเวณการเคหะชุมชน
รํวมใจสามัคคี หมูํที่ 4 ต.หนองจ๏
อม)

1. เพื่อพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคมให๎ได๎มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
เดินทาง ประชาชนสัญจรได๎
อยํางสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให๎การขนสํง
ผลผลิตทางการเกษตร
มีความสะดวกรวดเร็ว

กว๎าง 0.30 เมตร
ลึกเฉลี่ย 0.40
เมตร หนา 0.10
เมตร ยาว 430
เมตร ทั้งสองข๎าง

970,000

970,000

970,000 ร๎อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได๎
มาตรฐาน

1. เส๎นทางคมนาคมมี
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชน
สามารถเดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
รวดเร็ว

กองชําง

250

โครงการกํอสร๎างถนน คสล. พร๎อมตีเส๎น
จราจรขนาดกว๎ า ง 3.00 เมตร ยาว
87.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมํน๎อยกวํา 261 ตารางเมตร
พร๎อมกํอสร๎างรางระบายน้ํา กว๎าง 0.30
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.10
เมตร ยาว 87.00 เมตร (สถานที่กํอสร๎าง
บริเวณซอย 3 (บ๎านพี่เหมย) หมูํที่ 4 ต.
หนองจ๏อม)

1. เพื่อพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคมให๎ได๎มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
เดินทาง ประชาชนสัญจรได๎
อยํางสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให๎การขนสํง
ผลผลิตทางการเกษตร
มีความสะดวกรวดเร็ว

กว๎าง 3.00 เมตร ยาว
87.00 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมํน๎อยกวํา
261 ตารางเมตร
พร๎อมกํอสร๎างราง
ระบายน้ํา กว๎าง 0.30
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40
เมตร หนา 0.10
เมตร ยาว 87.00
เมตร

370,000

370,000

370,000

ร๎อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได๎
มาตรฐาน

1. เส๎นทางคมนาคมมี
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชนสามารถ
เดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิตทางการ
เกษตรมีความรวดเร็ว

กองชําง

251

โครงการกํ อ สร๎ า งฝาปิ ด รางริ น เพื่ อ
ขยายถนน คสล. ขนาด 2.30 เมตร
หนา 0.20 เมตร ยาว 391 เมตร
(สถานที่ กํ อ สร๎ า ง บริ เ วณ เชื่ อ มบ๎ า น
แพะปุา ห๎า -บ๎า นแมํดูํ หมูํที่ 4
ต.
หนองจ๏อม)

1. เพื่อพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคมให๎ได๎มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
เดินทาง ประชาชนสัญจรได๎
อยํางสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให๎การขนสํง
ผลผลิตทางการเกษตร
มีความสะดวกรวดเร็ว

ขนาด 2.30 เมตร
หนา 0.20 เมตร
ยาว 391 เมตร

ร๎อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได๎
มาตรฐาน

1. เส๎นทางคมนาคมมี
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชนสามารถ
เดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิตทางการ
เกษตรมีความรวดเร็ว

กองชําง

748,000

~ 126 ~

(KPI)

~ 127 ~
1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

252

โครงการกํอสร๎ างถนน คสล. พร๎อมตี
เส๎นจราจร ขนาด กว๎าง 3.00 เมตร
ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ดําเนินการไมํน๎อยกวํา 480
ตารางเมตร และกํอสร๎างรางระบายน้ํา
คสล. กว๎ า ง 0.30 เมตร ลึ ก เฉลี่ ย
0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว
160 เมตร (สถานที่ กํ อสร๎ า งบริ เ วณ
บ๎านทุํง หมูํ 4 ต.หนองจ๏อม)

1. เพื่อพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคมให๎ได๎มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
เดินทาง ประชาชนสัญจรได๎
อยํางสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให๎การขนสํง
ผลผลิตทางการเกษตร
มีความสะดวกรวดเร็ว

253

โครงการปรับปรุงระบบประปา ภายใน 1. เพื่อให๎มนี ้ําใช๎ในการ
หมูํบ๎านการเคหะชุมชนรํวมใจสามัคคี อุปโภค บริโภคทํา
หมูํ 4 ต.หนองจ๏อม
การเกษตรและเลี้ยงสัตว๑
2. เพื่อขยายลําน้ําและกําจัด
วัชพืช ทําให๎การระบายน้ํา
สะดวกและปูองกันน้ําทํวม

254

โครงการกํอสร๎างถนน คสล. พร๎อม
ตีเส๎นจราจร ขนาด กว๎าง 3.00
เมตร ยาว 30 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไมํน๎อย
กวํา 90 ตารางเมตร (สถานที่
กํอสร๎างบริเวณซอยบ๎านลุงมี หมูํ 4
ต.หนองจ๏อม)

1. เพื่อพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคมให๎ได๎มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
เดินทาง ประชาชนสัญจรได๎
อยํางสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให๎การขนสํง
ผลผลิตทางการเกษตร
มีความสะดวกรวดเร็ว

เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)

2561 2562
(บาท) (บาท)

กว๎าง 3.00 เมตร ยาว
160 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือพืน้ ที่
ดําเนินการไมํนอ๎ ยกวํา
480 ตารางเมตร และ
กํอสร๎างรางระบายน้ํา
คสล. กว๎าง 0.30
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40
เมตร หนา 0.10 เมตร
ยาว 160 เมตร

ปรับปรุงระบบ
ประปา ภายใน
หมูํบ๎านการเคหะ
ชุมชนรํวมใจสามัคคี
ขนาด 2.30 เมตร
หนา 0.20 เมตร
ยาว 391 เมตร

~ 127 ~

งบประมาณ
2563 2564
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
2565
(บาท)

(KPI)

680,000

680,000

680,000 ร๎อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได๎
มาตรฐาน

1,200,000

1,200,000

1,200,000 กํอสร๎างเสร็จ

58,500

58,500

100%

58,500 ร๎อยละ

ระยะทาง
ของถนนที่ได๎
มาตรฐาน

ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
จะได้รับ
รับผิดชอบ
1. เส๎นทางคมนาคมมี
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชน
สามารถเดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
รวดเร็ว
1. มีน้ําใช๎ในการอุปโภค
บริโภคทําการเกษตรและ
เลี้ยงสัตว๑อยํางเพียงพอ
2. ลําน้ําไมํตื้นเขิน กว๎างขึ้น
ไมํมีวัชพืช สามารถระบาย
น้ําได๎อยํางสะดวกและ
ปูองกันการเกิดน้ําทํวม
1. เส๎นทางคมนาคมมี
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชนสามารถ
เดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิตทางการ
เกษตรมีความรวดเร็ว

กองชําง

กองชําง

กองชําง

~ 128 ~
1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

255

โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด๎วย
แอสฟ๓ลท๑ติกคอนกรีต (โอเวอร๑เลย๑)
พร๎อมตีเส๎นจราจร ขนาดกว๎าง
4.00 เมตร ยาว 480 เมตร หนา
0.05 เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไมํ
น๎อยกวํา 1,920 ตารางเมตร
(สถานที่กํอสร๎าง บริเวณถนนบ๎าน
แพะปุาห๎า ตํอจากของเดิม หมูํที่ 4
ต.หนองจ๏อม)
อุดหนุนสํานักงานการไฟฟูาสํวน
ภูมิภาค อําเภอสันทราย เพื่อขยาย
เขตไฟฟูาสาธารณะ ซอย 3 (บ๎าน
พี่เหมย) หมูํที่ 4 ต.หนองจ๏อม)

1. เพื่อพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคมให๎ได๎มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
เดินทาง ประชาชนสัญจรได๎
อยํางสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให๎การขนสํง
ผลผลิตทางการเกษตร
มีความสะดวกรวดเร็ว

256

257

1.เพื่อให๎มีแสงสวําง
เพียงพอสําหรับผู๎ใช๎ถนน
ตอนกลางคืน
2.เพื่อปูองกัน รักษา
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย๑สินของ
โครงการกํอสร๎างรางริน คสล. กว๎าง 1. เพื่อพัฒนาเส๎นทาง
1.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร หนา คมนาคมให๎ได๎มาตรฐาน
0.12 เมตร ยาว 289 เมตร
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
(สถานที่กํอสร๎าง บริเวณบ๎านพํอ
เดินทาง ประชาชนสัญจร
หลวงมา ถึง บ๎านปูาแดง หมูํที่ 4 ได๎อยํางสะดวก รวดเร็ว
ต.หนองจ๏อม)
3. เพื่อให๎การขนสํง
ผลผลิตทางการเกษตร
มีความสะดวกรวดเร็ว

เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)

2561 2562
(บาท) (บาท)

กว๎าง 3.00 เมตร ยาว
160 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือพืน้ ที่
ดําเนินการไมํนอ๎ ยกวํา
480 ตารางเมตร และ
กํอสร๎างรางระบายน้ํา
คสล. กว๎าง 0.30
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40
เมตร หนา 0.10 เมตร
ยาว 160 เมตร

ขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะ ซอย 3

งบประมาณ
2563 2564
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
2565
(บาท)

(KPI)

680,000

680,000

680,000 ร๎อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได๎
มาตรฐาน

1. เส๎นทางคมนาคมมี
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชน
สามารถเดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
รวดเร็ว

กองชําง

80,000

80,000

80,000 จํานวนจุด

ประชาชนมีไฟฟูาสํอง
สวํางสร๎างความ
ปลอดภัยให๎แกํชวี ิต
และทรัพย๑สิน

กองชําง
กับสํานักงาน
การไฟฟูาสํวน
ภูมิภาคอําเภอ
สันทราย

ที่ได๎รับการ
ขยายเขต
ไฟฟูา
1,300,000

กํอสร๎างรางริน คสล.
กว๎าง 1.00 เมตร
ลึก 1.00 เมตร
หนา 0.12 เมตร
ยาว 289 เมตร

~ 128 ~

ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
จะได้รับ
รับผิดชอบ

1,300,000

1,300,000 ร๎อยละ

1. เส๎นทางคมนาคมมี
ระยะทาง
มาตรฐาน
ของถนนที่ 2. ลดอุบัตเิ หตุในการ
ได๎มาตรฐาน เดินทางประชาชน
สามารถเดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
รวดเร็ว

กองชําง

~ 129 ~
1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
258

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)

2561 2562
(บาท) (บาท)

งบประมาณ
2563 2564
(บาท)
(บาท)

โครงการขยายเขตพร๎อมติดตั้ง
ระบบกล๎องวงจรในเขตเทศบาล
เมืองแมํโจ๎

เพื่อปูองกันและดูแลรักษา ติดตั้งกล๎องวงจรปิด
ความปลอดภัยให๎กบั
CCTV ภายในเขต
สถานที่ราชการ เขตชุมชน เทศบาล
และสถานที่สําคัญ

5,000,000

5,000,000

259

โครงการปิดฝารางรินเพื่อขยายผิว
ถนน และตีเส๎นจราจร ขนาดกว๎าง
เฉลี่ย 2.30 เมตร หนา 0.20
เมตร ยาว 530 เมตร (สถานที่
กํอสร๎างถนนเชื่อมชุมชนแพะปุาห๎า
และชุมชนแมํดูํ ตํอจากของเดิม หมูํ
ที่ 5 ต.ปุาไผํ)

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

ขนาดกว๎างเฉลี่ย
2.30 เมตร หนา
0.20 เมตร ยาว
530 เมตร

1,920,000

1,920,000

260

โครงการกํอสร๎างกําแพงกันดินเพื่อ
ปูองกันตลิ่งพัก ยาว 61 เมตร ตาม
แบบที่เทศบาลเมืองแมํโจ๎ กําหนด
จํานวน 1 แหํง (สถานที่กํอสร๎าง
บริเวณหน๎า Le Jardin De Maejo
ถึง สะพานนนนิภา ตํอจากของเดิม
หมูํที่ 6 ต.หนองหาร)

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

ยาว 61 เมตร ตาม
แบบที่เทศบาลเมือง
แมํโจ๎ กําหนด
จํานวน 1 แหํง

1,100,000

1,100,000

รวม

260 โครงการ

ตัวชี้วัด
2565
(บาท)

(KPI)

5,000,000 กํอสร๎าง

ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
จะได้รับ
รับผิดชอบ

ปูองกันและดูแลรักษา
ความปลอดภัยให๎กบั
สถานที่ราชการ เขต
ชุมชน และสถานที่
สําคัญ
1,920,000 ร๎อยละ
1. เส๎นทางคมนาคมมี
ระยะทาง
มาตรฐาน
ของถนนที่ 2. ลดอุบัติเหตุในการ
ได๎มาตรฐาน เดินทางประชาชน
สามารถเดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
รวดเร็ว
1,100,000 ร๎อยละ
1. เส๎นทางคมนาคมมี
ระยะทาง
มาตรฐาน
ของถนนที่ 2. ลดอุบัติเหตุในการ
ได๎มาตรฐาน เดินทางประชาชน
สามารถเดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
รวดเร็ว

กองชําง

เสร็จ
100%

21,517,540

32,645,000

~ 129 ~

191,027,350

191,027,350

191,027,350

กองชําง

กองชําง

~ 130 ~

(ยุทธศาสตร์ เทศบาลเมืองแม่โจ้)
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

~ 130 ~

~ 131 ~

(ผ.02)
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลเมืองแม่โจ้ อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น และ 2. ส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้า
การลงทุนสู่สากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาเศรษฐกิจ
2.1แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด หน่วยงาน
ว่าจะได้รับ
รับผิดชอบ
(ผลผลิต
2561 2562 2563
2564 2565
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(KPI)
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)
(บาท) (บาท)
1

โครงการสร๎างอาชีพ สร๎าง
รายได๎ ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง

1. เพื่อสร๎างความเข๎าใจ
ในแนวคิ ด หลั ก ปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง
2. เพื่อเพิ่มทักษะอาชีพให๎
ปร ะชาชน ได๎ มี ค วามรู๎
ความชํานาญยิ่งขึ้น
3. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู๎
และ
ข๎ อ คิ ด เห็ น ในการพั ฒ นา
อาชีพของประชาชน
4. เพื่อพัฒนาเครือขํายใน
การขั บ เคลื่ อ นตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง

จั ด กิ จ ก ร ร ม ใ น
รูปแบบตําง ๆเชํน
1. อบรม สัมมนา
2. นิทรรศการ
3.
จั ด ทํ า สื่ อ
ประชาสัมพันธ๑
หลายรูปแบบ เชํน
สปอต โฆษณา
วิ ท ยุ ปู า ย
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ๑
แ ผํ น พั บ แ ล ะ
สติ๊กเกอร๑ ฯลฯ

20,000

~ 131 ~

20,000

20,000

1.จัด
กิจกรรม
จํานวน 1
ครั้ง/ปี
2.จํานวน
ผู๎เข๎ารํวม
โครงการฯ

1. ประชาชนที่เข๎ า
รํว มโครงการมีความ
เข๎ า ใจตามปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง
2. ประชาชนนํ า
ค ว า ม รู๎ ที่ ไ ด๎ รั บ ม า
ประยุ ก ต๑ ใ ช๎ ใ นการ
ดําเนินชีวิต

สํานักปลัด

~ 132 ~
2.1แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562 2563
2564
(บาท) (บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
2565
(บาท)

(KPI)

2

อุดหนุนกลุํมสํงเสริมอาชีพ
เทศบาลเมืองแมํโจ๎โครงการ
สํงเสริมอาชีพ

เพื่อสํงเสริมความรู๎และ
ทักษะด๎านอาชีพให๎แกํ
ประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองแมํโจ๎ เพื่อ
สร๎างโอกาสและ
ทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพเป็นการ
เพิ่มรายได๎และลด
รายจํายในครัวเรือน

กลุํมแปรรูป
ผลิตภัณฑ๑ กลุํม
ดอกไม๎ประดิษฐ๑
กลุํมทําขนม
กลุํมอาชีพในเขต
เทศบาล

100,000

100,000

100,000

ร๎อยละของ
จํานวน
ผู๎เข๎ารํวม

3

โครงการอบรมให๎ความรู๎ด๎าน
การตลาดให๎ผู๎สนใจปลูกกล๎วย
เทศบาลเมืองแมํโจ๎

เพื่อให๎มีความรู๎เกี่ยวกับ
แนวทางการตลาด
สมัยใหมํ และปรับให๎
ทันตํอสถานการณ๑ตลาด
ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อ
สร๎างองค๑ความรู๎
เกี่ยวกับการปลูกกล๎วย
ให๎มีคุณภาพได๎ผลผลิต
เพิ่มมากขึ้น และกลุํม
เกษตรกรเห็น
ความสําคัญของรูปแบบ
การทําการตลาดใหมํ ๆ
และมองเห็นการตลาดที่
ชัดเจนขึ้น

กลุํมเกษตรกร
และประชาชน
ภายในเขต
เทศบาลเมืองแมํ
โจ๎

20,000

20,000

20,000

ร๎อยละของ
จํานวน
ผู๎เข๎ารํวม

~ 132 ~

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ประชาชนที่สนใจมี
ความรู๎และทักษะ
ด๎านอบรมสํงเสริม
อาชีพ เป็นการเพิ่ม
รายได๎และลด
รายจํายในครัวเรือน
และใช๎เวลาวํางให๎เกิด
ประโยชน๑ตํอตนเอง
และครอบครัว และ
ดําเนินชีวิตบน
พื้นฐานแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
เกษตรกรมีความรู๎
เกี่ยวกับแนวทาง
การตลาดสมัยใหมํ
และปรับให๎ทันตํอ
สถานการณ๑ตลาดที่
เปลี่ยนแปลงไป
เกษตรกรสร๎างองค๑
ความรู๎เกี่ยวกับการ
ปลูกกล๎วยให๎มี
คุณภาพได๎ผลผลิต
เพิ่มมากขึ้น

สํานักปลัดฯ
งานพัฒนาชุมชน

สํานักปลัดฯ
งานพัฒนาชุมชน

~ 133 ~
2.1แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน
ที่
4

5

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการฝึกอบรมการเก็บเกี่ยว เพื่อเรียนรู๎กระบวนการ
และแปรรูปผลผลิตกล๎วย
เก็บเกี่ยวกล๎วยน้ําว๎า
เทศบาลเมืองแมํโจ๎
อยํางถูกวิธี และสํงเสริม
การแปรรูปผลิตภัณฑ๑
จากกล๎วยน้าํ ว๎า เพื่อ
สร๎างอาชีพและรายได๎
ให๎กับการเกษตรกร
เป็นแหลํงศึกษาเรียนรู๎
การผลิต และแปรรูป
กล๎วยน้าํ ว๎าแบบครบ
วงจร
โครงการประเพณีและของดี
เพื่อเป็นการสํงเสริม
เทศบาลเมืองแมํโจ๎
และพัฒนากิจการด๎าน
การเกษตรให๎เป็นแหลํง
ทํองเที่ยวเชิงเกษตรที่มี
ศักยภาพในการรองรับ
นักทํองเที่ยว สามารถ
สร๎างรายได๎ให๎แกํ
เกษตรกรและชุมชน

เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562 2563
2564
(บาท) (บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

50,000

50,000

20,000

กลุํมเกษตรกร
และประชาชน
ภายในเขต
เทศบาลเมืองแมํ
โจ๎

เกษตรกรและ
ประชาชนพื้นที่
ในเขตเทศบาล
เมืองแมํโจ๎และ
ภาคเอกชนของ
อําเภอสันทราย

20,000

20,000

~ 133 ~

20,000

50,000

20,000

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ร๎อยละของ
จํานวน
ผู๎เข๎ารํวม

ได๎รับความรู๎เรื่องการ
เก็บเกี่ยวผลผลิต
กล๎วยน้าํ ว๎าอยํางถูก
วิธีและสามารถสร๎าง
ผลิตภัณฑ๑จากกล๎วย
น้ําว๎าในรูปแบบตําง
ๆ ได๎ และเพิ่มรายได๎
ให๎กับเกษตร

สํานักปลัดฯ
งานพัฒนาชุมชน

ร๎อยละของ
จํานวน
ผู๎เข๎ารํวม

เกษตรกร ประชาชน
ในพื้นที่ ได๎รับ
ประโยชน๑จากการ
สํงเสริมทํองเที่ยวชํวย
ให๎เกิดการพัฒนา
บริการรวมทั้งตุณ
ภาพชีวิตที่ดีกวําสูํ
ชุมชน

สํานักปลัดฯ
งานพัฒนาชุมชน

(KPI)

~ 134 ~
2.1แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

6

โครงการสํงเสริมการทํองเที่ยว
แบบยั่งยืน แหลํงทํองเที่ยวเชิง
เกษตรและวิ ถี ชุ ม ชนในเขต
เทศบาลเมืองแมํโจ๎

1.เพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพ
การทํองเที่ยวเชิงเกษตร
วิ ถี ชุ ม ช น ใ น ใ น เ ข ต
เทศบาลเมือ งแมํโ จ๎ ให๎
เป็ น ต๎ น แบบในกา ร
สํ ง เสริ ม การทํ อ งเที่ ย ว
เชิงวิถีชุมชน
๒) เพื่อประชาสัมพันธ๑
แหลํ ง ทํ อ งเที่ ย วเชิ ง วิ ถี
ชุมชนให๎ เป็นที่รู๎จักของ
นั ก ทํ อ ง เ ที่ ย ว ผํ า น
สื่อมวลชน (สื่อสิ่งพิมพ๑
สื่ อ วิ ท ยุ สื่ อ โทรทั ศ น๑
แ ล ะ สื่ อ อ อ น ไ ล น๑ )
๓ ) เ พื่ อ อ นุ รั ก ษ๑
วั ฒ นธรรม ประเพณี
ภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นที่เป็น
เอกลักษณ๑ของชุมชนให๎
คงอยูํกับชุมชนได๎ อยําง
ยั่
ง
ยื
น
4) เพื่อเพิ่มรายได๎ให๎กับ
ป ร ะ ช า ช น ใ น ชุ ม ช น
ผู๎ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ด๎ า น
ทํอ งเที่ย วและบริการที่
อยูํในชุมชนและบริเวณ
โดยรอบ

รวม

6 โครงการ

เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)
1)ดํ า เ นิ น ก า ร
ประชาสั ม พั น ธ๑
และสํงเสริมการ
ทํองเที่ยวเพื่อให๎
เกิ ด ก า ร จ ด จํ า
แ ล ะ เ ผ ย แ พ รํ
แหลํ ง ทํ อ งเที่ ย ว
ให๎ ทั้ งช า ว ไท ย
และชาวตํางชาติ
๒ ) ชุ ม ช น เ กิ ด
รายได๎จากแหลํง
ทํ อ ง เ ที่ ย ว เ ชิ ง
เกษ ตรแ ละวิ ถี
ชุมชนที่เพิ่มขึ้น

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562 2563
2564
(บาท) (บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

100,000

100,000

100,000

120,000

120,000

100,000

~ 134 ~

310,000

100,000

310,000

ตัวชี้วัด

310,000

(KPI)
ร๎อยละของ
จํานวน
ผู๎เข๎ารํวม

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1.เชิงปริมาณ
งานประชาสัมพันธ๑
1.1นักทํองเที่ยวและ
สํานักปลัดฯ
ประชาชนทั่วไปได๎
ทราบข๎อมูลขําวสาร
กิจกรรม และ
โครงการตํางๆ
1.2สามารถทําให๎เกิด
ความรํวมมือจากภาค
ประชาชนและ
นักทํองเที่ยวในการ
พัฒนาแหลํง
ทํองเที่ยวและรํวมกัน
ดูแลรับผิดชอบตํอ
สังคมทําให๎คุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น
2.ผลเชิงคุณภาพ
1.นั ก ทํ อ งเที่ ย วและ
ประชาชนทั่วไปได๎รับ
ข๎ อ มู ล ขํ า ว ส า ร
กิ จ ก ร ร ม แ ล ะ
โครงการ
2.กระตุ๎ น เศรษฐกิ จ
ในชุมชน

~ 135 ~
2.1แผนงานเกษตร
ที่
1

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการอบรมเชิงปฏิบั ติก าร 1.เพื่อให๎ประชาชนใน
สํง เสริ มเศรษฐกิ จ พอเพี ย งใน ชุมชนมีความรู๎ความ
ชุมชน
เข๎าใจ เรื่องการสํงเสริม
การเกษตรตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงการดําเนิน
กิจกรรมการเกษตรตาม
แนวทฤษฎีใหมํ โดยยึด
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และสามารถ
นําความรู๎ที่ได๎รับไป
ปรับใชในการประกอบ
อาชีพได๎
2.เพื่อสนับสนุนให๎
เกษตรกรที่เข๎ารํวม
โครงการฯ มีศักยภาพ
ในการดําเนินกิจกรรม
ทางการเกษตร ตาม
แนวทฤษฎีใหมํขั้นที่
หนึ่งและสามารถพัฒนา
ไปสูํขั้นที่สองและขั้นที่
สามได๎ตํอไป

เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)
ประชาชนใน
พื้นที่ได๎รับการ
อบรมฯ ความรู๎
จํานวน 100
คน

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562 2563
2564
(บาท) (บาท)
(บาท)
50,000

~ 135 ~

50,000

ตัวชี้วัด
2565
(บาท)
50,000

(KPI)
จํานวนร๎อย
ละผู๎รํวม
รณรงค๑/รํวม
กิจกรรม/
อบรม100
คน

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1.น๎ อ มนํ า ปรั ช ญ า กองสาธารณสุข
เศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช๎ เ ป็ น แนวทางการ
จั ด ก า ร
ทรั พ ยากรธรรมชาติ
แพ ละ สิ่ ง แ ว ดล๎ อ ม
พึ่งตนเอง พัฒนาตํอ
ยอด มั่งคั่งยั่งยืน

~ 136 ~
2.1แผนงานเกษตร
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

2

โ ค ร ง ก า ร อ บ ร ม ฝึ ก อ บ ร ม
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการ
สํงเสริมคุณธรรมจริยธรรม ใน
ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น ป รั ช ญ า
เศรษฐกิจพอเพียง

1.เพื่อให๎ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู๎ความ
เข๎าใจ เรื่องการสํงเสริม
การเกษตรตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงการดําเนิน
กิจกรรมการเกษตรตาม
แนวทฤษฎีใหมํ โดยยึด
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และสามารถ
นําความรู๎ที่ได๎รับไป
ปรับใชในการประกอบ
อาชีพได๎
2.เพื่อสนับสนุนให๎
เกษตรกรที่เข๎ารํวม
โครงการฯ มีศักยภาพ
ในการดําเนินกิจกรรม
ทางการเกษตร ตาม
แนวทฤษฎีใหมํขั้นที่
หนึ่งและสามารถพัฒนา
ไปสูํขั้นที่สองและขั้นที่
สามได๎ตํอไป

รวม

2 โครงการ

เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)
ประชาชนใน
พื้นที่ได๎รับการ
อบรมฯ ความรู๎
จํานวน 100
คน

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562 2563
2564
(บาท) (บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
2565
(บาท)

50,000

50,000

50,000

100,000

100,000

100,000

~ 136 ~

(KPI)
จํานวนร๎อย
ละผู๎รํวม
รณรงค๑/รํวม
กิจกรรม/
อบรม100
คน

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1.น๎ อ มนํ า ปรั ช ญ า กองสาธารณสุข
เศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช๎ เ ป็ น แนวทางการ
จั ด ก า ร
ทรั พ ยากรธรรมชาติ
แพ ละ สิ่ ง แ ว ดล๎ อ ม
พึ่งตนเอง พัฒนาตํอ
ยอด มั่งคั่งยั่งยืน

~ 137 ~

(ยุทธศาสตร์ เทศบาลเมืองแม่โจ้)
ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

~ 137 ~

~ 138 ~

(ผ.02)
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลเมืองแม่โจ้ อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น และ 3. เสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 3. ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
3.1 แผนงานสาธารณสุข
เป้าหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด หน่วยงาน
ว่าจะได้รับ
รับผิดชอบ
(ผลผลิต
2561 2562 2563
2564 2565
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(KPI)
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)
(บาท) (บาท)
1.

โครงการบริการการแพทย๑
ฉุกเฉิน

เพื่อให๎ประชาชนที่เจ็บ
ปุวยฉุกเฉินและ
ผู๎บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
ได๎รับการชํวยเหลือ
อยํางรวดเร็ว ปลอดภัย
ลดความรุนแรงของการ
บาดเจ็บและอาการปุวย
ที่อาจสํงผลถึงชีวิตได๎

จ๎างเหมาบุคคล
ภายนอก จํานวน
10 คน ปฏิบัติ
งานด๎านการ
แพทย๑ฉกุ เฉิน

1,200,000

~ 138 ~

1,200,000

1,200,000

การประเมิน
ความพึง
พอใจของ
ผู๎ใช๎บริการ
ไมํน๎อยกวํา
ร๎อยละ 85

ประชาชนที่เจ็บ
ปุวยฉุกเฉินและ
ผู๎บาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุได๎รับการ
ชํวยเหลืออยําง
รวดเร็ว ปลอดภัย
สามารถลดความ
รุนแรงของอาการ
ปุวยและกาบาดเจ็บ
ที่อาจสํงผลถึงชีวิตได๎

กองสาธารณสุขฯ

~ 139 ~
3.1 แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณ
2562 2563
2564
(บาท) (บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

จ๎างเหมาบริการ
แพทย๑เฉพาะทาง
จํานวน 1 คน
ให๎บริการตรวจ
รักษาโรคแกํ
ประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองแมํ
โจ๎
เพื่อสร๎างภูมิคุ๎มกันให๎
- จัดกิจกรรม
เยาวชนและประชาชน ปูองกันแก๎ไข
มีความรู๎ ความเข๎าใจ
ป๓ญหาโรคเอดส๑
เกี่ยวกับป๓ญหาโรคเอดส๑ และการตั้งครรภ๑
และผลกระทบที่เกิด
ไมํพร๎อม
จากการมีเพศสัมพันธ๑
กํอนวัยอันควร

72,000

72,000

72,000

50,000

50,000

- เพื่อเฝูาระวัง
เหตุการณ๑ผิดปกติที่
เกี่ยวข๎องกับป๓ญหา
สุขภาพหนึ่งเดียว (คน
สัตว๑ สิ่งแวดล๎อมและสา
ธารณภัย) ในชุมชน

50,000

50,000

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

2.

โครงการคลินิกชุมชนเทศบาล

- เพื่อให๎บริการตรวจ
รักษาโรคและให๎คํา
ปรึกษาเกีย่ วกับการดูแล
สุขภาพของตนเอง
- เพื่อลดคําใช๎จํายใน
การเดินทางไปพบ
แพทย๑ที่โรงพยาบาล

3.

โครงการปูองกันแก๎ไขป๓ญหา
โรคเอดส๑และการตั้งครรภ๑ไมํ
พร๎อม

4.

โครงการพัฒนาศักยภาพแกน
นําและเครือขํายสุขภาพ

เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)

2561
(บาท)

- จัดกิจกรรม
อบรมและแลก
เปลี่ยนเรียนรู๎
การเฝูาระวัง
สุขภาพหนึ่งเดียว

~ 139 ~

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

การประเมิน
ความพึง
พอใจของ
ผู๎ใช๎บริการ
ไมํน๎อยกวํา
ร๎อยละ 85

ประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองแมํโจ๎
ได๎รับบริการ
สาธารณสุขที่สะดวก
รวดเร็ว การบริการที่
ใกล๎ชิดและอบอุํน

กองสาธารณสุขฯ

50,000

การประเมิน
ความพึง
พอใจของ
ผู๎เข๎ารํวม
โครงการ
ไมํน๎อยกวํา
ร๎อยละ 85

กองสาธารณสุขฯ

50,000

ร๎อยละ 85
ของ
ผู๎เข๎ารํวม
โครงการ มี
ความรู๎
ความเข๎าใจ
มากขึ้น

- เยาวชนและ
ประชาชนได๎รับ
ความรู๎และความ
เข๎าใจเกี่ยวกับโรค
เอดส๑ที่ถูกต๎อง
- ประชาชนมีความ
ตระหนักและรับรู๎ถึง
ความสําคัญ
เกิดการพัฒนาระบบ
การเฝูาระวังสุขภาพ
แบบมีสํวนรํวมของ
ภาครัฐและชุมชน

(KPI)

กองสาธารณสุขฯ

~ 140 ~
3.1 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

5.

โครงการพัฒนาคุณภาพน้ํา
ประปาในเขตเทศบาลเมือง
แมํโจ๎

เพื่อพัฒนายกระดับ
คุณภาพน้ําประปาให๎ได๎
มาตรฐานกรมอนามัย
และเพื่อสุขภาพที่ดีของ
ประชาชน

6.

โครงการปูองกันและควบคุม
โรคไข๎เลือดออกแบบบูรณา
การ

- เพื่อลดอัตราปุวยและ
ตายของผู๎ปุวยโรค
เลือดออกให๎น๎อยลง

เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562 2563
2564
(บาท) (บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

50,000

50,000

50,000

ระบบประปา
หมูํบ๎านได๎
มาตรฐาน
ตามเกณฑ๑
น้ําสะอาด
ของกรม
สํงเสริมการ
ปกครอง
ท๎องถิ่น

100,000

100,000

100,000

- 1.จัดกิจกรรม
อบรมพัฒนา
ศักยภาพผู๎ดูแล
ระบบประปา
หมูํบ๎าน
- 2.สุํมเฝูาระวัง
คุณภาพ
น้ําประปา ด๎วย
ชุดทดสอบ
ภาคสนาม (อ.31
และ อ.11)
ทุก 3 เดือน
- จัดให๎มีการ
สนับสนุนวัสดุ
และสารเคมีใน
การควบคุมโรค
ไข๎เลือดออก

~ 140 ~

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

- ประชาชนได๎รับ
น้ําประปาที่สะอาด
ปลอดภัย
- ประชาชนมีสขุ ภาพ
ดี

กองสาธารณสุขฯ

- อัตราปุวย - ไมํเกิดการระบาด
ด๎วยโรคไข๎ ของโรคไข๎เลือดออก
เลือดออก
ลดลง ร๎อย
ละ 20 ของ
ผู๎ปุวยในปีที่
ผํานมา
- มีวัสดุ
อุปกรณ๑
เพียงพอใช๎
ในการ
ปฏิบัติ
ปูองกันและ
ควบคุมโรค
ไข๎เลือดออก

กองสาธารณสุขฯ

(KPI)

~ 141 ~
3.1 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562 2563
2564
(บาท) (บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
2565
(บาท)

(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

7.

โครงการปูองกันและแก๎ไข
ป๓ญหายาเสพติด

- เพื่อให๎เยาวชนและ
ประชาชนได๎รับความรู๎
ในเรื่องของภัยจากยา
เสพติด
- เพื่อให๎เยาวชนและ
ประชาชนเลิกยุํง
เกี่ยวกับ
ยาเสพติด
- เพื่อให๎เยาวชนและ
ประชาชนที่เคย
เกี่ยวข๎องกับยาเสพติด
สามารถกลับมาใช๎ชีวิต
อยูํในสังคมได๎

- จัดประชาคม
เพื่อค๎นหาผู๎เสพ
ผู๎ติดยาเสพติดใน
ชุมชน
- นําสํงผู๎เสพ-ผู๎
ติดยาเสพติดเข๎า
สูํกระบวนการ
บําบัดรักษาและ
ฟื้นฟูสมรรถภาพ
คํายปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมของ
สํานักงาน ปปส.
- จัดกิจกรรม
อบรมให๎ความรู๎
ในเรื่องของภัย
จากยาเสพติด

60,000

60,000

60,000

ป๓ญหายา
เสพติดใน
เขตเทศบาล
เมืองแมํโจ๎
ลดลง

- เยาวชนและ
ประชาชนมี
ความรู๎ในเรื่องของภัย
จากยาเสพติด
- เยาวชนและ
ประชาชนเลิกยุํง
เกี่ยวกับยาเสพติด
- เยาวชนและ
ประชาชนที่เคย
เกี่ยวข๎องกับยาเสพ
ติด สามารถกลับมา
ใช๎ชีวิตอยูํในสังคมได๎

กองสาธารณสุขฯ

8.

โครงการปูองกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ๎า ตามโครงการ
สัตว๑ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ๎า ตามพระ
ปณิธานของศาสตราจารย๑ ดร.
สมเด็จพระเจ๎าลูกเธอเจ๎าฟูา
จุฬาภรณวลัยลักษณ๑
อัครราชกุมารี

- เพื่อให๎ประชาชนมี
ความรู๎ ความเข๎าใจ
เกี่ยวกับโรคพิษสุนขั บ๎า
- เพื่อสร๎างจิตสํานึกในการ
ดูแลสัตว๑เลี้ยงไมํให๎เกิดผล
กระทบตํอชุมชนและ
สิ่งแวดล๎อม
- เพื่อให๎สัตว๑กลุมํ เสี่ยงที่
เป็นพาหะนําโรคได๎รับการ
ฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษ
สุนัขบ๎าครอบคลุมทุกพืน้ ที่
ในเขตเทศบาลเมืองแมํโจ๎

- ให๎ความรูเ๎ รือ่ ง
โรคและการปูองกัน

100,000

100,000

100,000

- อัตราปุวย
ด๎วยโรคโรค
พิษสุนัขบ๎า
ลดลง ร๎อยละ
20 ของผู๎ปุวย
ในปีที่ผํานมา
- มีวัสดุ
อุปกรณ๑
เพียงพอใช๎ใน
การปฏิบัติ
ปูองกันและ
ควบคุมโรคโรค
พิษสุนัขบ๎า

- ไมํเกิดการระบาดของ
โรคโรคพิษสุนัขบ๎า

กองสาธารณสุขฯ

โรคพิษสุนัขบ๎าแกํ
ประชาชน
- จัดกิจกรรมอบรม
พัฒนาศักยภาพผู๎
ได๎รับมอบหมายให๎
ทําการฉีดวัคซีน
ปูองกันโรคพิษสุนัข
บ๎า
- ฉีดวัคซีนปูองกัน
โรคพิษสุนัขบ๎าให๎แกํ
สุนัขและแมว

~ 141 ~

~ 142 ~
3.1 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562 2563
2564
(บาท) (บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
2565
(บาท)

(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

9.

โครงการพัฒนาคุณภาพตู๎น้ํา
ดื่มหยอดเหรียญในเขต
เทศบาลเมืองแมํโจ๎

- เพื่อเฝูาระวังคุ๎มครอง
ผู๎บริโภคและลดป๓ญหา
การเจ็บปุวยจากโรคที่
เกิดจากน้ําเป็นสื่อ

- ให๎ความรู๎ การ
ดูแลการควบคุม
การผลิตน้ําดื่ม
จากตู๎หยอด
เหรียญแกํผู๎
ประกอบการและ
ผู๎เกี่ยวข๎อง
- สุํมเฝูาระวังคุณ
ภาพน้ําประปา
ด๎วยชุดทดสอบ
ภาคสนาม (อ.
11) ทุก 3 เดือน

50,000

50,000

50,000

ตู๎น้ําดื่มหยอด
เหรียญได๎
มาตรฐาน
ตามเกณฑ๑
น้ําบริโภค
กรมอนามัย
ไมํน๎อยกวํา
ร๎อยละ 85

- ผู๎ประกอบการและ กองสาธารณสุขฯ
ผู๎ดูแลมีความรู๎ ความ
เข๎าใจในการดูแล การ
ควบคุมการผลิตน้ํา
ดื่มจากตู๎หยอด
เหรียญ
- ประชาชนผูบ๎ ริโภค
ได๎รับน้ําดื่มที่สะอาด
ปลอดภัย

10.

โครงการปูองกันการจมน้าํ ใน
เด็กอายุต่ํากวํา 15 ปี

- เพื่อให๎ความรูแ๎ ละฝึก
ทักษะเบื้องต๎นในการ
ชํวยเหลือตนเองและผูอ๎ ื่น
เมื่อประสบอุบัติเหตุทาง
น้ําแกํเด็กอายุต่ํากวํา 15
ปี
- เพื่อพัฒนาอาสาสมัครใน
ชุมชน เป็นทีมเครือขําย
เฝูาระวังปูองกันเด็กจมน้ํา
ในเขตเทศบาลเมืองแมํโจ๎
- เพื่อสร๎างกระแสการรับรู๎
ของคนในชุมชนให๎เห็น
ความสําคัญของประเด็น
ป๓ญหาเด็กเสียชีวิตจาก
การจมน้ํา

- ให๎ความรู๎และฝึก
ทักษะการชํวยเหลือ
ตนเองเมื่อประสบ
อุบัติเหตุทางน้ําแกํเด็ก
อายุต่ํากวํา 15 ปี
- ให๎ความรู๎และฝึก
ปฏิบัติการชํวยเหลือ
ผู๎ประสบภัยทางน้ํา
และการชํวยเหลือการ
ชํวยฟื้นคืนชีพผู๎ที่ตก
น้ํา แกํอาสาสมัครใน
ชุมชน
- จัดการแหลํงน้ําเสี่ยง
รวมทั้งจัดหาอุปกรณ๑
ในการชํวยเหลือไว๎
บริเวณแหลํงน้ําเสี่ยง
ในชุมชน

100,000

100,000

100,000

- ผู๎ที่เข๎ารํวม
โครงการ
สามารถ
ชํวยเหลือ
ตนเองและ
ผู๎อื่นเมื่อ
ประสบ
อุบัติเหตุทาง
น้ําได๎ ไมํน๎อย
กวําร๎อยละ
85
- มีการจัดการ
สิ่งแวดล๎อม
และแหลํงน้ํา
เสี่ยง ไมํน๎อย
กวําร๎อยละ
80

- เกิดทีมเครือขํายเฝูา
ระวังปูองกันเด็กจมน้ํา
เทศบาลเมืองแมํโจ๎
- ชุมชนและผู๎ปกครองมี
ความตระหนักในการ
ปูองกันการเสียชีวิตจาก
การตกน้ําในเด็กอายุต่ํา
กวํา 15 ปี
- ไมํพบอุบัติการณ๑การ
การเสียชีวิตจากการจมน้ํา
ในเด็กอายุต่ํากวํา 15 ปี
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กองสาธารณสุขฯ
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3.1 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

11.

โครงการพัฒนาสถานประกอบ
กิจการด๎านอาหารให๎ได๎
มาตรฐานร๎านอาหารสะอาด
รสชาติอรํอย (CFGT)

- เพื่อให๎ผู๎ประกอบ
กิจการ
ผู๎สัมผัสอาหาร มีความรู๎
ความเข๎าใจในการ
จัดการสุขาภิบาลอาหาร
ที่ถูกต๎องตามหลัก
กฎหมายและหลัก
วิชาการ
- เพื่อพัฒนายกระดับ
คุณภาพ ความสะอาด
ความปลอดภัย ของ
สถานประกอบกิจการ
ด๎านอาหาร

รวม

11 โครงการ

เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562 2563
2564
(บาท) (บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

80,000

80,000

80,000

1,912,000

1,912,000

- ให๎ความรู๎ดา๎ น
สุขาภิบาลอาหาร
แกํผู๎ประกอบ
กิจการและผู๎
สัมผัสอาหาร
- สุํมตรวจเฝูา
ระวังด๎านสุขา
ภิบาลอาหาร
ด๎วยชุดทดสอบ
ภาคสนาม
(อ.13)
- มอบปูาย
รับรองมาตรฐาน
อาหารสะอาด
รสชาติอรํอย
ให๎แกํสถาน
ประกอบกิจการ
ด๎านอาหารที่
ผํานตามเกณฑ๑
มาตรฐาน

1,912,000
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ตัวชี้วัด
(KPI)
- ผู๎ประกอบ
กิจการและ
ผู๎สัมผัส
อาหารผําน
การอบรม
ตาม
หลักสูตร
การ
สุขาภิบาล
อาหารของ
กรมอนามัย
ไมํน๎อยกวํา
ร๎อยละ 85
- สถาน
ประกอบ
กิจการด๎าน
อาหารผําน
ตามเกณฑ๑
มาตรฐาน
อาหาร
สะอาด
รสชาติ
อรํอย ไมํ
น๎อยกวํา
ร๎อยละ 85

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ประชาชนในพื้นที่
ได๎รับความปลอดภัย
และความมั่นใจใน
การบริโภคอาหาร

กองสาธารณสุขฯ
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3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562 2563
2564
(บาท) (บาท)
(บาท)

2565
(บาท)
30,000

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

- อัตราปุวย
ด๎วยโรคไข๎
เลือดออก
ลดลง ร๎อย
ละ 20 ของ
ผู๎ปุวยในปีที่
ผํานมา

- ประชาชนและ
องค๑กรชุมชนตํางๆ มี
ความตระหนักและมี
สํวนรํวมในการ
ปูองกันการแพรํ
ระบาดของโรค
ไข๎เลือดออก

กองสาธารณสุขฯ

(KPI)

1.

โครงการรณรงค๑ปูองกันการ
แพรํระบาดของโรค
ไข๎เลือดออก

- เพื่อสํงเสริมให๎
ประชาชนและองค๑กร
ชุมชนตํางๆ มีสํวนรํวม
ในการปูองกันการแพรํ
ระบาดของโรคไข๎
เลือดออก

- จัดให๎มีการ
ปูองกันและ
ควบคุมโรค
ไข๎เลือดออกตาม
ฤดูกาลระบาด
ระหวํางการ
ระบาดและหลัง
การระบาด

30,000

2.

โครงการรณรงค๑ปูองกันและ
แก๎ไขป๓ญหายาเสพติด To Be
Number One

- เพื่อปลูกจิตสํานึกและ
สร๎างความตระหนักถึง
ป๓ญหาการแพรํระบาด
ของยาเสพติด
- เพื่อกระตุ๎นให๎
ประชาชนมีบทบาท
สําคัญในการแก๎ไข
ป๓ญหายาเสพติดใน
ชุมชนของตนเอง

- จัดกิจกรรม
ต๎านภัยยาเสพ
ติด
To Be Number
One

50,000

50,000

50,000

ป๓ญหายา
เสพติดใน
เขตเทศบาล
ลดลง

ชุมชนมีสํวนรํวมใน
การแก๎ไขป๓ญหายา
เสพติด

กองสาธารณสุขฯ

3.

คําใช๎จํายในการจัดงานวันงด
สูบบุหรี่โลก
(31 พฤษภาคม)

- เพื่อให๎ความรู๎ในเรื่อง จัดกิจกรรม
โทษและพิษภัยของบุหรี่ รณรงค๑งดสูบ
บุหรี่

10,000

10,000

10,000

ผู๎เข๎ารํวม
โครงการมี
ความรู๎ ความ
เข๎าใจ ใน
เรื่องโทษและ
พิษภัยของ
บุหรี่ ไมํน๎อย
กวําร๎อยละ
85

เยาวชนและ
ประชาชน
มีความรู๎ ความเข๎าใจ
ตระหนักถึงโทษภัย
บุหรี่ และปรับ
พฤติกรรมลด เลิก
บุหรี่

กองสาธารณสุขฯ
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30,000

ตัวชี้วัด
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3.2 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562 2563
2564
(บาท) (บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
2565
(บาท)

4.

คําใช๎จํายในการจัดงานวัน
ตํอต๎านยาเสพติดโลก
(26 มิถุนายน)

- เพื่อสํงเสริมให๎
ประชาชนและองค๑กร
ชุมชนตํางๆ มีสํวนรํวม
ในการปูองกันการแพรํ
ระบาดของโรคไข๎
เลือดออก

- จัดให๎มีการ
ปูองกันและ
ควบคุมโรค
ไข๎เลือดออกตาม
ฤดูกาลระบาด
ระหวํางการ
ระบาดและหลัง
การระบาด

10,000

10,000

10,000

5.

อุดหนุนสําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด๎านสาธารณสุข
ให๎แกํคณะกรรมการชุมชนเตา
ไห 1
อุดหนุนสําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด๎านสาธารณสุข
ให๎แกํคณะกรรมการชุมชนเตา
ไห 2

เพื่อดําเนินโครงการตาม
พระราชดําริด๎าน
สาธารณสุข

พื้นที่ชุมชน
เตาไห 1

20,000

20,000

20,000

เพื่อดําเนินโครงการตาม
พระราชดําริด๎าน
สาธารณสุข

พื้นที่ชุมชน
เตาไห 2

20,000

20,000

20,000

6.
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(KPI)
ผู๎เข๎ารํวม
โครงการมี
ความรู๎
ความเข๎าใจ
ในเรื่องโทษ
และพิษภัย
ของยาเสพ
ติด ไมํน๎อย
กวําร๎อยละ
85
ครอบคลุม
พื้นที่
เปูาหมาย
ไมํน๎อยกวํา
ร๎อยละ 80
ครอบคลุม
พื้นที่
เปูาหมาย
ไมํน๎อยกวํา
ร๎อยละ 80

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เยาวชนและ
ประชาชน
มีความรู๎ ความเข๎าใจ
ตระหนักถึงโทษภัย
ของยาเสพติด

กองสาธารณสุขฯ

ประชาชนในพื้นที่
ได๎รับการสํงเสริม
สนับสนุนและแก๎ไข
ป๓ญหาสุขภาพตาม
บริบทของพื้นที่
ประชาชนในพื้นที่
ได๎รับการสํงเสริม
สนับสนุนและแก๎ไข
ป๓ญหาสุขภาพตาม
บริบทของพื้นที่

คณะกรรม
การชุมชน
เตาไห 1
หมูํ 1
ต.หนองหาร
คณะกรรม
การชุมชน
เตาไห 2
หมูํ 1
ต.หนองหาร
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3.2 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562 2563
2564
(บาท) (บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
2565
(บาท)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

7.

อุดหนุนสําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด๎านสาธารณสุข
ให๎แกํคณะกรรมการชุมชนปุา
บง
อุดหนุนสําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด๎านสาธารณสุข
ให๎แกํคณะกรรมการชุมชนปุา
ขาม
อุดหนุนสําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด๎านสาธารณสุข
ให๎แกํคณะกรรมการชุมชนห๎วย
เกี๋ยง
อุดหนุนสําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด๎านสาธารณสุข
ให๎แกํคณะกรรมการชุมชนแมํ
โจ๎

เพื่อดําเนินโครงการตาม
พระราชดําริด๎าน
สาธารณสุข

พื้นที่ชุมชน
ปุาบง

20,000

20,000

20,000

เพื่อดําเนินโครงการตาม
พระราชดําริด๎าน
สาธารณสุข

พื้นที่ชุมชน
ปุาขาม

20,000

20,000

20,000

เพื่อดําเนินโครงการตาม
พระราชดําริด๎าน
สาธารณสุข

พื้นที่ชุมชน
ห๎วยเกีย๋ ง

20,000

20,000

20,000

เพื่อดําเนินโครงการตาม
พระราชดําริด๎าน
สาธารณสุข

พื้นที่ชุมชนแมํโจ๎

20,000

20,000

20,000

8.

9.

10.
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(KPI)
ครอบคลุม
พื้นที่
เปูาหมาย
ไมํน๎อยกวํา
ร๎อยละ 80
ครอบคลุม
พื้นที่
เปูาหมาย
ไมํน๎อยกวํา
ร๎อยละ 80
ครอบคลุม
พื้นที่
เปูาหมาย
ไมํน๎อยกวํา
ร๎อยละ 80
ครอบคลุม
พื้นที่
เปูาหมาย
ไมํน๎อยกวํา
ร๎อยละ 80

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ
ประชาชนในพื้นที่
ได๎รับการสํงเสริม
สนับสนุนและแก๎ไข
ป๓ญหาสุขภาพตาม
บริบทของพื้นที่
ประชาชนในพื้นที่
ได๎รับการสํงเสริม
สนับสนุนและแก๎ไข
ป๓ญหาสุขภาพตาม
บริบทของพื้นที่
ประชาชนในพื้นที่
ได๎รับการสํงเสริม
สนับสนุนและแก๎ไข
ป๓ญหาสุขภาพตาม
บริบทของพื้นที่
ประชาชนในพื้นที่
ได๎รับการสํงเสริม
สนับสนุนและแก๎ไข
ป๓ญหาสุขภาพตาม
บริบทของพื้นที่

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
คณะกรรม
การชุมชน
ปุาบง
หมูํ 2
ต.หนองหาร
คณะกรรม
การชุมชน
ปุาขาม
หมูํ 3
ต.หนองหาร
คณะกรรม
การชุมชน
ห๎วยเกีย๋ ง
หมูํ 3
ต.หนองหาร
คณะกรรม
การชุมชน
แมํโจ๎
หมูํ 4
ต.หนองหาร
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3.2 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562 2563
2564
(บาท) (บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
2565
(บาท)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

11.

อุดหนุนสําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด๎านสาธารณสุข
ให๎แกํคณะกรรมการชุมชน
สหกรณ๑นิคม 1
อุดหนุนสําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด๎านสาธารณสุข
ให๎แกํคณะกรรมการชุมชน
สหกรณ๑นิคม 2
อุดหนุนสําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด๎านสาธารณสุข
ให๎แกํคณะกรรมการชุมชนทุํง
ปุาเก็ด
อุดหนุนสําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด๎านสาธารณสุข
ให๎แกํคณะกรรมการชุมชนทุํง
หมื่นน๎อย

เพื่อดําเนินโครงการตาม
พระราชดําริด๎าน
สาธารณสุข

พื้นที่ชุมชน
สหกรณ๑นิคม 1

20,000

20,000

20,000

เพื่อดําเนินโครงการตาม
พระราชดําริด๎าน
สาธารณสุข

พื้นที่ชุมชน
สหกรณ๑นิคม 2

20,000

20,000

20,000

เพื่อดําเนินโครงการตาม
พระราชดําริด๎าน
สาธารณสุข

พื้นที่ชุมชน
ทุํงปุาเก็ด

20,000

20,000

20,000

เพื่อดําเนินโครงการตาม
พระราชดําริด๎าน
สาธารณสุข

พื้นที่ชุมชน
ทุํงหมื่นน๎อย

20,000

20,000

20,000

12.

13.

14.

~ 147 ~

(KPI)
ครอบคลุม
พื้นที่
เปูาหมาย
ไมํน๎อยกวํา
ร๎อยละ 80
ครอบคลุม
พื้นที่
เปูาหมาย
ไมํน๎อยกวํา
ร๎อยละ 80
ครอบคลุม
พื้นที่
เปูาหมาย
ไมํน๎อยกวํา
ร๎อยละ 80
ครอบคลุม
พื้นที่
เปูาหมาย
ไมํน๎อยกวํา
ร๎อยละ 80

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ประชาชนในพื้นที่
ได๎รับการสํงเสริม
สนับสนุนและแก๎ไข
ป๓ญหาสุขภาพตาม
บริบทของพื้นที่
ประชาชนในพื้นที่
ได๎รับการสํงเสริม
สนับสนุนและแก๎ไข
ป๓ญหาสุขภาพตาม
บริบทของพื้นที่
ประชาชนในพื้นที่
ได๎รับการสํงเสริม
สนับสนุนและแก๎ไข
ป๓ญหาสุขภาพตาม
บริบทของพื้นที่
ประชาชนในพื้นที่
ได๎รับการสํงเสริม
สนับสนุนและแก๎ไข
ป๓ญหาสุขภาพตาม
บริบทของพื้นที่

คณะกรรม
การชุมชนสหกรณ๑
นิคม 1 หมูํ 5
ต.หนองหาร
คณะกรรม
การชุมชนสหกรณ๑
นิคม 2 หมูํ 5
ต.หนองหาร
คณะกรรม
การชุมชน
ทุํงปุาเก็ด
หมูํ 6
ต.หนองหาร
คณะกรรม
การชุมชน
ทุํงหมื่นน๎อย
หมูํ 9
ต.หนองหาร

~ 148 ~
3.2 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562 2563
2564
(บาท) (บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
2565
(บาท)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

15.

อุดหนุนสําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด๎านสาธารณสุข
ให๎แกํคณะกรรมการชุมชน
เกษตรใหมํ
อุดหนุนสําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด๎านสาธารณสุข
ให๎แกํคณะ
กรรมการชุมชนไรํสหกรณ๑
อุดหนุนสําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด๎านสาธารณสุข
ให๎แกํคณะ
กรรมการชุมชนแมํโจ๎ใหมํ
อุดหนุนสําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด๎านสาธารณสุข
ให๎แกํคณะ
กรรมการชุมชนแมํดูํ

เพื่อดําเนินโครงการตาม
พระราชดําริด๎าน
สาธารณสุข

พื้นที่ชุมชน
เกษตรใหมํ

20,000

20,000

20,000

เพื่อดําเนินโครงการตาม
พระราชดําริด๎าน
สาธารณสุข

พื้นที่ชุมชน
ไรํสหกรณ๑

20,000

20,000

20,000

เพื่อดําเนินโครงการตาม
พระราชดําริด๎าน
สาธารณสุข

พื้นที่ชุมชน
แมํโจ๎ใหมํ

20,000

20,000

20,000

เพื่อดําเนินโครงการตาม
พระราชดําริด๎าน
สาธารณสุข

พื้นที่ชุมชนแมํดูํ

20,000

20,000

20,000

16.

17.

18.

~ 148 ~

(KPI)
ครอบคลุม
พื้นที่
เปูาหมาย
ไมํน๎อยกวํา
ร๎อยละ 80
ครอบคลุม
พื้นที่
เปูาหมาย
ไมํน๎อยกวํา
ร๎อยละ 80
ครอบคลุม
พื้นที่
เปูาหมาย
ไมํน๎อยกวํา
ร๎อยละ 80
ครอบคลุม
พื้นที่
เปูาหมาย
ไมํน๎อยกวํา
ร๎อยละ 80

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ
ประชาชนในพื้นที่
ได๎รับการสํงเสริม
สนับสนุนและแก๎ไข
ป๓ญหาสุขภาพตาม
บริบทของพื้นที่
ประชาชนในพื้นที่
ได๎รับการสํงเสริม
สนับสนุนและแก๎ไข
ป๓ญหาสุขภาพตาม
บริบทของพื้นที่
ประชาชนในพื้นที่
ได๎รับการสํงเสริม
สนับสนุนและแก๎ไข
ป๓ญหาสุขภาพตาม
บริบทของพื้นที่
ประชาชนในพื้นที่
ได๎รับการสํงเสริม
สนับสนุนและแก๎ไข
ป๓ญหาสุขภาพตาม
บริบทของพื้นที่

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
คณะกรรม
การชุมชนเกษตร
ใหมํ
หมูํ 10
ต.หนองหาร
คณะกรรม
การชุมชน
ไรํสหกรณ๑
หมูํ 11
ต.หนองหาร
คณะกรรม
การชุมชน
แมํโจ๎ใหมํ
หมูํ 12
ต.หนองหาร
คณะกรรม
การชุมชนแมํดูํ หมูํ
5
ต.ปุาไผํ

~ 149 ~
3.2 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562 2563
2564
(บาท) (บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
2565
(บาท)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

19.

อุดหนุนสําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด๎านสาธารณสุข
ให๎แกํคณะกรรมการชุมชน
หนองทราย
อุดหนุนสําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด๎านสาธารณสุข
ให๎แกํคณะกรรมการชุมชนหลิ่ง
มื่น
อุดหนุนสําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด๎านสาธารณสุข
ให๎แกํคณะกรรมการชุมชน
พัฒนาทรายแก๎ว
อุดหนุนสําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด๎านสาธารณสุข
ให๎แกํคณะกรรมการชุมชนแพะ
ปุาห๎า

เพื่อดําเนินโครงการตาม
พระราชดําริด๎าน
สาธารณสุข

พื้นที่ชุมชน
หนองทราย

20,000

20,000

20,000

เพื่อดําเนินโครงการตาม
พระราชดําริด๎าน
สาธารณสุข

พื้นที่ชุมชนหลิ่ง
มื่น

20,000

20,000

20,000

เพื่อดําเนินโครงการตาม
พระราชดําริด๎าน
สาธารณสุข

พื้นที่ชุมชน
พัฒนาทรายแก๎ว

20,000

20,000

20,000

เพื่อดําเนินโครงการตาม
พระราชดําริด๎าน
สาธารณสุข

พื้นที่ชุมชน
แพะปุาห๎า

20,000

20,000

20,000

20.

21.

22.

~ 149 ~

(KPI)
ครอบคลุม
พื้นที่
เปูาหมาย
ไมํน๎อยกวํา
ร๎อยละ 80
ครอบคลุม
พื้นที่
เปูาหมาย
ไมํน๎อยกวํา
ร๎อยละ 80
ครอบคลุม
พื้นที่
เปูาหมาย
ไมํน๎อยกวํา
ร๎อยละ 80
ครอบคลุม
พื้นที่
เปูาหมาย
ไมํน๎อยกวํา
ร๎อยละ 80

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ
ประชาชนในพื้นที่
ได๎รับการสํงเสริม
สนับสนุนและแก๎ไข
ป๓ญหาสุขภาพตาม
บริบทของพื้นที่
ประชาชนในพื้นที่
ได๎รับการสํงเสริม
สนับสนุนและแก๎ไข
ป๓ญหาสุขภาพตาม
บริบทของพื้นที่
ประชาชนในพื้นที่
ได๎รับการสํงเสริม
สนับสนุนและแก๎ไข
ป๓ญหาสุขภาพตาม
บริบทของพื้นที่
ประชาชนในพื้นที่
ได๎รับการสํงเสริม
สนับสนุนและแก๎ไข
ป๓ญหาสุขภาพตาม
บริบทของพื้นที่

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
คณะกรรม
การชุมชนหนอง
ทราย
หมูํ 5
ต.ปุาไผํ
คณะกรรม
การชุมชน
หลิ่งมื่น
หมูํ 10
ต.ปุาไผํ
คณะกรรม
การชุมชนพัฒนา
ทรายแก๎ว หมูํ 13
ต.ปุาไผํ
คณะกรรม
การชุมชน
แพะปุาห๎า
หมูํ 4
ต.หนองจ๏อม

~ 150 ~
3.2 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562 2563
2564
(บาท) (บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
2565
(บาท)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

23.

อุดหนุนสําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด๎านสาธารณสุข
ให๎แกํคณะกรรมการชุมชนศรี
สหกรณ๑
โครงการอบรมชีวิตมีสุขด๎วย
ธรรมะ เทศบาลเมืองแมํโจ๎

เพื่อดําเนินโครงการตาม
พระราชดําริด๎าน
สาธารณสุข

พื้นที่ชุมชน
ศรีสหกรณ๑

20,000

20,000

20,000

1.เพื่อสํงเสริมพัฒนาให๎
ผู๎เข๎ารํวมการอบรมใช๎
หลักธรรมะในการสร๎าง
ทัศนคติที่ดีตํอการ
ทํางานเกิดทักษะในการ
ทํางานอยํางมีความสุข
พัฒนาศักยภาพในการ
ทํางานให๎เกิดประโยชน๑
สูงสุด
2.เพื่อสํงเสริมและ
พัฒนาให๎ประชาชน
ทั่วไป ผู๎สูงอายุ สตรีใช๎
ชีวิตในสังคมอยํางมี
ความสุข โดยใช๎ธรรมะ
และหลักคําสอนของ
พระพุทธศาสนาในการ
ดํารงชีวิต

คณะผู๎บริหาร
สมาชิกสภา
เทศบาล
พนักงาน
เทศบาล
ประธานชุมชน
กรรมการชุมชน
กลุํมสตรีแมํบ๎าน
กลุํมผู๎สูงอายุ
และประชาชน
ทั่วไป
จํานวน 300
คน

300,000

300,000

300,000

24

~ 150 ~

(KPI)
ครอบคลุม
พื้นที่
เปูาหมาย
ไมํน๎อยกวํา
ร๎อยละ 80
ร๎อยละของ
จํานวน
ผู๎เข๎ารํวม

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ประชาชนในพื้นที่
ได๎รับการสํงเสริม
สนับสนุนและแก๎ไข
ป๓ญหาสุขภาพตาม
บริบทของพื้นที่
ผู๎เข๎ารับการอบรมมี
คุณธรรมจริยธรรม
สามารถแก๎ป๓ญหา
ชีวิตโดยนําธรรมะมา
ประยุกต๑ใช๎ใน
ชีวิตประจําวันอยํางมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ทักษะในการอยูํ
รํวมกันในสังคมอยําง
มีความสุข พัฒนา
ศักยภาพในการ
ทํางานให๎เกิด
ประโยชน๑สูงสุด

คณะกรรม
การชุมชน
ศรีสหกรณ๑
หมูํ 7
ต.หนองจ๏อม
สํานักปลัดฯ
งานพัฒนาชุมชน

~ 151 ~
3.2 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562 2563
2564
(บาท) (บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
2565
(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

25

โครงการสามวัยสานสัมพันธ๑
ครอบครัว เทศบาลเมืองแมํโจ๎

เพื่อให๎พุทธศาสนาเป็น
ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ใน
การดําเนินชีวิต เพือ่
สร๎างจิตสํานึกให๎
ครอบครัวเกิดความรัก
ความหวงแหน ตลอดถึง
ปลูกฝ๓งและเสริมสร๎าง
คุณธรรมจริยธรรม เพื่อ
สํงเสริมให๎ครอบครัวมี
กิจกรรมรํวมกัน

สมาชิก
ครอบครัว (พํอ
แมํ ลูก ปูุยํา ตา
ยาย)
ในพื้นที่เขต
เทศบาลเมืองแมํ
โจ๎

25,000

25,000

25,000

ร๎อยละของ
จํานวน
ผู๎เข๎ารํวม

สามารถนําพุทธ
ศาสนามาเป็นที่ยึด
เหนี่ยวจิตใจ ในการด
เนินชีวิตประจําวัน
และสร๎างจิตสํานึกให๎
ครอบครัวเกิดความ
รักความหวงแหน
ตลอด ถึงสมารถ
ปลูกฝ๓งและ
เสริมสร๎างคุณธรรม
จริยธรรม สํงเสริมให๎
ครอบครัวมีกิจกรรม
รํวมกันและให๎เวลา
วํางให๎เป็นประโยชน๑

สํานักปลัดฯ
งานพัฒนาชุมชน

26

โครงการอุํนไอรักจาก
ครอบครัว เทศบาลเมืองแมํโจ๎

เพื่อเพิ่มความสัมพันธ๑ใน
ครอบครัว เพิ่มความ
มั่นใจในบทบาทพํอแมํ/
บทบาทสมาชิกอื่น ๆ
และสร๎างเครือขํายกลุํม
อุํนไอรักจากครอบครัว

เด็กและ
ผู๎ปกครองในเขต
เทศบาลเมืองแมํ
โจ๎
จํานวน 100
คน

30,000

30,000

30,000

ร๎อยละของ
จํานวน
ผู๎เข๎ารํวม

สามารถนําพุทธศาสนา
มาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ
ในการดเนิน
ชีวิตประจําวัน และ
สร๎างจิตสํานึกให๎
ครอบครัวเกิดความรัก
ความหวงแหนตลอด
ถึงสมารถปลูกฝ๓งและ
เสริมสร๎างคุณธรรม
จริยธรรม สํงเสริมให๎
ครอบครัวมีกจิ กรรม
รํวมกันและให๎เวลาวําง
ให๎เป็นประโยชน๑

สํานักปลัดฯ
งานพัฒนาชุมชน

~ 151 ~

(KPI)

~ 152 ~
3.2สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562 2563
2564
(บาท) (บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
2565
(บาท)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

27

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ
ผู๎สูงอายุในเขตเทศบาลเมือง
แมํโจ๎ ประจําปีงบประมาณ
2563

เพื่อให๎ผู๎สูงอายุมีความรู๎
ความเข๎าใจ ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการดูแล
สุขภาพอนามัยของ
ตนเอง ทั้งด๎าน
โภชนาการ การฟื้นฟู
สมรรถภาพรํางกายและ
จิตใจ เพื่อสร๎างขวัญ
และกําลังใจให๎ผู๎สูงอายุ
มีทัศนคติที่ดีตํอการ
ดูแลสุขภาพที่เป็นอยูํใน
ป๓จจุบัน

ผู๎สูงอายุในเขต
เทศบาลเมืองแมํ
โจ๎จํานวน 19
ชุมชน

30,000

30,000

30,000

ร๎อยละของ
จํานวน
ผู๎เข๎ารํวม

28

โครงการอบรมให๎ความรู๎ผู๎สูง
วัยใสํใจสุขภาพและสํงเสริม
อาชีพ

เพื่อตรวจและบําบัด
สุขภาพของคนในชุมชน
โดยวิธีธรรมชาติบาํ บัด
เพิ่มพูนความรู๎ด๎านการ
ดูแลสุขภาพทั้งรํางกาย
และจิตใจ และสํงเสริม
อาชีพได๎ เพื่อให๎ชุมชน
และองค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นรํวม
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ ใน
ด๎านการสํงเสริมสุขภาพ

กลุํมผู๎สูงอายุ
ภายในเขต
เทศบาลเมืองแมํ
โจ๎จํานวน 50
คน

20,000

20,000

20,000

ร๎อยละของ
จํานวน
ผู๎เข๎ารํวม

~ 152 ~

(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผู๎สูงอายุมีความรู๎
ความเข๎าใจ
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการดูแล
สุขภาพอนามัยของ
ตนเองทั้งด๎าน
โภชนาการ การฟื้นฟู
สมรรถภาพรํางกาย
และจิตใจ สร๎างขวัญ
และกําลังใจให๎
ผู๎สูงอายุมีทัศนคติที่ดี
ตํอการดูแลสุขภาพให๎
แข็งแรงเพื่อดํารงอยูํ
ในสังคมอยํางมีคุณคํา
กลุํมผู๎สูงอายุ กลุํม
สตรีแมํบ๎าน กลุํม
เยาวชนทัว่ ไปในเขต
เทศบาลเมืองแมํโจ๎ มี
ข๎อมูลเกี่ยวกับครูภูมิ
ป๓ญญาท๎องถิ่นและ
ผลงานไว๎ศึกษาและ
สืบทอดตํอไป

สํานักปลัดฯ
งานพัฒนาชุมชน

สํานักปลัดฯ
งานพัฒนาชุมชน

~ 153 ~
3.2สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

29

อุดหนุนที่กลุํมผู๎สูงอายุเทศบาล
เมืองแมํโจ๎ตามโครงการอบรม
และศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผู๎สูงอายุ

30

อุดหนุนกลุํมสตรีแมํบ๎าน
เทศบาลเมืองแมํโจ๎ตาม
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุํม
สตรีแมํบ๎านเทศบาลเมืองแมํโจ๎
เนื่องใน “วันสตรีสากล”

เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
กลุํมผู๎สูงอายุ อันจะสร๎าง
ประโยชน๑สูงสุดให๎แกํกลุํม
และนํามาซึ่งความเข๎มแข็ง
ของกลุํมฯ ผู๎สูงอายุมี
โอกาสแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น มีการทํากิจกรรม
รํวมกันเป็นหมูํคณะ
กํอให๎เกิดความสามัคคี
ขวัญและกําลังใจในกลุํม
ผู๎สูงอายุ ผู๎สูงอายุมกี าร
พบปะ ได๎พูดคุย มีความ
สนิทสนม และมีความ
สมัครสมานสามัคคี
ระหวํางกลุํม
เพื่อเสริมสร๎างเจตคติการ
ให๎โอกาสสตรี โดย
คํานึงถึงศักดิ์ศรีและคุณคํา
ความเป็นมนุษย๑ความ
เสมอภาคระหวํางหญิง
และชาย การสํงเสริม
ศักยภาพสตรี การพิทกั ษ๑
สิทธิและคุ๎มครองสิทธิ
มนุษยชนของสตรีที่ไมํ
เสมอภาค เพื่อนําไปสูํการ
ดําเนินงานที่เหมาะสม

เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)

งบประมาณ
2562 2563
2564
(บาท) (บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ผู๎สูงอายุในเขต
เทศบาลเมืองแมํ
โจ๎ เจ๎าหน๎าที่
ผู๎เกี่ยวข๎อง
จํานวน 120
คน

200,000

200,000

200,000

กลุํมสตรีแมํบ๎าน
ในพื้นที่ และ
กลุํมพัฒนาสตรี
แมํบ๎านในพื้นที่
และเครือขําย
ประชาชนทั่วไป
ในอําเภอสัน
ทราย

100,000

100,000

100,000

2561
(บาท)

~ 153 ~

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ร๎อยละของ
จํานวน
ผู๎เข๎ารํวม

ผู๎สูงอายุสามารถนํา
ความรู๎จากการศึกษาดู
งานมาพัฒนาศักยภาพ
ของกลุํมผู๎สูงอายุ ให๎มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและ
นํามาซึ่งความเข๎มแข็ง
ของกลุํม มีการ
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น มีการทํา
กิจกรรมรํวมกันเป็นหมูํ
คณะ กํอให๎เกิดความ
สามัคคี สร๎างขวัญและ
กําลังใจในกลุํมผู๎สูงอายุ

สํานักปลัดฯ
งานพัฒนาชุมชน
กับ
กลุํมผู๎สูงอายุ
เทศบาลเมืองแมํโจ๎

ร๎อยละของ
จํานวน
ผู๎เข๎ารํวม

กลุํมสตรีมีความรู๎ ความ
เข๎าใจและตระหนักใน
ความสําคัญของสตรี
และมีสํวนรํวมในการ
สํงเสริมสนับสนุนการ
จัดกิจกรรมเนือ่ งในวัน
สตรีสากลให๎กว๎างขวาง
ขึ้น เพือ่ สร๎างความ
ตระหนักให๎สาธารณชน
เห็นความสําคัญใน
ศักยภาพของสตรีใน
การเป็นสํวนหนึ่งของ
การพัฒนาสังคม

สํานักปลัดฯ
งานพัฒนาชุมชน
กับ
กลุํมสตรีแมํบ๎าน
เทศบาลเมืองแมํโจ๎

(KPI)

~ 154 ~
3.2 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

31

อุดหนุนที่กลุํมสตรีแมํบ๎าน
เทศบาลเมืองแมํโจ๎ตาม
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ
กลุํมสตรีแมํบ๎านเทศบาลเมือง
แมํโจ๎

32

รวม

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร๎างศักยภาพ
ในการพัฒนาตนเองของ
สตรี ให๎เป็นที่ยอมรับตํอ
สังคม และสํงเสริม
กิจกรรมที่แสดง
ศักยภาพของกลุํมสตรี
เสริมสร๎างความรู๎
ทักษะ และเพิ่มขีด
ความสามารถตํอการ
พัฒนาความเป็นผู๎นํา
ของสตรีในการที่จะ
บริหารจัดการองค๑กร
สตรีให๎มีประสิทธิภาพ
อุดหนุนที่กลุํมผู๎สูงอายุเทศบาล เพื่ออุดหนุนการเป็นคํา
เมืองแมํโจ๎ตามโครงการสืบ
ดําเนินกิจกรรมตํางๆ
สานภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น
ของกลุํมผู๎สูงอายุ
เทศบาลเมืองแมํโจ๎

เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)

งบประมาณ
2562 2563
2564
(บาท) (บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

กลุํมสตรีแมํบ๎าน
ในเขตเทศบาล
เมืองแมํโจ๎

100,000

100,000

100,000

เพื่อ อุ ดหนุนการ
เป็ นคํ า ดํ า เนิ น
กิ จ กรรมตํ า ง ๆ
ของกลุํมผู๎สูงอายุ
-โครงการสืบสาน
ภู มิ ป๓ ญ ญ า
ท๎องถิ่น

30,000

30,000

30,000

1,315,000

1,315,000

2561
(บาท)

32 โครงการ

1,315,000

~ 154 ~

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ร๎อยละของ
จํานวน
ผู๎เข๎ารํวม

สตรีได๎พัฒนา
ศักยภาพของตนเอง
ได๎ดียิ่งขึ้น สํงเสริมให๎
สามารถแสดงออกซึ่ง
ความสามารถและ
ศักยภาพ สร๎างความ
ภาคภูมิใจให๎กับ
ตนเองครอบครัว
และสังคม

สํานักปลัดฯ
งานพัฒนาชุมชน
กับ
กลุํมสตรีแมํบ๎าน
เทศบาลเมืองแมํโจ๎

ร๎อยละของ
จํานวน
ผู๎เข๎ารํวม

ได๎มีความรู๎ ความ
เข๎าใจในการดูแล
รักษาสุขภาพของ
ตนเองโดยวิธี
ธรรมชาติบําบัด
สามารถนําความรู๎ที่
ได๎รับมาปรับใช๎ใน
ชีวิตประจําวัน
เพิ่มพูนความรู๎ด๎าน
การดูแลสุขภาพทั้ง
ทางรํางกายและจิตใจ
และสร๎างอาชีพให๎กับ
ผู๎เข๎ารับการอบรมได๎

สํานักปลัดฯ
งานพัฒนาชุมชน

(KPI)

~ 155 ~
3.3แผนงานสังคมสงเคราะห์
ที่
1

2

โครงการ
โครงการ สํงเสริมคนพิการ
ทํางานในหนํวยงานภาครัฐ
เทศบาลเมืองแมํโจ๎

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสํงเสริมให๎คน
พิการได๎มีโอกาสทํางาน
ในหนํวยงานภาครัฐ
2. เพื่อให๎ภาครัฐเป็น
หนํวยงานตัวอยํางใน
การจ๎างคนพิการ ซึ่ง
เป็นการแสดงถึงความ
ตั้งใจจริงของรัฐบาลที่
จะให๎การสนับสนุนคน
พิการให๎ได๎รับสิทธิและ
โอกาสเทําเทียมกับผู๎อื่น
และเป็นแบบอยําง
ให๎กับภาคเอกชน
โครงการสงเคราะห๑ประชาชนผู๎ เพื่อเป็นการบรรเทา
ประสบป๓ญหาความเดือดร๎อน ความเดือดร๎อนใน
หรือด๎อยโอกาสในเขตเทศบาล เบื้องต๎นให๎แกํผู๎ประสบ
เมืองแมํโจ๎
ป๓ญหาความเดือดร๎อน
หรือผู๎ด๎อยโอกาสในเขต
เทศบาลเมืองแมํโจ๎

เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)

งบประมาณ
2562 2563
2564
(บาท) (บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

จ๎างเหมาคน
พิการปฏิบัติงาน
จํานวน 1 คน

90,000

90,000

90,000

ประชาชนผู๎ได๎รับ
ความเดือดร๎อน
ประสบป๓ญหา
ครอบครัวและ
ผู๎ด๎อยโอกาส

100,000

100,000

100,000

2561
(บาท)

~ 155 ~

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ร๎อยละของ
จํานวน
ผู๎เข๎ารํวม

1. คนพิการได๎รับการ
จ๎างงานในหนํวยงาน
ของรัฐ
2. สร๎างโอกาสการมี
งานทําของคนพิการ
ในหนํวยงานภาครัฐ
และสามารถนําไป
ขยายผลในหนํวยงาน
ภาครัฐ
อื่น ๆ รวมทั้งเป็น
แบบอยํางแกํ
ภาคเอกชน

สํานักปลัดฯ
งานพัฒนาชุมชน

ร๎อยละของ
จํานวน
ผู๎เข๎ารํวม

ชํวยบรรเทาความ
เดือนร๎อนในเบื้องต๎น
ให๎แกํประสบป๓ญหา
ความเดือดร๎อน หรือ
ผู๎ด๎อยโอกาสในเขต
เทศบาลเมืองแมํโจ๎

สํานักปลัดฯ
งานพัฒนาชุมชน

(KPI)

~ 156 ~
3.3แผนงานสังคมสงเคราะห์
เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562 2563
2564
(บาท) (บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
2565
(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

3

โครงการสงเคราะห๑เด็กและ
เยาวชนที่ประสบความ
เดือดร๎อนในเขตเทศบาลเมือง
แมํโจ๎

เพื่อเป็นการบรรเทา
ความเดือดร๎อน ใน
เบื้องต๎นให๎แกํเด็กและ
เยาวชนผู๎ประสบป๓ญหา
ความเดือดร๎อน ในเขต
เทศบาล
ชํวยเหลือสงเคราะห๑
และพัฒนาคุณภาพชีวิต
แกํเด็กและเยาวชนผู๎
ประสบป๓ญหาความ
เดือดร๎อน และสร๎าง
ขวัญและกําลังใจให๎กับ
ผู๎เดือดร๎อนจากป๓ญหา
ครอบครัว หรือ
ผู๎ด๎อยโอกาส

เด็กและเยาวชน
ผู๎ได๎รับความ
เดือดร๎อน
ประสบป๓ญหา
ครอบครัว ใน
เขตเทศบาลเมือง
แมํโจ๎
จํานวน 19
ชุมชน

50,000

50,000

50,000

ร๎อยละของ
จํานวน
ผู๎เข๎ารํวม

ชํวยบรรเทาความ
เดือดร๎อนในเบื้องต๎น
ให๎แกํเด็กและเยาวชน
ผู๎ประสบป๓ญหาความ
เดือดร๎อน หรือ
ผู๎ด๎อยโอกาสในเขต
และเด็กและเยาวชน
ผู๎ประสบป๓ญหาความ
เดือดร๎อน หรือ
ผู๎ด๎อยโอกาส ได๎รับ
ความชํวยเหลือ
สงเคราะห๑ และ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ให๎ดีขึ้น

สํานักปลัดฯ
งานพัฒนาชุมชน

4

โครงการ จ๎างงานให๎กับ
นักเรียน นักศึกษา ทํางาน
ในชํวงปิดภาคเรียนหรือ
วันหยุดราชการ

เพื่อเป็นการเพิ่มรายได๎ให๎แกํ
นักเรียน นักศึกษา และลด
ภาระผู๎ปกครอง
ปูองกันกันยุํงเกี่ยวกับ
อบายมุข สิ่งเสพติดของ
นักเรียน นักศึกษา และ
เพื่อให๎นักเรียน นักศึกษาได๎
ใช๎เวลาวํางให๎เป็นประโยชน๑
สร๎างความรู๎ความเข๎าใจใน
บทบาทหน๎าที่ในการ
ให๎บริการสาธารณะของ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น

นักเรียน นักศึกษา
ที่มีอายุตั้งแตํ 15 ปี
ขึ้นไป โดยมีวุฒิ
การศึกษาไมํต่ํากวํา
มัธยมศึกษาตอนต๎น
(จบมัธยมศึกษาปีที่
3)
หรือกําลังศึกษาอยูํ
ในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายขึ้นไป
และมีชื่ออยูํใน
ทะเบียนบ๎านที่อยูํใน
เขตพื้นที่เทศบาล
เมืองแมํโจ๎

30,000

30,000

30,000

ร๎อยละของ
จํานวน
ผู๎เข๎ารํวม

เป็นการชํวยเหลือ
ครอบครัวของนักเรียน
นักศึกษา ในการเพิ่ม
รายได๎ให๎แกํครัวเรือน
ในชํวงปิดภาคเรียน
ลดภาวะเสี่ยงในกลุํม
นักเรียน นักศึกษา ใน
การติดยาเสพติดและ
อบายมุขตําง ๆ และได๎
ใช๎เวลาวํางให๎เกิด
ประโยชน๑ตอํ ตนเองและ
ครอบครัว

สํานักปลัดฯ
งานพัฒนาชุมชน

~ 156 ~

(KPI)

~ 157 ~
3.3แผนงานสังคมสงเคราะห์
ที่
5

รวม

โครงการ
โครงการ อบรมพัฒนา
ศักยภาพแกนนําเด็กและ
เยาวชนในเขตเทศบาลเมือง
แมํโจ๎

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562 2563
2564
(บาท) (บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

50,000

50,000

50,000

320,000

320,000

เพื่อเป็นการพัฒนากลุํม แกนนําเยาวชน
แกนนําเยาวชน ให๎มี
จํานวน 80
ทักษะความสามารถใน คน
การทํางานเป็นกลุํมเป็น
ทีม สร๎างสรรค๑กิจกรรม
ที่เป็นประโยชน๑ตํอการ
พัฒนาตนเองและชุมชน
ได๎

5 โครงการ

320,000

~ 157 ~

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร๎อยละของ
จํานวน
ผู๎เข๎ารํวม

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กลุํมแกนนําเยาวชน
ให๎มีทักษะ
ความสามารถในการ
ทํางานเป็นกลุํมเป็น
ทีม สร๎างสรรค๑
กิจกรรมที่เป็น
ประโยชน๑ตํอการ
พัฒนาตนเองและ
ชุมชนได๎ กลุํม
เยาวชนได๎มีบทบาท
และมีพื้นที่ในการทํา
กิจกรรม เพื่อพัฒนา
ตนเองและชุมชน
อยํางตํอเนื่องเต็ม
ศักยภาพ

สํานักปลัดฯ
งานพัฒนาชุมชน

~ 158 ~
3.4 แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562 2563
2564
(บาท) (บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
2565
(บาท)

(KPI)

1

โครงการสนามเด็กเลํนสร๎าง
ป๓ญญา

1.เพื่อให๎เด็กมีพื้นที่
สําหรับเคลื่อนไหว
รํางกายที่ปลอดภัย
2.เพื่อเสริมสร๎าง
พัฒนาการด๎านรํางกาย
อารมณ๑ สังคม และ
สติป๓ญญา
3.เพื่อจัด
สภาพแวดล๎อมให๎เอื้อ
ตํอการเรียนรู๎ของเด็ก
สํงเสริมสมรรถนะเด็ก
ปฐมวัยรอบด๎าน

1. ศพด.เทศบาล
เมืองแมํโจ๎ (ศูนย๑
แมํเตาไห)
2. ศพด.เทศบาล
เมืองแมํโจ๎ (ศูนย๑
ทุํงปุาเก็ด)

-

-

200,000

200,000

200,000

สนามเด็ก
เลํน ในศูนย๑
2 แหํง

2

โครงการสร๎าง พื้นที่สีเขียว

1.เพื่อจัด
สภาพแวดล๎อมภายใน
ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กฯให๎
เอื้อตํอการเรียนรู๎ของ
เด็กและการทํางานของ
ครู ผู๎สอน และบุคลากร
2.เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก
ทางด๎านกายภาพ

1. ศพด.เทศบาล
เมืองแมํโจ๎ (ศูนย๑
แมํเตาไห)
2. ศพด.เทศบาล
เมืองแมํโจ๎ (ศูนย๑
ทุํงปุาเก็ด)

10,000

-

10,000

-

10,000

สนามหญ๎า
/สวนหยํอม
ในศู นย๑ เด็ ก
เล็ก

~ 158 ~

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1. เด็กมีสถานที่
สําหรับเคลื่อนไหว
รํางกาย
2. เด็กมีพื้นที่สําหรับ
การเรียนรู๎ด๎าน
พัฒนาการด๎าน
รํางกาย อารมณ๑
สังคม และ
สติป๓ญญา
3. ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองแมํโจ๎
มีสภาพแวดล๎อมที่
เอื้อตํอการเรียนรู๎
และปลอดภัย

ศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็ก

เด็กมีพื้นที่สําหรับการ
เรียนรู๎เกี่ยวกับ
ธรรมชาติรอบตัว
ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กฯมี
การพัฒนาคุณภาพด๎าน
กายภาพ
ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กมี
มาตรฐานตามตัวชี้วัด
ด๎านสภาพแวดล๎อม

ศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็ก

~ 159 ~
3.4 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)

2561 2562
(บาท) (บาท)

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
2565
(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1. เด็ก ครู ผู๎สอน
และบุคลากรมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย๑สิน
ในขณะที่อยูํที่ศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็กฯ
2. ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองแมํโจ๎
ทั้ง ๒ แหํง มีรั้วรอบ
ขอบชิดที่สวยงาม
มั่นคงแข็งแรง

ศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็ก

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

3

โครงการปรับปรุงซํอมแซมรั้ว
รอบศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองแมํโจ๎

1.ปรับปรุงซํอมแซมรั้ว
ของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก
ฯ ให๎มีความมั่นคง
แข็งแรง และปลอดภัย
สวยงาม

1. ศพด.เทศบาล
เมืองแมํโจ๎ (ศูนย๑
แมํเตาไห)
2. ศพด.เทศบาล
เมืองแมํโจ๎ (ศูนย๑ทุํง
ปุาเก็ด)

-

-

-

200,000

200,000

รั้วกําแพง
ของศูนย๑
ได๎รับการ
ซํอมแซม

4

โครงการปรับปรุงอาคาร
เอนกประสงค๑ศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลเมืองแมํโจ๎ (ศูนย๑
แมํเตาไห)

1.เพื่อปรับปรุงซํอมแซม
อาคารเอนกประสงค๑สําหรับ
ไว๎ใช๎ในการประชุมและไว๎
รับรองผู๎มาติดตํอ
ประสานงานกับศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กฯ
2.เพื่อรองรับการดําเนินงาน
ด๎านศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กสาธิต
ด๎านสมรรถนะเด็กปฐมวัย
พื้นที่จังหวัดเชียงใหมํ
แผนงานความรํวมมือกรม
สํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น
และองค๑การUNICEF
THAILAND

1.ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กฯ
มีสถานที่ไว๎สําหรับการ
ประชุมและรับรองแขก
ผู๎มาติดตํอประสานงาน
กับทางศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็กฯ
2. ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก
มีสถานที่เหมาะสมใน
การรองรับ ต๎อนรับ
คณะศึกษาดูงาน ที่เข๎า
มาศึกษางานด๎าน
สมรรถนะเด็กปฐมวัย

-

-

100,000

-

100,000

อาคาร
1. ครูผู๎สอน บุคลากร
เอนกประสงค๑ที่
คณะกรรมการและ
มีความเหมาะสม
ผู๎ปกครองมีอาคารทีใ่ ช๎
ในการรองรับ
สําหรับการประชุมที่
กิจกรรม ประชุม
เหมาะสม
รับรองได๎
2. คณะศึกษาดูงาน/ผู๎มา
ติ ด ตํ อ กั บ ศู น ย๑ พั ฒ นา
เ ด็ ก เ ล็ ก ฯ มี อ า ค า ร
สํ า หรั บ รั บ รองและ
ป ร ะ ส าน ง า นอ ยํ า ง
เหมาะสมเป็นสัดสํวน

~ 159 ~

(KPI)

ศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็ก

~ 160 ~
3.4 แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
งบประมาณ
(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด
2565
(บาท)

(KPI)

5

โครงการติดตั้ง
กล๎องวงจรปิด
ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองแมํโจ๎
(ศูนย๑ทุํงปุาเก็ด)

1.เพื่อเป็นเครื่องมือในการ
สอดสํองดูแลความปลอดภัยใน
ชีวิต เด็ก ครู บุคลากร และ
ทรัพย๑สินของราชการ ภายใน
ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กฯ(ศูนย๑ทุํงปุา
เก็ด)

1. อาคาร
เรียนของศพด.
เทศบาล
เมืองแมํโจ๎
(ศูนย๑ทุํงปุา
เก็ด)

100,000

100,000

กล๎องวงจร
ปิดที่
สามารถใช๎
งานได๎อยําง
มี
ประสิทธิภา
พ คุ๎มคํา

6

โครงการปรับปรุงโรงอาหาร
ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
เมืองแมํโจ๎ (ศูนย๑แมํเตาไห)

1. เพื่อปรับปรุงซํอมแซมโรง
อาหารให๎มีความเหมาะสม
และเพียงพอตํอจํานวน
นักเรียน
2. เพื่อให๎ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กมี
มาตรฐานด๎านอาคารสถานที่
ตามมาตรฐานการดําเนินงาน
ศูนย๑พัฒนาเด็กสังกัดองค๑กร
ปกครองท๎องถิ่น

1. ศพด.
เทศบาลเมือง
แมํโจ๎ (ศูนย๑แมํ
เตาไห)

50,000

50,000

โรงอาหารที่
มีมาตรฐาน
ต า ม
มา ตรฐา น
ก า ร
สุ ข าภิ บ าล
อาหาร

~ 160 ~

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1. เด็ก ครู บุคลากร ใน
ศูนย๑
ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กมี พัฒนาเด็กเล็ก
ความปลอดภั ย ใน
ชี วิ ต และทรั พ ย๑ สิ น
ขณะที่อยูํที่ศูนย๑ฯ
2. ผู๎ปกครอง ผู๎มาติดตํอ
กั บ ศู น ย๑ พั ฒ นาเด็ ก
เล็กฯมีความพึงพอใจ
ในมาตรการการดูแล
รักษาความปลอดภัย
ของศูนย๑ฯ
1.เด็ก ครู บุคลากรใน
ศูนย๑
ศูนย๑พัฒนาเด็ก เล็ก ฯมี พัฒนาเด็กเล็ก
โรงอาหารที่ เหมาะสม
สวยงาม และเพีย งพอ
ตํอจํานวนนักเรียน
2.ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก
ฯมี คุ ณ ภาพมาตรฐาน
โรงอาหารปลอดภัย

~ 161 ~
3.4 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
งบประมาณ
(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

7

โครงการติดตั้งราวกั้นรอบ
บริเวณอาคารเรียนศูนย๑ทุํง
ปุาเก็ด

1. ติ ด ตั้ ง ราวกั้ น บริ เ วณอาคาร
เรี ย นปู อ งกั น เด็ ก ออกนอก
อาคาร เพื่อ ปู อ งกัน อั นตราย
อื่ นๆที่เกิ ดจากคนและสั ตว๑ ที่
จะเข๎ามาภายในบริเวณอาคาร
2. เพื่อให๎อาคารเรียนมีความ
เหมาะสม ปลอดภัย ตํอเด็ก
ปฐมวัย

1. ศพด.
เทศบาลเมือง
แมํโจ๎ (ศูนย๑ทุํง
ปุาเก็ด)

8

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน๑
ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก

1.เพื่อให๎ศูนย๑ฯ มีสภาพภูมิทัศน๑
ที่สวยงาม
2. เพื่อให๎ศูนย๑มีบรรยากาศที่
เหมาะแกํการเรียนรู๎

9

โครงการปรับปรุงซํอมแซม
อาคารเรียนศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลเมืองแมํโจ๎
(ศูนย๑แมํเตาไห)

1.เพื่อปรับปรุงซํอมแซมอาคาร
เรียนให๎มีความสวยงาม มั่นคง
ปลอดภัย
2.เพื่อให๎ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กมี
มาตรฐานด๎านอาคารสถานที่ตาม
มาตรฐานการดําเนินงานศูนย๑
พัฒนาเด็กสังกัดองค๑กรปกครอง
ท๎องถิ่น

ภูมิทัศน๑ พื้นที่
ด๎านหน๎าและ
รอบบริเวณ
ศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็ก
1.ศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กมี
อาคารเรียนที่
เพียงพอ
สวยงาม และ
มีความมั่นคง
ปลอดภัย
เป็นไปตาม
มาตรฐาน

100,000

-

-

200,000

~ 161 ~

ตัวชี้วัด
2565
(บาท)
100,000

20,000

20,000

200,000

(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

อาคารเรีย น 1. ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก
มีราวกั้น ใน
ฯ มี คุ ณ ภ า พ
จุ ด เ สี่ ย ง
ม า ต ร ฐ า น ด๎ า น
อันตราย
อาคารสถานที่ มี
ความปลอดภัย
2.
เ ด็ ก ใ น
ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก
ฯมีความปลอดภัย
เ มื่ อ อ ยูํ ที่ ศู น ย๑
พัฒนาเด็กเล็ก
ภูมิทัศน๑
1.ศูนย๑ฯ มีภูมิทัศน๑ที่
ภายใน
สวยงาม นําอยูํ
บริเวณ
2. ไมํมีแหลํงเพาะ
โดยรอบศูนย๑ พันธ๑ยุงหรือทีอ่ ยูํขอ
พัฒนาเด็กเล็ก องสัตว๑มีพิษ
อาคารเรียน 1.เด็ ก ครู บุ ค ลากร
มีความ
ในศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก
มั่นคง
ฯ มี อ า ค า ร เ รี ย น ที่
แข็งแรง
เหมาะสม สวยงาม
ปลอดภัย
และมั่นคงปลอดภัย
2.ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก
ฯมีคุณภาพมาตรฐาน
ด๎านอาคารสถานที่

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็ก

ศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็ก

ศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็ก

~ 162 ~
3.4 แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)

2561
(บาท)
-

งบประมาณ
2562 2563
2564
(บาท) (บาท)
(บาท)

10

โครงการติ ด ตั้ ง กั น สาดรอบ เพื่อปูองกันน้ํารั่วซึม
อาคารเรียนศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก หรือน้ําฝนสาดเข๎ามา
ทั้ง ๒ ศูนย๑
บริเวณอาคาร ที่อาจ
กํอให๎เกิดความเสียหา
ตํอตัวอาคาร หรือ
ทรัพย๑สินนาคาร

ติดตั้งกันสาดรอบ
อาคารเรียนศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็กทุํง
ปุาเก็ด

-

200,000

-

11

โครงการตํอเติมหลังคาทางขึ้น เพื่อให๎ผู๎ปกครอง
อาคารเรียนทั้ง ๒ ศูนย๑
นักเรียน และเด็ก
นักเรียนเดินทางขึ้น
อาคารเรียนในชํวงฤดู
ฝนได๎อยํางปลอดภัย

ตํอเติมหลังคา
บริเวณด๎านหน๎า
อาคารทางขึ้น
อาคารเรียน

12

โครงก ารกํ อ สร๎ า งสถ า นที่ เพื่อให๎เด็กปฐมวัยมี
สําหรับแปรงฟ๓น ล๎า งหน๎าเด็ก สถานที่สําหรับใช๎แปรง
ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กทุํงปุาเก็ด
ฟ๓น ล๎างหน๎า ล๎างมือ ที่
เหมาะสมเพียงพอ
สํงเสริมสุขภาพฟ๓นที่ดี

กํอสร๎างสถานที่
แปรงฟ๓นด๎านข๎าง
อาคาร

100,000

13

โครงการซํ อ มแซม ปรั บ ปรุ ง เพื่อปรับปรุง
ปรับปรุงซํอมแซม
อาคารเรียนศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก สภาพแวดล๎อมอาคาร
อาคารให๎พร๎อมใช๎
ทุํงปุาเก็ด
ภายนอก ภายใน ดังนี้ งาน
1.ทาสีอาคารภายนอกภายใน
2.ซํอมแซมฝูาเพดาน
3.ซํอมแซมประตูหน๎าตําง

200,000

400,000

~ 162 ~

ตัวชี้วัด
2565
(บาท)
-

400,000

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ศูนย๑ฯมีกันสาด
ปูองกันน้ําฝน
และแสงแดด

ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กมี
อาคารที่สะอาด
ปลอดภัย เหมาะสมตํอ
การเรียนการสอน

ศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็ก

ศูนย๑ฯมีหลังคาใน
จุดรับ-สํงนักเรียน
หน๎าอาครเรียน
ปูองกันน้ําฝนและ
แสงแดด

ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กมี
ศูนย๑
อาคารที่สะอาด
พัฒนาเด็กเล็ก
ปลอดภัย เหมาะสมตํอ
การเรียนการสอน

(KPI)

ศูนย๑ฯมีสถานที่ ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กมี
ศูนย๑
แปรงฟ๓น ที่
อาคารที่สะอาด
พัฒนาเด็กเล็ก
เหมาะสม เพียงพอ ปลอดภัย เหมาะสมตํอ
การจัดการเรียนการ
สอน
200,000

ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กมี
ศูนย๑
มีอาคารเรียนที่มี สภาพแวดล๎อมที่
พัฒนาเด็กเล็ก
ความพร๎อม
ปลอดภัย นําอยูํ
เหมาะสมแกํเด็กปฐมวัย
สภาพอาคารเรียนพร๎อม
ใช๎งาน

~ 163 ~
3.4 แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

14

โครงการประชุมผู๎ปกครอง
นักเรียนศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองแมํโจ๎

1.เพื่อสร๎างความเข๎าใจ
อันดีระหวํางผู๎ปกครอง
และครู ผู๎สอน
2. เพื่อให๎ผู๎ปกครอง
ได๎รับรู๎ความก๎าวหน๎าใน
พัฒนาการของบุตร
หลาน
3. เพื่อให๎ผู๎ปกครองมี
ความเข๎าใจในระเบียบ
นโยบายของศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็ก
เพื่อให๎ศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็กมีหลักสูตร
สถานศึกษาและ
หลักสูตรท๎องถิ่น

15

โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาและหลักสูตร
ท๎องถิ่น

16

โครงการประกันคุณภาพภายใน เพื่อให๎ศูนย๑พัฒนาเด็ก
ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก
เล็กมีระบบการประกัน
คุณภาพอยํางตํอเนื่อง
ตามระบบวงจร PDCA

เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)
1.จัดประชุม
ผู๎ปกครอง
นักเรียนปี
การศึกษาละ
2 ครั้ง

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562 2563
2564
(บาท) (บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

20,000

20,000

หลักสูตร
สถานศึกษาและ
หลักสูตรท๎องถิ่น

-

1. ศพด.เทศบาล
เมืองแมํโจ๎ (ศูนย๑
แมํเตาไห)
2. ศพด.เทศบาล
เมืองแมํโจ๎ (ศูนย๑
ทุํงปุาเก็ด)

10,000

10,000

~ 163 ~

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

20,000

20,000

20,000

ร๎อยละของ
คณะกรรมก
ารและ
ผู๎ปกครอง
และครูที่เข๎า
รํวมการ
ประชุม

1.ผู๎ปกครองและครู
ผู๎สอน มีความเข๎าใจ
ในแนวทางการ
จัดการเรียนการสอน
และการดําเนิน
กิจกรรมโครงการ
ตํางๆ รวมถึง
ผู๎ปกครองได๎รับรู๎
ความก๎าวหน๎า ของ
พัฒนาการของเด็ก

ศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็ก

5,000

5,000

5,000

ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กมี
หลักสูตรที่สอดคล๎อง
กับการเปลี่ยนแปลงใน
ป๓จจุบัน

ศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็ก

10,000

10,000

10,000

ศูนย๑ฯมี
หลักสูตร
สถานศึกษา
และ
หลักสูตร
ท๎องถิ่น
รายงานผล
การประกัน
คุณภาพ
การศึกษา

ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กมี
ระบบการประกัน
คุณภาพอยํางตํอเนื่อง
ตามระบบวงจร
PDCA

ศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็ก

~ 164 ~
3.4 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562 2563
2564
(บาท) (บาท)
(บาท)

2565
(บาท)
20,000

20,000

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

17

โครงการศึกษาดูงานของครู
ผู๎สอน และบุคลากร ศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแมํ
โจ๎

1.เพื่อให๎ครู ผู๎สอน และ
บุคลากร ได๎ศึกษาดูงาน
ด๎านการศึกษา
๒.เพื่อเพิ่มประสบการณ๑
และพัฒนาศักยภาพครู
ผู๎สอน บุคลากรของ
ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กฯ

1.ครู ผู๎สอน
20,000
บุคลากรทุกคนใน
ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองแมํโจ๎
ทั้ง 2 ศูนย๑

50,000

18

โครงการพัฒนาศักยภาพครู
ปฐมวัยและบุคลากร ศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแมํ
โจ๎

1.เพื่อให๎ครู ผู๎สอน และ
บุคลากร ได๎รับการ
ฝึกอบรม สัมมนา ใน
หลักสูตรที่เกี่ยวข๎องกับ
การศึกษาปฐมวัย
2.เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถด๎านการ
จัดการเรียนการสอน
นวัตกรรมตํางๆ

1.ครู ผู๎สอน
บุคลากรทุกคน
ในศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาล
เมืองแมํโจ๎ ทั้ง 2
ศูนย๑ ทุกคน
ได๎รับการพัฒนา
ศักยภาพ

20,000

20,000

50,000

20,000

~ 164 ~

50,000

20,000

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ร๎อยละของ
คณะกรรมก
ารบริหาร
และครูที่เข๎า
รํวมดูงาน

1.ครู ผู๎สอน บุคลากร
ทุกคนมีความรู๎
ทักษะ ประสบการณ๑
ด๎านการจัดการเรียน
การสอน และการ
ดูแลเด็กปฐมวัย

ศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็ก

ร๎อยละของ
ครูที่เข๎ารํวม
โครงการ

1.ครู ผู๎สอน และ
บุคลากรในศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็กฯมีขีด
ความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอน
และเป็นบุคลากรมือ
อาชีพ
2.ครู บุคลากรมี
ความรู๎ ความสามารถ
ในการพัฒนางาน
สร๎างนวัตกรรมการ
เรียนการสอน

ศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็ก

(KPI)

~ 165 ~
3.4 แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

19

โครงการสํงเสริม คุณธรรม
จริยธรรมครู และบุคลากร
ทางการ ศึกษา

1.จัดกิจกรรมสํงเสริม/สร๎างเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม
2.เพื่อสํงเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ให๎กับครูและ บุคลากรทางการ
ศึกษา

20

โครงการผลิตสื่อเพื่อจัดการ
เรียนการสอนตามหนํวยการ
เรียนรู๎

1.เพื่อจัดหาวัสดุ อุปกรณ๑ให๎ครู
ผู๎สอนนํามาผลิตเป็นสือ่ การเรียนรู๎
ตามหนํวยการเรียนรู๎ อยําง
เหมาะสม
2. จัดหาเครือ่ งเลํนพัฒนาการทีม่ ี
ความเหมาะสมตามวัยของเด็ก
และเพียงพอ

21

โครงการสํงเสริมสุขภาพ
นักเรียนศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองแมํโจ๎

1.เพื่อให๎เด็กมีสขุ ภาวะทางกาย
และสุขภาวะทางใจ และ
สติป๓ญญาทีด่ ี
2.เพื่อลดอัตราการขาดเรียนจาก
การเจ็บปุวยของเด็กในทุก
ระดับชั้น
3.ลดอัตราการแพรํระบาดของ
โรคติดตํอในเด็ก

เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)
1.ครู ผู๎สอน
บุคลากรทุกคนใน
ศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลเมือง
แมํโจ๎ ทั้ง 2 ศูนย๑
ทุกคนได๎รับการ
พัฒนาศักยภาพ
1.ครู ผู๎สอน และ
บุคลากรมีสอื่ การ
เรียนการสอนตาม
หนํวยการเรียนรู๎
ที่เหมาะสมและ
เพียงพอ
2.เด็กปฐมวัยใน
ศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็กทั้ง 2 ศูนย๑
1.เด็กในศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็กฯ
ทั้ง 2 ศูนย๑ ทุกคน
รวมถึงผู๎ปกครอง
ครู ผู๎ดูแลเด็ก

งบประมาณ
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด
2565
(บาท)

(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

20,000

20,000

20,000

20,000

ร๎อยละของ
ครูที่เข๎ารํวม
โครงการ

1.ครูและบุคลากร ทาง
การศึกษามี คุณธรรม
จริยธรรม สามารถ
รํวมกันพัฒนา
สถานศึกษาและเป็น
ยอมรับของชุมชน

ศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็ก

50,000

100,000

100,000

100,000

100,000

สื่อที่ใช๎ในการ 1.ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กฯ
จัดการเรียนรู๎ มีสื่อการเรียนการสอน
ที่เหมาะสมและ
เพียงพอ
2.เด็กในศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กฯเกิดการพัฒนา
ในทุกด๎านที่เหมาะสม
ตามวัย

ศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็ก

20,000

20,000

20,000

20,000

ร๎อยละของ
นักเรียนที่มี
สุขอนามัยที่ดี
อัตราการเกิด
โรคติดตํอ
น๎อยลง

ศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็ก

~ 165 ~

20,000

1เด็กในศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็กฯทุกคนมีสขุ ภาวะ
ทางกายและใจ รวมถึง
มีสติป๓ญญาที่ดี
2.ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กมี
มาตรฐานตามเกณฑ๑
ของศูนย๑เด็กเล็กปลอด
โรคและศูนย๑เด็กเล็ก
คุณภาพ

~ 166 ~
3.4แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ
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โครงการสํงเสริมสมรรถนะเด็ก
ปฐมวัยในศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองแมํโจ๎

23

วัตถุประสงค์

1.เพื่อจัดหาสื่อ
เครื่องมือ กิจกรรมใน
การสงเสริมสมรรถนะ
เด็กปฐมวัยทั้ง 7 ด๎าน
2.เพื่อให๎ครู ผู๎ดูแลเด็ก
พํอ แมํ ผู๎ปกครองมี
ความรู๎ ความเข๎าใจ ใน
การสํงเสริมให๎เด็ก
ปฐมวัยมีสมรรถนะที่
เหมาะสมตามวัย ตาม
เกณฑ๑มาตรฐานตัวชี้วัด
ของสภาการศึกษา
(มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก
รํวมกับองค๑กรยูนิเซฟ)
โครงการสนับสนุนคําใช๎จํายการ เพื่อสนับสนุนคําใช๎จําย
บริหารสถานศึกษา
การบริหารสถานศึกษา

เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)

2561
(บาท)

1.เด็ก ครู ผู๎สอน
บุคลากรและ
ผู๎ปกครองศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็ก
ทุกคน

10,000

(คําอาหาร
กลางวันศพด.)
คําจัดการเรียน
การสอน (ราย
หัว)
คําจัดการศึกษา
(คําหนังสือเรียน
,คํา อุปกรณ๑การ
เรียน, คํา
เครื่องแบบ
นักเรียนคํา
กิจกรรมพัฒนา
ผู๎เรียน)

1,500,000

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)
10,000

10,000

10,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

~ 166 ~

ตัวชี้วัด
2565
(บาท)
10,000

1,500,000

(KPI)
ร๎อยละของ
เด็กปฐมวัย
ที่มี
สมรรถนะ
เป็นไปตาม
วัย

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1.เด็กในศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กมีสมรรถนะที่
เหมาะสมตามวัย
2.ครู ผู๎สอน
บุคลากรและ
ผู๎ปกครองมีความรู๎
ความเข๎าใจ และ
สามารถสังเกตุ
พฤติกรรมที่
เปลี่ยนแปลงทั้งด๎าน
ดี และพฤติกรรมที่
เป็นป๓ญหาของเด็ก

ศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็ก

ร๎อยละของ 1. เด็กปฐมวัยมีสุขภาพ
เด็กปฐมวัย
แข็งแรง มี
ได๎รับอาหาร
พัฒนาการด๎าน
กลางวันที่มี
รํางกายเป็นไปตาม
คุณภาพ
วัย
ครบทุกคน 2. มีภาวะโภชนาการ
ที่เหมาะสม มี
น้ําหนักตามเกณฑ๑

ศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็ก

~ 167 ~
3.4 แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ
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โครงการศูนย๑พัฒนา เด็กเล็ก
คุณภาพและปลอดโรค

25

โครงการการวันแมํแหํงชาติ
(ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก)

26

โครงการสายใยสัมพันธ๑ศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็กถึงครอบครัว

27

วัตถุประสงค์
เพื่อลดอัตราการปุวย
และโรคติดตํอที่สําคัญ
ภายในศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็ก
สํงเสริมการดําเนินงาน
ของศูนย๑พัฒนาเด๎กเล็ก
ให๎มีมาตรฐาน
เพื่อสํงเสริมให๎เด็กมี
ความกตัญ๒ูกตเวทีตํอเ
มารดา

เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)

2565
(บาท)

เด็กปฐมวัยใน
ศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็ก 2
แหํง
ครู ผู๎กครอง
บุคลากร

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

ร๎อยละของ
นักเรียนที่มี
สุขภาพดี

ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองแมํโจ๎
เป็นศูนย๑ปลอดโรค

- เด็กทุกคนมี
ความกตัญ๒ู
กตเวทีตํอผู๎
เป็นมารดา

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

ผู๎ปกครองมีโอกาสทํา
กิจกรรมรํามกับเด็ก
สํงเสริมสายใยรักใน
ครอบครัว

ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

ร๎อยละของ
เด็กและ
ผู๎ปกครองที่
เข๎ารํวม
โครงการ
ร๎อยละของ
เด็กและ
ผู๎ปกครองที่
เข๎ารํวม
โครงการ

1. ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก
รายงานผลการจัด
กิจกรรม ประจําปี
2. นักเรียนมีความ
ภาคภูมิใจในตนเอง
3. นักเรียนได๎รู๎จัก
คุณคํา ของตนเอง

ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

ร๎อยละของ
เด็กปฐมวัย
ที่มีทักษะ
ดนตรี

1 เด็กปฐมวัยมีพัมนา
การสมวัยทุกด๎าน
2.สํงเสริมให๎เด็กใช๎เวลา
วํางให๎เกิดประโยชน๑

ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อจัดนิทรรศการ และ 1. ครูนําเสนอ
รายงานผลทาง วิชาการ ผลงาน การจัด
กิจกรรม - แสดงผลงาน กิจกรรม
เด็ก
ประจําปี
1. เพื่อเป็นรายงานผลการ 2. ผู๎ปกครอง
จัดกิจกรรมประจําปี
ได๎เข๎ารํวม
2. เพื่อสร๎างความภาคภูมิใจกิจกรรม
ให๎กับนักเรียน
ประจําปี อยําง
3. เพื่อให๎นักเรียนได๎รู๎จัก น๎อยปี
คุณคําของตนเอง
การศึกษาละ
1 ครั้ง
โครงการสํงเสริมเพิ่มทักษะ
-เพื่อให๎เด็กได๎มีสวนรํวม เด็กปฐมวัยใน
ทางด๎านดนตรีสําหรับเด็กศูนย๑
ในกิจกรรมตํางๆและ
ศูนย๑พัฒนาเด็ก
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแมํโจ๎ เล็งเห็นความสําคัญของ เล็ก(ศูนย๑แมํเตา
ตนเอง
ไห)

~ 167 ~

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก

~ 168 ~
3.4 แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ
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โครงการศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองแมํโจ๎ CUP

29

โครงการสํงเสริมการเรียนรู๎
ปฐมวัยผํานประสบการณ๑จริง

30

โครงการแผนการซ๎อมเหตุ
อัคคีภัยศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองแมํโจ๎ ทั้ง 2 แหํง
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เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด
2565
(บาท)

(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1.เพื่อจัดการแขํงขัน
เกม กีฬาสําหรับเด็ก
ปฐมวัย และจัดกิจกรรม
การเลํนเกม กีฬา
ครอบครัว ครู
ผู๎ปกครอง
2. เพื่อสํงเสริมการออก
ก าลังกายโดยใช๎กีฬา
เป็นสื่อ
3. เพื่อฝึกให๎นักเรียน
มีน๎ าใจ เป็นนักกีฬา รู๎
แพ๎ รู๎ชนะ รู๎อภัย
เพื่อจัดกิจกรรมการ
เรียนรู๎แหลํงเรียนรู๎นอก
ห๎องเรียน สําหรับเด็ก
ปฐมวัย
สํงเสริมการเรียนรู๎ผําน
ประสบการณ๑จริง

เด็กปฐมวัย ครู
30,000
ผู๎ปกครองศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็ก 2
แหํง
ปีการศึกษา 1 ครั้ง

30,000

30,000

30,000

30,000

ร๎อยละของ
ผู๎รํวม
โครงการ

1. ผู๎ปกครองมี
ทัศนคติที่ดี ตํอศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็ก
2. นักเรียนสามารถ
เลํนกีฬาได๎อยํางน๎อย
คนละ 1 อยําง
3. นักเรียนทุกคนมี
สมรรถภาพทาง
รํางกายตาม เกณฑ๑ที่
กําหนด

ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก

เด็กปฐมวัย ครู
30,000
ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก
2 แหํง

30,000

30,000

30,000

30,000

ร๎อยละของ
เด็กปฐมวัย
ที่รํวม
โครงการ

ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อให๎เด็ก และครู
ผู๎ดูแล เด็กมีความรู๎
ความเข๎าใจ เกี่ยวกับ
การอพยพหนีไฟ
สามารถชํวยเหลือตนได๎

เด็กปฐมวัย ครู
ศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็ก 2 แหํง

2,000

2,000

2,000

2,000

ร๎อยละของ
ครุ เด็กที่
รํวมซ๎อม
แผน

1.เด็กปฐมวัยได๎
เรียนรู๎จากแหลํง
เรียนรูท๎ ี่หลากหลาย
2.เด็กปฐมวัยเกิดการ
เรียนรู๎ที่ยั่งยืน ผําน
การเรียนรู๎
ประสบการณ๑จริง
1เด็กและครูผู๎ดูแล
เด็กมีความรู๎ เกี่ยวกับ
การอพยพหนีไฟ
สามารถชํวยตนเองได๎
2.ศูนย๑เด็กเล็กมี
มาตรฐานด๎านความ
ปลอดภัย

-

~ 168 ~

ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก

~ 169 ~
3.4 แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ
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โครงการเยี่ยมบ๎านเด็ก

1. เพื่อสานสัมพันธ๑ที่ดี
ระหวํางบ๎านกับศูนย๑
พัฒนา เด็กเล็ก 2.
เพื่อน าข๎อมูลมา
ปรับปรุง แก๎ไข พัฒนา
และสํงเสริม เด็กให๎
เป็นไปในทิศทางที่ดี ขึ้น

นักเรียนทุกคน

32

กิจกรรมหนูน๎อยวิถพี ุทธ

1. สํงเสริมให๎เด็กปฐมวัยได๎มี
โอกาสเรียนรู๎ในเรื่องของพุทธ
ศาสนา วันสําคัญทางพุทธ
ศาสนา วันสําคัญของชาติ
2.สํงเสริมให๎เด็กปฐมวัยปฏิบัติ
กิจกรรมพุทธศาสนา เชํน
ทําบุญตักบาตร เวียนเทียน สวด
มนต๑ นั่งสมาธิ
3. เพื่อให๎เด็กปฐมวัยได๎ใช๎
ธรรมะ ในการขัดเกลา บํมเพาะ
คุณลักษณะที่พึงประสงค๑ จาก
การฟ๓งนิทานธรรมะ เรื่องเลํา
คติธรรมจากพระสงฆ๑

เด็ ก ปฐมวั ย ทุ ก
คนในศูนย๑พัฒนา
เด็ก เล็ก เทศบาล
เ มื อ ง แ มํ โ จ๎ 2
ศูนย๑

1. เพื่ อ พั ฒ นาการ
เ รี ย น รู๎ แ ล ะ สํ ง เ ส ริ ม
กิจกรรมวันเด็กแหํงชาติ
2. เพื่อสํงเสริมให๎เด็ก
กํ อ น วั ย เ รี ย น ใ ห๎ มี
พัฒนาการที่ดีสมวัย

จัดกิจกรรมใน
งานวันเด็ก เชํน
กิจกรรมตอบ
ป๓ญหาชิงรางวัล
เลํนเกมส๑ลับ
สมอง
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โครงการวันเด็กแหํงชาติ
ประจําปี

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)

2565
(บาท)

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

5,000

5,000

5,000

5,000

200,000

200,000

~ 169 ~

200,000

200,000

ตัวชี้วัด

200,000

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ร๎อยละของ
เด็กปฐมวัย
และครู
ที่รํวม
กิจกรรม

1. ผู๎ปกครองมี
ทัศนคติที่ดี ตํอศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็ก
2. นักเรียนได๎รับการ
แก๎ไข ปรับปรุง และ
พัฒนาตาม ศักยภาพ

ศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็ก

ร๎อยละของ
เด็กปฐมวัย
และครู
ที่รํวม
กิจกรรม

1.เด็กปฐมวัยมีพฤติกรรม

ศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็ก

จัดกิจกรรม
อยํางน๎อย 1
ครั้ง/ตํอปี

เด็ ก มี พั ฒ นาการที่ ดี
สมวัย

(KPI)

ที่ไมํพึงประสงค๑ลดลง
2.เด็กมีสมาธิสามารถ
เรียนรู๎และทํากิจกรรม
ตํางๆได๎ดี
3..เด็กเกิดความรู๎ ความ
เข๎าใจ เกี่ยวกับวันสําคัญ
ทางศาสนา
4.เด็กมีประสบการณ๑
เกี่ยวกับกิจกรรม พิธี ที่จัด
ในวันสําคัญทางศาสน

สํานักปลัด,
งานการศึกษา

~ 170 ~
3.4 แผนงานการศึกษา
ที่
34

35

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการสวนผัก พอเพียง ตาม 1.เพื่อให๎เด็กในศูนย๑
รอยพํอ
พัฒนาเด็กเล็กได๎เรียนรู๎
และฝึกปฏิบัติ ด๎านการ
ทําการเกษตรภายใน
ศูนย๑ฯ
2.เด็กได๎น๎อมนําปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปใช๎ในการดําเนินชีวิต
3.เพื่อให๎เด็กรู๎จักชนิด
ของผักและประโยชน๑
ของผักชนิดตํางๆ
4.สํงเสริมการทํางาน
ฝึกทักษะชีวิต
โครงการหนูน๎อยพอเพียง ด๎วย 1.เพื่อนําเด็ก ครู ผู๎สอน
วิถีชีวิตชุมชน
และบุคลากรในศูนย๑ไป
เรียนรู๎จากแหลํงเรียนรู๎
ภายในชุมชน
2.เพื่อปลูกฝ๓งให๎เด็กได๎รู๎
คุณคําในการดํารงวิถี
ชีวิตแบบพอเพียง

เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)
1.เด็กในศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็ก
ทุกคน ทุก
ระดับชั้น

1.เด็ก ครู ผู๎สอน
บุคลากรในศูนย๑
ผู๎ปกครองและ
บุคคลในชุมชน

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)

2565
(บาท)

10,000

10,000

10,000

10,000

ร๎อยละของ
เด็กปฐมวัย
และครู
ที่รํวม
กิจกรรม

-

10,000

10,000

10,000

ร๎อยละของ
เด็กปฐมวัย
และครู
ที่รํวม
กิจกรรม

~ 170 ~

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1.เด็กได๎เรียนรู๎และมี
ศูนย๑
ประสบการณ๑เกี่ยวกับ พัฒนาเด็กเล็ก
การทําเกษตร
2.เด็กได๎น๎อมนํา
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช๎ในการ
ดําเนินชีวิต
3.เด็กรู๎จักผักชนิด
ตํางๆและสามารถ
นําไปประกอบอาหาร
ที่มีประโยชน๑ได๎
4.เด็กปฐมวัยมีทักษะ
ชีวิตที่ดี
1.เด็ก ครู ผู๎สอน
ศูนย๑
และบุคลากร มี
พัฒนาเด็กเล็ก
ความรู๎ ความเข๎าใจใน
วิถีชีวิตความเป็นอยูํ
แบบพอเพียง
2.เกิดความรํวมมือ
และความเข๎าในอันดี
ตํอกันระหวํางครู
ผู๎สอน บุคลากร กับ
ชุมชน

~ 171 ~
3.4 แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด
2565
(บาท)

(KPI)
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โครงการต๎นกล๎าความดี

1.เพื่อบํมเพาะ
คุณธรรม จริยธรรม
กิริยามารยาท และ
จิตสํานึกของความเป็น
คนดีของครอบครัว เป็น
พลเมืองที่ดีของ สังคม
ชุมชนและประเทศชาติ

1.เด็กทุกคน
ทุกระดับชั้น
ในศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็ก

-

-

-

2,000

-

เด็กปฐมวัย
มี
คุณลักษณะ
ที่พึง
ประสงค๑

37

จัดโครงการบุคคลต๎นแบบ
(ปราชญ๑ชาวบ๎าน)

1.เพื่อนําบุคลคลที่มี
ความรู๎ ประสบการณ๑
และมีความเชี่ยวชาญใน
ด๎านตํางๆ มาเป็น
วิทยากรถํายทอดองค๑
ความรู๎ให๎กับเด็กใน
ลักษณะของการเป็น
แบบอยํางที่ดี

1.เด็กทุกคน ทุก
ระดับชั้น
ผู๎สอนและ
บุคลากร
ผู๎ปกครอง
ในศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็ก

-

-

-

10,000

-

ร๎อยละของ
เด็กปฐมวัย
ที่รํวม
กิจกรรม

~ 171 ~

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1.เด็กของศูนย๑พัฒนา
ศูนย๑
เด็กเล็กฯมี
พัฒนาเด็กเล็ก
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค๑ด๎าน
คุณธรรม จริยธรรม
2.ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก
ฯเป็นศูนย๑ที่มีคุณภาพ
ด๎านการบํมเพาะเด็ก
ให๎เป็นต๎นกล๎าความดี
1.เด็ก ครู ผู๎สอน
ศูนย๑
บุคลากร ผู๎ปกครอง
พัฒนาเด็กเล็ก
ได๎ความรู๎ ทักษะ
ประสบการณ๑จากการ
ถํายทอดของบุคคล
ต๎นแบบเพื่อนําไป
ประยุกต๑ใช๎ตามความ
เหมาะสม
2.เด็กได๎แบบอยํางที่
ดีจากบุคคลต๎นแบบที่
เป็นปราชญ๑ชาวบ๎าน
ที่อยูํในชุมชนและ
สามารถนําสูํการ
ปฏิบัติ

~ 172 ~
3.4 แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)
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กิจกรรมศิษย๑เกํา
คืนสูํเหย๎า

1.เพื่อนํานักเรียนที่
สําเร็จการศึกษาไปแล๎ว
ประสบความสําเร็จ มี
ผลงานดีด๎านตํางๆ มา
พบปะ ครู ผู๎ปกครอง
น๎องๆที่กําลังศึกษาอยูํ

1.ปีการศึกษาละ
1 ครั้ง

-

-

-
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กิจกรรมการสร๎างภาคี
เครือขํายความรํวมมือกับ
หนํวยงานและองค๑กรตํางๆ

1.เพื่อสร๎างเครือขําย
ความรํวมมือระหวํางศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็กกับศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็กอื่น กับ
หนํวยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน ชุมชน
สถาบันทางการศึกษา
และสถาบันศาสนา
2.เพื่อทําข๎อตกลงความ
รํวมมือ และการทํา
กิจกรรมโครงการตํางๆ
รํวมกันกับทุกภาคสํวน

1.เด็ก ครู ผู๎สอน
บุคลากร
ผู๎ปกครองและ
ชุมชน

-

-

-

~ 172 ~

1,000

10,000

ตัวชี้วัด
2565
(บาท)

(KPI)

1,000

ร๎อยละของ
เด็กปฐมวัย
ครุ
ผู๎ปกครอง
ชุมชน ที่
รํวม
กิจกรรม

10,000

ร๎อยละของ
กิจกรรมที่
เข๎ารํวม

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1.เด็ก ครู ผู๎สอน
บุคลากร ผู๎ปกครอง
ได๎ความรู๎ ทักษะ
ประสบการณ๑จากการ
ถํายทอดของบุคคล
ต๎นแบบเพื่อนําไป
ประยุกต๑ใช๎ตามความ
เหมาะสม
2.เด็กได๎แบบอยํางที่
ดีจากบุคคลต๎นแบบที่
เคยศึกษาศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กและสามารถ
นําสูํการปฏิบัติ
1.ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก
ฯมีภาคีเครือขําย
ความรํวมมือกับศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็กอื่นๆ
หนํวยงาน องค๑กร
ภาครัฐ เอกชน
สถาบันทางการศึกษา
สถาบันทางศาสนา
และชุมชน

ศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็ก

ศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็ก

~ 173 ~
3.4 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด
2565
(บาท)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์
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โครงการศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก
สาธิตต๎นแบบ ด๎านการพัฒนา
สมรรถนะเด็กปฐมวัยตามวัย

1.เพื่อสร๎างวิทยากรครู/
ผู๎ดูแลเด็ก จัดกิจกรรม
การขยายผล ด๎านการ
พัฒนาสมรรถนะเด็ก
ปฐมวัย
2.ประชาสัมพันธ๑ศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
เมืองแมํโจ๎ ด๎านงาน
สํงเสริมสมรรถนะเด็ก
3.สํงเสริมให๎ศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กเป็นแหลํงศึกษา
เรียนรู๎ด๎านการพัฒนา
สมรรถนะเด็กปฐมวัย

1. ครู/ผู๎ดูแลเด็ก
ศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลเมือง
แมํโจ๎
2.ศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กเครือขําย
ด๎านสมรรถนะ
เด็กปฐมวัย
จังหวัดเชียงใหมํ

-

-

-

50,000

50,000
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โครงการการประเมินศูนย๑เด็ก
เล็กปลอดโรค

1.เพื่อจัดเตรียมเอกสาร
เข๎ารํวมรนับการ
ประเมินการประกวด
ศูนย๑เด็กเล็กปลอดโรค
อําเภอสันทราย
2.เพื่อสํงเสริมให๎ศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็กเป็นศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็กปลอด
โรค

1 . ศู น ย๑ พั ฒ น า
เด็ก เล็ก เทศบาล
เ มื อ ง แ มํ โ จ๎ 2
แหํง

-

-

10,000

10,000

10,000

~ 173 ~

(KPI)
ร๎อยละของ
ผู๎รํวม
โครงการ

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1.ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก
ศูนย๑
ฯมีภาคีเครือขําย
พัฒนาเด็กเล็ก
ความรํวมมือกับศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็กอื่นๆ
หนํวยงาน องค๑กร
ภาครัฐ เอกชน
สถาบันทางการศึกษา
2.มีครู ผู๎ดูแลเด็กที่
สามารถเป็นวิทยากร
ในการดําเนินการ
เรื่องสมรรถนะเด็ก
ปฐมวัย
3.ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองแมํโจ๎
เป็นที่ยอมรับของ
ผู๎ปกครอง ชุมขน
ศูนย๑พัฒนา 1.ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก
ศูนย๑
เด็กเล็กผําน ฯได๎มีโอกาสเข๎ารํวม พัฒนาเด็กเล็ก
การประเมิน กิจกรรมของ
หนํวยงานอื่นๆเพิ่มา
กขึ้นเป็นที่รู๎จักของ
ชุมชน
2.ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก
ฯได๎รับการพัฒนา
รํวมกับหนํวยงาน
อื่นๆ ในด๎านตํางๆ

~ 174 ~
3.4 แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)

2561
(บาท)
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โครงการการประเมินศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพ

๒. เพื่อให๎เด็ก ครู
ผู๎สอน บุคลากร ในศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็กฯ เกิด
ความสัมพันธ๑อันดี และ
เกิดความรํวมมือตํอการ
พัฒนาการศึกษา

1 . ศู น ย๑ พั ฒ น า
เด็ก เล็ก เทศบาล
เ มื อ ง แ มํ โ จ๎ 2
แหํง

-
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โครงการการนําครู นักเรียน
ศูนย๑เด็กเล็กเข๎ารํวมกิจกรรม
ทางวิชาการ

1.เพื่อนําเด็ก ครู ผู๎สอน
บุคลากร เข๎ารํวม
กิจกรรมทางวิชาการกับ
หนํวยงาน ภาครัฐ
ภาคเอกชน ชุมชน
สถาบันทางการศึกษา
1.เพื่อเป็นการ
แลกเปลี่ยนและสร๎าง
เสริมประสบการณ๑
ระหวํางศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็กกับหนํวยงาน
องค๑กร อื่นๆ

1.เด็กปฐมวัย
ครู ผู๎สอน
บุคลากรในศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็กฯ

15,000

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)
-

15,000

~ 174 ~

10,000

15,000

10,000

15,000

ตัวชี้วัด
2565
(บาท)
10,000

15,000

(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ศูนย๑พัฒนา 1.ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก
ศูนย๑
เด็กเล็กผําน ฯได๎มีโอกาสเข๎ารํวม พัฒนาเด็กเล็ก
การประเมิน กิจกรรมของ
หนํวยงานอื่นๆเพิ่มา
กขึ้นเป็นที่รู๎จักของ
ชุมชน
2.ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก
ฯได๎รับการพัฒนา
รํวมกับหนํวยงาน
อื่นๆ ในด๎านตํางๆ
ร๎อยละของ 1.เด็ก ครู ผู๎สอน
ศูนย๑
เด็กปฐมวัย และบุคลากร ทุกคน พัฒนาเด็กเล็ก
ครูที่รํวม
ได๎เข๎ารํวมกิจกรรม
กิจกรรม
ทางวิชาการกับ
หนํวยงาน องค๑
ภาครัฐ เอกชน ชุมชน
สถาบันทางการศึกษา
อื่นๆ
2.เด็ก ครู ผู๎สอน
และบุคลากร มี
ประสบการณ๑ด๎าน
วิชาการและทักษะ
ชีวิต

~ 175 ~
3.4 แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์
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กิจกรรม ศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา กลุํมสาระ ปฐมวัย
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อุดหนุนโรงเรียนในเขต
เทศบาลเมืองแมํโจ๎ตาม
โครงการอาหารกลางวัน

1.เพื่อนําเด็ก ครู ผู๎สอน
บุคลากร เข๎ารํวม
กิจกรรมทางวิชาการกับ
หนํวยงาน ภาครัฐ
ภาคเอกชน ชุมชน
สถาบันทางการศึกษา
1.เพื่อเป็นการ
แลกเปลี่ยนและสร๎าง
เสริมประสบการณ๑
ระหวํางศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็กกับหนํวยงาน
องค๑กร อื่นๆ
1. เพื่อพัฒนาสุขภาพ
พลานามัยนักเรียนใน
โรงเรียนให๎สมบูรณ๑
แข็งแรงและ
เจริญเติบโตตามวัย
2. เพื่อให๎นักเรียนได๎รับ
อาหารกลางวันที่มี
คุณภาพมีสารอาหาร
ครบถ๎วนตามหลักโภช
นาก

เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)
1.เด็กปฐมวัย
ครู ผู๎สอน
บุคลากรในศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็กฯ

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)

2561
(บาท)
-

-

10,000

2565
(บาท)
10,000

(KPI)
ร๎อยละของ
เด็กปฐมวัย
ครูที่รํวม
กิจกรรม

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

1.เด็ก ครู ผู๎สอน
และบุคลากร ทุกคน
ได๎เข๎ารํวมกิจกรรม
ทางวิชาการกับ
หนํวยงาน องค๑
ภาครัฐ เอกชน ชุมชน
สถาบันทางการศึกษา
อื่นๆ
2.เด็ก ครู ผู๎สอน
และบุคลากร มี
ประสบการณ๑ด๎าน
ทักษะวิชาการ
7,075,000 8,075,000 9,075,000 9,075,000 9,075,000 จํานวน
อุดหนุน
๑. นักเรียน ได๎รับการ
งบประมาณ
นักเรียนที่
สนับสนุนอาหาร
ให๎กับโรงเรียนใน
ได๎รับ
กลางวันครบทุกคน
เขตเทศบาลเมือง
ประโยชน๑
๒. นักเรียน มีสุขภาพ
แมํโจ๎
จากการ
พลามัยสมบูรณ๑และ
- โรงเรียนบ๎าน
สํงเสริม
แข็งแรง
แมํโจ๎
ภาวะ
๓. นักเรียน ได๎
- โรงเรียนบ๎าน
โภชนาการ รับประทานอาหาร
ห๎วยเกีย๋ ง
อ า ห า ร ที่มีสารอาหาร
- โรงเรียนวัดแมํ
กลางวัน
ครบถ๎วนหลัก
แก๎ดน๎อย
โภชนาการ
- โรงเรียนบ๎าน
ปุาบง

~ 175 ~

10,000

ตัวชี้วัด

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็ก

สํานักปลัด,
งานการศึกษา

~ 176 ~
3.4แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ
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คําวัสดุอาหารเสริม (นม)
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โครงการติ ดตั้ ง ผ๎า มํา นห๎อ งเรี ยน
ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง
แมํโจ๎ (ศูนย๑แมํเตาไห)

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนารํางกายของ
นักเรียนให๎มีสขุ ภาพ
พลานามัยที่สมบูรณ๑
แข็งแรงและมีน้ําหนัก
สํวนสูง
เป็นไปตามเกณฑ๑
มาตรฐานของกระทรวง
สาธารณสุข
2. เพื่อเป็นการปลูกฝ๓ง
การดืม่ นมในเด็กและ
เยาวชนเป็นอาหารเสริม
ในการพัฒนารํางกายและ
สติป๓ญญา มีสารอาหาร
ครบถ๎วนตามหลัก
โภชนาการ
เพื่อชํวยบังแสงแดดใน
ชํวงเวลากลางวัน หรือใน
วันทีม่ ีแสงแดดแรงๆ
ให๎แกํเด็กนักเรียน

เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)
จัดซื้อวัสดุอาหาร
เสริม (นม) ให๎แกํ
เด็กนักเรียน
- โรงเรียนบ๎านแมํ
โจ๎
- โรงเรียนบ๎าน
ห๎วยเกี๋ยง
- โรงเรียนวัดแมํ
แก๎ดน๎อย
- โรงเรียนบ๎านปุา
บง
- ศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลเมือง
แมํโจ๎

2561
(บาท)
4,306,500

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)
4,551,638

ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองแมํโจ๎
(ศูนย๑แมํเตาไห)

5,000,000

5,000,000

100,000

~ 176 ~

ตัวชี้วัด
2565
(บาท)
5,000,000

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

จํานวน
ของนักเรียน
ในระดับ
อนุบาล
ถึง
ประถมศึกษา
ปีที่ ๖ที่ได๎
บริโภค
อาหารเสริม
(นม)ที่มี
คุณภาพ

1. นักเรียน มีสุขภาพ
พลานามัยที่สมบูรณ๑
แข็งแรง และมีน้ําหนัก
สํวนสูงเป็นไปตาม
เกณฑ๑มาตรฐาน
กระทรวงสาธารณสุข
2. นักเรียนได๎รับอาหาร
เสริมในการพัฒนา
รํางกายและ
สติป๓ญญา มีสารอาหาร
ครบถ๎วนตามหลัก
โภชนาการ

สํานักปลัด,
งานการศึกษา

ศูนย๑ฯมีผ๎ามําน
เพื่อชํวยบัง
แสงแดดใน
ชํวงเวลา
กลางวัน หรือ
ในวันที่มี
แสงแดดแรงๆ
ให๎แกํเด็ก
นักเรียน

ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กมี
สภาพแวดล๎อมที่ปลอดภัย
นําอยูํเหมาะสมแกํเด็ก
ปฐมวัย สภาพอาคารเรียน
พร๎อมใช๎งาน

ศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็ก

(KPI)

~ 177 ~
3.4 แผนงานการศึกษา
วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)

ที่

โครงการ
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โครงการอบรมทางวิชาการ
ให๎กับนักเรียนในเขตเทศบาล
เมืองแมํโจ๎

1. เพื่อเสริมสร๎างความรู๎
ความสามารถและเพิ่มทักษะ
ด๎านการศึกษา อาชีพ
บุคลิกภาพให๎แกํนักเรียน
นักศึกษา ประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองแมํโจ๎
2. เพื่อสร๎างความรํวมมือ
ระหวํางหนํวยงานทุกภาค
สํวนในการแนะแนวทางด๎าน
การศึกษา อาชีพและ
ความสามารถในทุกระดับ

อบรมให๎ความรู๎และ
จัดศึกษา
ดูงานให๎แกํนักเรียน
นักศึกษาประชน
ของทุก
สถาบันการศึกษา
ในพื้นที่เขตเทศบาล
เมืองแมํโจ๎ จํานวน
200 คน
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อุดหนุนสําหรับพัฒนา
ผู๎ประกอบการวิชาชีพครูที่
สังกัดศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อจํายเป็นอุดหนุน
สําหรับพัฒนา
ผู๎ประกอบการวิชาชีพครูที่
มีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครู สังกัดศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็ก

1.ครู ผู๎สอน
บุคลากรทุกคนใน
ศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลเมือง
แมํโจ๎ ทั้ง 2 ศูนย๑
ทุกคนได๎รับการ
พัฒนาศักยภาพ

50

เพื่อให๎เด็กปฐมวัยในศูนย๑ กํ อ สร๎ า งอ าคาร
โครงการกํอสร๎างอาคารศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแมํ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก เทศบาล เรี ย นแบบอาคาร
เมืองแมํโจ๎มีอาคารเรียนที่ เด็กเล็ก 200 คน
โจ๎

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด
2565
(บาท)

30,000

30,000

50 โครงการ

13,436,500

14,788,638

~ 177 ~

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

30,000

30,000

30,000

จํานวน
นักเรียน
นักศึกษา
ประชาชน
ที่เข๎ารํวม
กิจกรรม
ร๎ อ ยละ 80
ขึ้นไป

1. นักเรียน นักศึกษา
ประชาชนได๎แนวทางการ
พัฒนาตนเองด๎าน
การศึกษา อาชีพ
ตลอดจนเลือกประกอบ
อาชีพได๎เต็มตามศักยภาพ
และตามความสามารถ
ของตนเอง
2. เกิดความรํวมมือ
ระหวํางนักเรียน
นักศึกษาประชาชนและ
หนํวยงานทุกภาคสํวนใน
การแนะแนวทาง
การศึกษา อาชีพ และ
บุคลิกภาพในทุกระดับ

สํานักปลัด,
งานการศึกษา

70,000

70,000

70,000

ร๎อยละของ
ครูที่เข๎ารํวม
โครงการ

1.ครู ผู๎สอน และ
บุคลากรในศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กฯมีขีด
ความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอน
และเป็นบุคลากรมือ
อาชีพ

ศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็ก

8,000,000

8,000,000

8,000,000

กํอสร๎างเสร็จ
100%

สู น ย๑ พั ฒ น าเ ด็ ก เ ล็ ก
เทศบาลเมื อ งแมํ โ จ๎ มี
อาคารที่มั่น คงแข็งแรง
ป ล อ ด ภั ย แ ล ะ
เหมาะสม เอื้อตํอการ

สํานักปลัด
กองชําง

25,712,000

25,245,000

25,963,000

มีความเหมาะสมแข็งแรง 8ห๎องเรียนจํานวน
มั่ ง ค ง ป ลอ ด ภั ย ตา ม 1 หลัง
มาตรฐาน

รวม

(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

~ 178 ~
3.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
เป้าหมาย
(ผลผลิต
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
โครงการ)
1

โครงการกีฬาชุมชน เด็ก
เยาวชน ผู๎สูงอายุและสตรี
แมํบ๎านสานสัมพันธ๑เทศบาล
เมืองแมํโจ๎

เพื่อสํงเสริมสุขภาพให๎
แข็งแรง สํงเสริมการ
เลํนกีฬาในชุมชน สืบ
สานศิลปวัฒนธรรม
ความเป็นไทยและ
ลักษณะนิสัยด๎านกีฬาที่
ดีและปลูกฝ๓งทัศนคติที่
ดีในการแสดงความยินดี
และสร๎างขวัญกําลังใจ
ให๎แกํผู๎อื่น
เพื่อสร๎างความสมาน
สามัคคีในชุมชน

เด็ก เยาวชน
ผู๎สูงอายุ และ
สตรีแมํบ๎านใน
พื้นที่เทศบาล
เมืองแมํโจ๎

2

โครงการจัดงานแขํงขันกีฬา
ประชาชนท๎องถิ่น

1.เพื่อเชื่อมความสัมพันธ๑
ระหวํางคณะผู๎บริหาร
สมาชิกสภา ข๎าราชการ
ลูกจ๎างและพนักงานของ
องค๑การในเขตอําเภอสัน
ทราย 12 เทศบาล
๒. เพื่อเสริมสร๎างความเป็น
มิตรไมตรีระหวํางองค๑กร
ตลอดจนสร๎างความสามัคคี
ในหมูํคณะและสร๎าง
เครือขํายระหวํางองค๑กร
๓. เพื่อสํงเสริมและสนับสนุน
ให๎บุคลากรและประชาชน
หันมาสนใจ
การออกกําลังกายโดยการ
เลํนกีฬาเพื่อสุขภาพ

สํงนักกีฬา ได๎แกํ
คณะผู๎บริหาร
สมาชิกสภา
ข๎าราชการ ลูกจ๎าง
และพนักงานของ
เทศบาลเมืองแมํโจ๎
และประชาชนใน
เขตเทศบาลเมือง
แมํโจ๎เข๎ารํวมการ
แขํงขันกีฬา
ประชาชนท๎องถิ่น

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562 2563
2564
(บาท) (บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

~ 178 ~

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ร๎อยละของ
จํานวน
ผู๎เข๎ารํวม

ผู๎เข๎ารํวมโครงการ
สามารถใช๎เวลาวํางให๎
เกิดประโยชน๑โดยการ
เลํนกีฬา สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมความ
เป็นไทย และมี
ลักษณะนิสัยที่ดีด๎าน
กีฬา และสามารถนํา
การละเลํนแบบไทย
ไปประยุกต๑สําหรับ
การสํงเสริมสุขภาพที่
ดี

สํานักปลัดฯ
งานพัฒนาชุมชน

๑. ผู๎ที่เข๎า
รํวม
โครงการ
มีความ
พึงพอใจ
มากกวํา
ร๎อยละ ๘๐
ขึ้นไป
๒. สร๎าง
ความสามัคคี
ความรํวมมือ
ที่ดี ระหวําง
ทุกภาคสํวน

๑. บุคลากรขององศ๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นได๎ใช๎เวลาวํางให๎เกิด
ประโยชน๑ หํางไกลจากยาเสพติด
อบายมุขตํางๆ
และสามารถปูองกัน
และแก๎ไขป๓ญหา
ครอบครัวได๎
๒. บุคลากรขององค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นในเขตอําเภอสัน
ทราย12 เทศบาล มีเจตคติที่ดี
ตํอกันมี
ความรํวมมือกันในการสร๎าง
เครือขํายขององค๑กร
๓. ประชาชนในเขตอําเภอสัน
ทราย ได๎หันมาสนใจในการออก
กําลังกายการดูและรักษาสุขภาพ
และมีความรํวมมือที่ดีกบั องค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น ในการ
พัฒนา ตํอไป

สํานักปลัด,
งานการศึกษา

(KPI)

~ 179 ~
3.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
เป้าหมาย
(ผลผลิต
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
โครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562 2563
2564
(บาท) (บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
2565
(บาท)

(KPI)

3

โครงการพัฒนาสํงเสริมการ
กีฬานันทนาการและกิจกรรม
ทางกายเพือ่ ประชาชนและ
เยาวชนในเขตเทศบาลเมืองแมํ
โจ๎

เพื่อสํงเสริมให๎
ประชาชนเลํนกีฬาและ
หํางไกลจากยาเสพติด
รวมถึงการมีสุขภาพที่ดี
จากการเลํนกีฬา
ประเภทตํางๆ

กิจกรรมสํงเสริม
สุขภาพการกีฬา
และนันทนาการ
ให๎กับเด็ก
เยาวชน

100,000

100,000

100,000

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

4

โครงการแขํงขันกีฬาเยาวชน
ประชาชนในเขตเทศบาลเมือง
แมํโจ๎ตํอต๎านยาเสพติด

เพื่อสํงเสริมให๎
ประชาชนเลํนกีฬาและ
หํางไกลจากยาเสพติด
รวมถึงการมีสุขภาพที่ดี
จากการเลํนกีฬา
ประเภทตํางๆ

กิจกรรมสํงเสริม
สุขภาพการกีฬา
และนันทนาการ
ให๎กับเด็ก
เยาวชน

50,000

50,000

50,000

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

รวม

4 โครงการ

350,000

350,000

350,000

~ 179 ~

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

๑. เด็ก เยาวชน
นักเรียน นักศึกษา
มีสุขภาพพลานามัยที่
ดีและมีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น
๒. เด็ก เยาวชน
นักเรียน ได๎ตระหนัก
และเห็นคุณคํา
สุขภาพของตัวเอง
โดยหันมาออกกําลัง
กายเพือ่ สุขภาพมาก
ยิ่งขึ้น
๑. เด็ก เยาวชน
นักเรียน นักศึกษา
มีสุขภาพพลานามัยที่
ดีและมีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น
๒. เด็ก เยาวชน
นักเรียน ได๎ตระหนัก
และเห็นคุณคํา
สุขภาพของตัวเอง
โดยหันมาออกกําลัง
กายเพือ่ สุขภาพมาก
ยิ่งขึ้น

สํานักปลัด,
งานการศึกษา

สํานักปลัด,
งานการศึกษา

~ 180 ~
3.6 แผนงานงบกลาง
ที่

โครงการ

1.

จัดสรรเบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุ

2

จัดสรรเบี้ยยังชีพผู๎พิการ

3

จัดสรรเบี้ยยังชีพผู๎ปุวยโรค
เอดส๑

รวม

3 โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)

เพื่ อ ให๎ ผู๎ สู ง อายุ ไ ด๎ รั บ ผู๎สูงอายุในเขต
สวัสดิการสังคม อยําง เทศบาลเมืองแมํ
ทั่วถึง
โจ๎

2561
(บาท)
19,476,000

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)
23,350,000

30,000,000

30,000,000

ตัวชี้วัด
2565
(บาท)
30,000,000

(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

จํานวน
ผู๎สูงอายุได๎รับ
ผู๎สูงอายุ ที่ สวัสดิการสังคม อยําง
ขอรับเบี้ยยัง
ทั่วถึง
ชีพ
3,792,000 4,080,000 4,600,000 5,000,000 5,000,000 จํานวนผู๎
เพื่ อ ให๎ ผู๎ พิ ก ารได๎ รั บ ผู๎พิการ ในเขต
ผู๎พิการได๎รับ
สวัสดิการสังคม อยําง เทศบาลเมืองแมํ
พิการที่
สวัสดิการสังคม อยําง
ทั่วถึง
โจ๎
ขอรับเบี้ยยัง
ทั่วถึง
ชีพ
เพื่อให๎ผู๎ปุวยโรค เอดส๑ ผูป๎ ุวยเอดส๑ใน
330,000 330,000 330,000 330,000 330,000 จํานวน
ผูป๎ ุวยเอดส๑ได๎รับ
ได๎รับสวัสดิการ สังคม
เขตเทศบาลเมือง
ผูป๎ ุวย โรค
สวัสดิการ สังคม
แมํโจ๎
เอดส๑ ที่
อยํางทั่วถึง
ขอรับเบี้ย
ยังชีพ
23,598,000

27,760,000

~ 180 ~

34,930,000

35,330,000

35,330,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สํานักปลัด
งานพัฒนาชุมชน
สํานักปลัด
งานพัฒนาชุมชน
สํานักปลัด
งานพัฒนาชุมชน

~ 181 ~

(ยุทธศาสตร์ เทศบาลเมืองแม่โจ้)
ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

~ 181 ~

~ 182 ~

(ผ.02)
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลเมืองแม่โจ้ อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น และ 3. เสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4.การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 4. ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.1แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
เป้าหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด หน่วยงาน
ว่าจะได้รับ
รับผิดชอบ
(ผลผลิต
2561 2562 2563
2564 2565
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(KPI)
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)
(บาท) (บาท)
1

โครงการอบรมสํงเสริมพัฒนา
ภูมิป๓ญญาผู๎สูงอายุ (ตัดตุง)
เทศบาลเมืองแมํโจ๎

1.เพื่อสํงเสริมสนับสนุน
และอนุรักษ๑สืบสาน
ประเพณีการทําตุง
2. เพื่อปลูกจิตสํานึกรุํน
ลูก รุํนหลาน และเด็ก
เยาวชนในท๎องถิ่นเกิด
ความตระหนัก และเข๎า
มามีสํวนรํวมในการ
อนุรักษ๑ ฟื้นฟู และสืบ
สานภูมิป๓ญญาและ
คุณคําความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็น
ชีวิต คํานิยมที่ดีงาม

กลุํมผู๎สูงอายุ
กลุํมสตรี เด็ก
และเยาวชน ใน
เขตเทศบาลเมือง
แมํโจ๎
จํานวน 200
คน

100,000

~ 182 ~

100,000

100,000

ร๎อยละของ
จํานวน
ผู๎เข๎ารํวม

วัฒนธรรมท๎องถิ่น
ได๎รับการสํงเสริม
อนุรักษ๑สูํคนรุํนหลัง
และรู๎จักวิถีชีวิต รู๎ถึง
คุณคําของ
ประวัติศาสตร๑ใน
ท๎องถิ่น ความเป็นมา
และวัฒนธรรม
ประเพณีของท๎องถิ่น

สํานักปลัดฯ
งานพัฒนาชุมชน

~ 183 ~
4.1แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)

2561
(บาท)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

2

โครงการกิจกรรมบรรพชา
สามเณรและอุปสมบทภาคฤดู
ร๎อน

1.เพื่อสํงเสริมให๎เด็ก
และเยาวชน มีคุณธรรม
จริยธรรมและสามารถ
ดําเนินชีวิตได๎อยํางมี
ความสุข

กิจกรรมบรรพชา 10,000
สามเณรและ
อุปสมบทภาคฤดู
ร๎อน

3

โครงการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมและสืบสานภูมิ
ป๓ญญาพื้นบ๎าน

เพื่อเป็นการเผยแพรํ
ประชาสัมพันธ๑และ
สํงเสริมให๎เกิดการมี
สํวนรวมในการอนุรกั ษ๑
และฟื้นฟู สืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรมของ
ไทยให๎คงอยูํกับอนุชน
รุํนหลังตํอไป

ประชาชนทั่วไป
กลุํมเยาวชน
และผู๎สนใจใน
เขตเทศบาลเมือง
แมํโจ๎

งบประมาณ
2562 2563
2564
(บาท) (บาท)
(บาท)
30,000

30,000

20,000

~ 183 ~

30,000

20,000

ตัวชี้วัด
2565
(บาท)
10,000

20,000

(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

จํานวน
ทําให๎เด็กและเยาวชน
ผู๎เข๎ารํวมเข๎า ของชาติตระหนักใน
โครงการ
คํานิยมด๎านคุณธรร
จริยธรรม สามารถ
นําไปประพฤติปฏิบัติ
ในชีวิต ประจําวันได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ
ซึ่งจะเป็นการสร๎าง
ทรัพยากรบุคคลของ
ชาติให๎มีคุณธรรม
จริยธรรมและมี
ประสิทธิภาพอันเป็น
ป๓จจัยในการพัฒนา
ประเทศให๎เกิด
ประสิทธิผลตํอไป
ร๎อยละของ ประชาชน เด็ก
จํานวน
เยาวชนได๎รับการ
ผู๎เข๎ารํวม
สํงเสริมให๎เกิดการมี
สํวนรํวมในการ
อนุรักษ๑ สืบสาน
ถํายทอดและพื้นฟู
รักษาไว๎ซึ่งวัฒนธรรม
ของไทย เกิดความรัก
ความสมัครสมาน
สามัคคี จากการ
ดําเนินกิจกรรม
รํวมกัน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สํานักปลัด
งานการศึกษา

สํานักปลัดฯ
งานพัฒนาชุมชน

~ 184 ~
4.1แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่
4

5

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการอบรมทักษะการแสดง เพื่อทํานุบํารุงสํงเสริม
นาฏศิลป์พื้นบ๎าน เทศบาล
และเผยแพรํศิลป์
เมืองแมํโจ๎
วัฒนธรรมของไทย
ปลูกฝ๓งให๎กลุํมสตรี กลุํม
เยาวชน ผู๎สูงอายุ เห็น
คุณคําของเอกลักษณ๑
ไทย และผู๎เข๎ามี
ความสามารถในการ
แสดงนาฏศิลป์พื้นบ๎าน
และมีความรู๎ วิธกี าร
และเห็นความสําคัญ
ของพิธี
คําใช๎จํายในกิจกรรมสํงเสริม
เพื่อสํงเสริมและ
วัฒนธรรมประเพณีและพิธีทาง สนับสนุน
ศาสนา
กิจกรรมสํงเสริม
อนุรักษ๑ สืบสาน
ฟื้นฟู วัฒนธรรม
ประเพณี

เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)

2565
(บาท)

20,000

20,000

20,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

กลุํมสตรีแมํบ๎าน
กลุํมเยาวชน
กลุํมผู๎สูงอายุและ
ประชาชนผู๎สนใจ
เข๎ารํวมโครงการ
จํานวน 120
คน

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

2,000,000

3,000,000

~ 184 ~

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร๎อยละของ
จํานวน
ผู๎เข๎ารํวม

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

สามารถดําเนินการ
เลือกตั้งประธาน
ชุมชนเสร็จสมบูรณ๑
และสร๎างความ
เข๎มแข็งขององค๑กร
ภาคประชาชนให๎มี
ความเข๎มแข็งมาก
ยิ่งขึ้น และสามารถ
สนับสนุนให๎
ประชาชนมีสํวนรํวม
ในการปกครองตนเอง
มากยิ่งขึ้น
การจัด
1. กิจกรรม
กิจกรรมงาน วัฒนธรรมประเพณี
ปี ละ 3
ภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นที่
ครั้ง
สําคัญของท๎องถิ่น
ได๎รับการอนุรักษ๑
ฟื้นฟูเผยแพรํและสืบ
สานให๎คงอยูํตํอไป
2. กิจกรรมประเพณี
ที่เป็นเอกลักษณ๑ของ
ล๎านนาได๎รับการ
ปฏิบัติสืบทอดตํอไป

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สํานักปลัดฯ
งานพัฒนาชุมชน

สํานักปลัด
งานการศึกษา

~ 185 ~
4.1แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

6

โครงการธรรมะเพื่อชีวิต

7

อุดหนุนที่ทําการปกครอง
จังหวัดเชียงใหมํ
- โครงการจัดงานมหกรรมไม๎
ดอกไม๎ประดับจังหวัดเชียงใหมํ

รวม

7 โครงการ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสํงเสริมและ
พัฒนาให๎
ข๎าราชการ พนักงาน
ราชการและเจ๎าหน๎าที่
ของรัฐ มีทัศนคติที่ดีตํอ
การทํางาน เกิดทักษะ
ในการทํางานอยํางมี
ความสุข พัฒนา
ศักยภาพในการทํางาน
ให๎เกิดประโยชน๑สูงสุด
2. เพื่อสํงเสริมและ
พัฒนาให๎ประชาชน
ทั่วไปผู๎สูงอายุ สตรี ใช๎
ชีวิตในสังคมอยํางมี
ความสุข
เพื่ออุดหนุนการเป็นคํา
ดําเนินกิจกรรมตํางๆ
ของจังหวัดเชียงใหมํ

เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)

2561
(บาท)

จัดกิจกรรมใน
50,000
รูปแบบตําง ๆ
เชํน
1. อบรม
สัมมนา
2. นิทรรศการ
3. จัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธ๑
หลายรูปแบบ
เชํน สปอต
โฆษณาวิทยุ
ปูาย
ประชาสัมพันธ๑
แผํนพับและ
สติ๊กเกอร๑ ฯลฯ
เพื่อ อุ ดหนุนการ
เป็ นคํ า ดํ า เนิ น
กิ จ กรรมตํ า ง ๆ
ข อ ง ที่ ทํ า ก า ร
ปกครองจั ง หวั ด
เชียงใหมํ
-โครงการจัดงาน
รั ฐ พิ ธี ง า น
ป ร ะ เ พ ณี แ ล ะ
งานกิ จ กรรมอื่ น
ๆ
2,000,000

งบประมาณ
2562 2563
2564
(บาท) (บาท)
(บาท)
50,000

50,000

50,000

ตัวชี้วัด
2565
(บาท)
50,000

30,000

30,000

30,000

30,000

3,030,000

3,210,000

3,210,000

3,210,000

~ 185 ~

(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

จํานวน
ทําให๎เด็กและเยาวชน
ผู๎เข๎ารํวมเข๎า ของชาติตระหนักใน
โครงการ
คํานิยมด๎านคุณธรรม
จริยธรรม สามารถ
นําไปประพฤติปฏิบัติ
ในชีวิต ประจําวันได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ
ซึ่งจะเป็นการสร๎าง
ทรัพยากรบุคคลของ
ชาติให๎มีคุณธรรม
จริยธรรม

สนับสนุนกิจ
กิจกรรม
โครงการ
ของที่ทํา
การ
ปกครอง
จังหวัด
เชียงใหมํ
1 กิจกรรม/
ตํอปี

เทศบาลมีสํวนรํวมใน
การจัดงานรัฐพิธีและ
วัน สํ า คัญ ตํ า งๆ และ
ประเพณีท๎องถิ่น

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สํานักปลัด

สํานักปลัดฯ
รํวมกับ
ที่ทําการจังหวัด
เชียงใหมํ

~ 186 ~

(ยุทธศาสตร์ เทศบาลเมืองแม่โจ้)
ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

~ 186 ~

~ 187 ~

(ผ.02)
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลเมืองแม่โจ้ อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 5. ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.1 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่
1

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการอบรมให๎ความรู๎ในการ 1.เพื่อให๎ประชาชนใน
ชุมชนมีรกั และหวงแหน
อนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติ
สร๎างจิตสํานึกการอนุรกั ษ๑
และสิ่งแวดล๎อม
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม เพิ่มพื้นที่สี
เขียวในพื้นที่
2.เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ประชาชนในชุมชนให๎มี
ความรู๎ความเข๎าใจการ
อนุรักษ๑
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อมในพืน้ ทีเ่ ป็น
การพัฒนาที่ยั่งยืน

เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562 2563
2564
(บาท) (บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

20,000

20,000

ประชาชนใน
พื้นที่ได๎รับการ
อบรมฯ ความรู๎
จํานวน 100
คน

~ 187 ~

20,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
จํานวนร๎อย
ละผู๎รํวม
อบรม100
คน

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1.สร๎า งจิ ตสํา นึก การ กองสาธารณสุข
อ นุ รั ก ษ๑
ทรั พ ยากรธรรมชาติ
และสิ่ง แวดล๎ อ มเป็ น
พื้นที่สีเขียว
2.เป็นการอนุรักษา
บํารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม

~ 188 ~
5.1 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

2

โครงการสํงเสริมการอนุรักษ๑
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อมในเขตเทศบาล
เมืองแมํโจ๎

3

คําใช๎จํายในการจัดงานวัน
สิ่งแวดล๎อมโลก

วัตถุประสงค์
1เพื่อ สร๎างจิตสํานึกให๎
ประชาชนรณรงค๑ชํวยกัน
อนุรักษ๑
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อมในพืน้ ที่
2.เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ความรู๎ใหมํๆ ให๎กับ
ประชาชนในชุมชนรณรงค๑
ให๎มีความรู๎ความเข๎าใจใน
การสํงเสริมอนุรกั ษ๑
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อมในพืน้ ทีเ่ กิด
ความรู๎ใหมํๆ
1เพื่อจัดอบรม รณรงค๑
จัดนิทรรศการ ประชาชน
เข๎าใจและทราบ
ความสําคัญวัน
สิ่งแวดล๎อมโลก สํงเสริม
การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ของ
ประชาชนในพื้นที่
2.เพื่อสร๎างความตระหนัก
ให๎ประชาชนให๎
ความสําคัญวัน
สิ่งแวดล๎อมโลก ทราบ
ป๓ญหาสิ่งแวดล๎อมที่สํงผล
กระทบตํอโลก สามารถ
นําไปประยุกต๑ใช๎/ผสมภูมิ
ป๓ญญาท๎องถิน่

เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)

งบประมาณ
2562 2563
2564
(บาท) (บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ประชาชนใน
พื้นที่ได๎รับการ
อบรมฯ และ
รณรงค๑ให๎ความรู๎
จํานวน 100
คน

20,000

20,000

20,000

จํานวนร๎อย
ละผู๎รํวม
รณรงค๑/รํวม
กิจกรรม/
อบรม100
คน

1 . ป ช ช . ใ น ชุ ม ช น กองสาธารณสุข
รํ ว มมื อ กั น อนุ รั ก ษ๑
ทรั พ ยากรธรรมชาติ
และสิ่ ง แวดล๎ อ มใน
พื้นที่
2.สร๎ า งความรู๎ ความ
เข๎ า ใจในการสํงเสริม
อ นุ รั ก ษ๑
ทรั พ ยากรธรรมชาติ
และสิ่ ง แวดล๎ อ มใน
พื้นที่

ประชาชนใน
พื้นที่ได๎รับการ
อบรมฯ และ
รณรงค๑ให๎ความรู๎
จํานวน 100

20,000

20,000

20,000

จํานวนร๎อย
ละผู๎รํวม
รณรงค๑/รํวม
กิจกรรม/
อบรม100
คน

1.เกิดการสร๎างกลไก กองสาธารณสุข
การมี สํ ว นรํ ว มภาค
สํ ว น ตํ า ง ๆ รํ ว ม
อ นุ รั ก ษ๑ ฟื้ น ฟู
บํ า รุ ง รั ก ษา พั ฒ นา
สิ่งแวดล๎อมในพื้นที่
2 . ส ร๎ า ง ค ว า ม
ตระหนั ก ให๎ ป ชช.ให๎
ค ว า ม สํ า คั ญ วั น
สิ่ ง แ ว ด ล๎ อ ม โ ล ก
ท ร า บ ป๓ ญ ห า
สิ่ ง แ ว ด ล๎ อ ม สํ ง
ผลกระทบตํอโลก

2561
(บาท)

~ 188 ~

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

~ 189 ~
5.1 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562 2563
2564
(บาท) (บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
2565
(บาท)

(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

4

โครงการเฝูาระวังและแก๎ไข
ป๓ญหาหมอกควัน

1.รณรงค๑ให๎ประชาชน
กําจัดขยะโดยใช๎วิธีฝ๓งกลบ
แทนการเผา เพื่อลดระดับ
ความรุนแรงของ
สถานการณ๑หมอกฃฃ
2.เพื่อสร๎างความตระหนัก
ให๎ประชาชนทราบถึง
ป๓ญหาหมอกควันจากการ
เผา งดการเผาขยะใน
พื้นที่

ประชาชนใน
พื้นที่ได๎รับการ
อบรมฯ และ
รณรงค๑ให๎ความรู๎
จํานวน 100
คน

20,000

20,000

20,000

จํานวนร๎อย
ละผู๎รํวม
รณรงค๑/รํวม
กิจกรรม/
อบรม100
คน

1.ปชช.เกิดจิตสํา นึก กองสาธารณสุข
งดการเผาลดป๓ ญ หา
หมอกควันและทราบ
พิษภัยจากการเผา
2.ปชช.รํวมมือกันนํา
ขย ะที่ เ ผา ได๎ ยํ อ ย
สลายได๎มาทําปุ๋ยหมัก
ทดแทนการเผา

5

โครงการรณรงค๑ลดการใช๎
ถุงพลาสติกและโฟม

๑ เพื่อให๎การจัดการขยะมูล
ฝอยโดยการคัดแยก
ถุงพลาสติก โฟม ออกจาก
ขยะทั่วไป ในพื้นที่มี
ประสิทธิภาพ งํายตํอการนํา
ขยะมูลฝอยไปใช๎ประโยชน๑
และลดปริมาณขยะมูลฝอยที่
ต๎องสํงไปกําจัด
๒ เพื่อสร๎างความตระหนัก
สร๎างจิตสานึกในการลด คัด
แยกขยะมูลฝอยให๎กับ
ประชาชนและทุกภาคสํวน
เกิดภาพลักษณ๑ที่ดี และ
สามารถเป็นต๎นแบบในการ
คัดแยกขยะถุงพลาสติก โฟม
ชํวยลดป๓ญหามลพิษด๎าน
สิ่งแวดล๎อม ได๎อีกทางหนึ่ง

ประชาชนใน
พื้นที่ได๎รับการ
อบรมฯ และ
รณรงค๑ให๎ความรู๎
จํานวน 100
คน

20,000

20,000

20,000

จํานวนร๎อย
ละผู๎รํวม
รณรงค๑/รํวม
กิจกรรม/
อบรม100
คน

1.ปชช.ทราบป๓ญหา กองสาธารณสุข
ในพื้นที่ขยะยํอย
สลายยากเชํน
ถุงพลาสติก/โฟมคัด
แยกลดป๓ญหาขยะใน
พื้นที่ได๎
2.สามารถสร๎างจิตสา
นึกให๎ ปชช.ลด คัด
แยกขยะมูลฝอย
ถุงพลาสติก โฟม ชํวย
ลดป๓ญหามลพิษด๎าน
สิ่งแวดล๎อม ได๎

~ 189 ~

~ 190 ~
5.1 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

6

โครงการการสํงเสริมการใช๎
สินค๎าและบริการที่เป็นมิครกับ
สิ่งแวดล๎อม

๑ เพื่อสํงเสริมให๎
ประชาชนมีการใช๎สินค๎า
และบริการตํางๆ ที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล๎อม เชํน
บรรจุภัณฑ๑ชนั้ เดียวแทน
หลายชั้น ปินโต ถุงผ๎า ไป
ตลาด ยกเลิกพลาสติก
โฟม
๒ เพื่อสร๎างความ
ตระหนัก สร๎างจิตสานึก
ในการลด คัดแยกขยะมูล
ฝอยให๎กับประชาชนและ
ทุกภาคสํวน เกิด
ภาพลักษณ๑ทดี่ ี และ
สามารถเป็นต๎นแบบใน
การบริหารจัดการขยะ ใช๎
สินค๎าและบริการตํางๆ ที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
ชํวยลดป๓ญหามลพิษด๎าน
สิ่งแวดล๎อม ได๎อกี ทาง
หนึ่ง

เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562 2563
2564
(บาท) (บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

20,000

20,000

1.สํงเสริมให๎
ประชาชนใน
ชุมชน ห๎างร๎าน
บริษัท หนํวยงาน
ภาครัฐ เอกชน ใช๎
สินค๎าและบริการ
ตํางๆ ทีเ่ ป็นมิตร
กับสิ่งแวดล๎อม มี
การคัดแยกขยะ
มูลฝอยออกจาก
ขยะทั่วไป กํอนทิ้ง
ขยะลงถังขยะ/ถุง
ดํา
2.อบรมคณะ
ผู๎บริหาร ผู๎นํา
ชุมชน กรรมการ
หมูํบ๎าน พนักงาน
และลูกจ๎าง และ
ประชาชนทั่วไป
จํานวน 120 คน

~ 190 ~

20,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
จํานวนร๎อย
ละผู๎รวํ ม
รณรงค๑/รํวม
กิจกรรม/
อบรม120
คน

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1.ปชช.มี ค วามรู๎ นํ า กองสาธารณสุข
หลักการสํงเสริมการ
ใช๎สินค๎าและบริการที่
เ ป็ น มิ ค ร กั บ
สิ่ ง แวดล๎ อ ม เชํ น ปิ น
โต ถุงผ๎า ไปตลาด
2 . ส ร๎ า ง จิ ต สํ า นึ ก
สํงเสริมการใช๎สินค๎าที่
เ ป็ น มิ ต ร กั บ
สิ่ ง แวดล๎ อ ม ชํ ว ยลด
ป๓ ญ ห า ม ล พิ ษ ด๎ า น
สิ่งแวดล๎อมแกํ ปชช.
ในพื้นที่

~ 191 ~
5.1 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

7

โครงการรณรงค๑ป๓่นจักรยาน
เพื่อลดโลกร๎อน

8

โครงการรณรงค๑สร๎างจิตสํานึก
ในการอนุรักษ๑ทรัพยากรน้าํ

วัตถุประสงค์
๑ เพื่อสํงเสริมให๎
ประชาชน ออกกําลัง
กายที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล๎อม ป๓่น
จักรยานไปจํายตลาด
เพื่อลดป๓ญหาภาวะโลก
ร๎อน
๒ เพื่อสร๎างความ
ตระหนัก สร๎างจิตสานึก
ในการลดการใช๎
พลังงานสิ้นเปลือง ใช๎
พลังงานสะอาดมา
ทดแทนเชํนกิจกรรม
การออกกําลังกาย ป๓่น
จักรยาน ชํวยลดป๓ญหา
มลพิษด๎านสิ่งแวดล๎อม
ได๎อีกทางหนึ่ง
1.เพื่อให๎ประชาชนใน
ชุมชนมีรักและหวงแหน
สร๎างจิตสํานึกการ
อนุรักษ๑ทรัพยากรน้ําใน
ชุมชนให๎สะอาด
2.เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ประชาชนในชุมชนให๎มี
ความรู๎ความเข๎าใจการ
อนุรักษ๑น้ําที่ปลอดภัย
ตํอการบริโภค อุปโภค

เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)

งบประมาณ
2562 2563
2564
(บาท) (บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ประชาชนใน
พื้นที่ได๎รับการ
รณรงค๑ให๎ความรู๎
มีกิจกรรมออก
กําลังกาย
จํานวน 100
คน

20,000

20,000

20,000

จํานวนร๎อย
ละผู๎รํวม
รณรงค๑/รํวม
กิจกรรม/
อบรม100
คน

1มีกิจกรรมณรงค๑ จัด
นิทรรศการ ปชช.ออก
กําลังกายและการใช๎
พลังงานสะอาดที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล๎อม สํงเสริม
การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ของ
ประชาชนในพื้นที่
2.เสร๎างความตระหนักให๎
ปชช.ให๎ความสําคัญการ
ลดโลกร๎อน ทราบป๓ญหา
สิ่งแวดล๎อมที่สํงผล
กระทบตํอโลกร๎อน
สามารถนําไปประยุกต๑ใช๎/
ผสมภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นให๎
มีความตระหนัก ปูองกัน
สิ่งแวดล๎อมในพื้นที่

กองสาธารณสุข

-ประชาชนใน
พื้นที่ได๎รับการ
อบรมฯ ความรู๎
รํวมกิจกรรมใน
งานอนุรักษ๑
ทรัพยากรน้าํ ใน
ชุมจํานวน 200
คน

20,000

20,000

20,000

จํานวนร๎อย
ละผู๎รํวม
รณรงค๑/รํวม
กิจกรรม/
อบรม200
คน

1.ปชช.ในชุมชนมีรักและ
หวงแหน สร๎างจิตสํานึก
รํวมมือกันรณรงค๑การ
อนุรักษ๑ทรัพยากรน้ําใน
ชุมชนให๎สะอาด
2.ประชาชนในชุมชนให๎มี
ความรู๎ความเข๎าใจการ
อนุรักษ๑น้ําที่ปลอดภัยตํอ
การบริโภค อุปโภค ปลอด
สารพิษ

กองสาธารณสุข

2561
(บาท)

~ 191 ~

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

~ 192 ~
5.1 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

9

โครงการชุมชนคลองสวยน้ําใส

10

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการขยะแบบครบ
วงจร

1.เพื่อให๎ประชาชนในชุมชน
มีรักและหวงแหน สร๎าง
จิตสํานึกการอนุรักษ๑
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อมแหลํงน้ําในชุมชน
ให๎เป็นคลองสวย น้ําใส น้ํา
ใหลสะอาด
2.เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ประชาชนในชุมชนให๎มี
ความรู๎ความเข๎าใจการ
อนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อมแหลํงน้ําใน
ชุมชนเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน
๑. เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
ระบบการจัดการขยะมูลฝอย
โดยการมีสํวนรํวมของชุมชน
และภาคี เ ค รื อ ขํ า ย แบ บ
บูรณาการ
๒. เพื่ อจัดทํา ยุทธศาสตร๑
การพัฒนาระบบการจัดการ
ขยะมู ล ฝอยโดยการมี สํ ว น
รํวมของชุมชนของชุมชน
๓. เพื่อสํ งเสริมการมีสํว น
รํ ว ม ข อ ง ป ร ะ ช า ช น ใ ห๎
สามารถลดปริมาณขยะ คั ด
แ ย ก ข ย ะ นํ า ข ย ะ ม า ใ ช๎
ประโยชน๑อยํางเป็นรูปธรรม
แ ล ะ เ ป็ น ร ะ บ บ โ ด ย ใ ช๎
หลักการ๓ Rs

เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)

งบประมาณ
2562 2563
2564
(บาท) (บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

-ประชาชนในพื้นที่
ได๎รับการอบรมฯ
ความรู๎ รํวมกิจกรรม
คลองสวย น้ําใส
จํานวน 200 คน

20,000

20,000

20,000

จํานวนร๎อย
ละผู๎รํวม
รณรงค๑/รํวม
กิจกรรม/
อบรม200
คน

1.ปชช.ในพื้นที่รํวมมือ กองสาธารณสุข
กั น ร ณร งค๑ กิ จ ก ร ร ม
คลองสวยน้ํ า ใสแหลํ ง
น้ําในพื้นที่ของตน
2.ส ร๎ า ง จิ ต สํ า นึ ก ใ ห๎
ปชช.ขับเคลื่อนอนุรักษ๑
ทรั พ ยากรธรรมชาติ
และสิ่ ง แวดล๎ อ มแหลํ ง
น้ํา

1.อบรมคณะ
ผู๎บริหาร ผู๎นําชุมชน
กรรมการหมูํบ๎าน
พนักงานและลูกจ๎าง
และประชาชนทั่วไป
จํานวน 100 คน
2.ประชาชนใน
ชุมชน มีการคัดแยก
ขยะ กํอนทิ้งขยะลง
ถังขยะ/ถุงดํา แยก
ประเภทให๎ถูกต๎อง
ร๎อยละ 30 %
3.ปริมาณขยะมูล
ฝอยที่ต๎องนําไป
กําจัดลดขยะลดลง
ร๎อยละ 20 %

20,000

20,000

20,000

จํานวนร๎อย
ละผู๎รํวม
รณรงค๑/รํวม
กิจกรรม/
อบรม100
คน

1. ปชช. มี ค วามรู๎ ค วาม
เข๎ า ใจ เกี่ ย วกั บ การจั ด การ
ขยะมูลฝอย (Zero Waste)
2.ชุมชนและทุกครัวเรือนที่
เข๎ า รั บ การฝึ ก อบรมได๎ รั บ
ความรูข๎ ยะแบบครบวงจร
2.มี เครือ ขํา ยในการจัด การ
ป๓ ญ ห า ข ย ะ มู ล ฝ อ ย ใ น
ครัวเรือนและชุมชน
3..ลดปริ มาณขยะที่ ต๎ องฝ๓ ง
กลบ ลดขยะตกค๎างในชุมชน
4.มี ก ารนํ า ผลิ ต ภั ณ ฑ๑ ที่ ไ ด๎
จากขยะอิ น ทรี ย๑ ได๎ แ กํ ปุ๋ ย
หมัก น้ําหมักชีวภาพ ซึ่งเป็น
มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล๎ อ มไปใช๎
ทางการเกษตร คืนธรรมชาติ
สูํธรรมชาติ ลดการใช๎ปุ๋ยเคมี
ได๎

2561
(บาท)

~ 192 ~

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กองสาธารณสุข

~ 193 ~
5.1 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)

โครงการอบรมให๎ความรู๎เรื่อง
การบําบัดนําเสียในครัวเรือน

1.เพื่อให๎ประชาชนในชุมชน
มีความรู๎ความเข๎าใจ เรื่อง
การบําบัดน้ําเสียในครัวเรือน
การจัดทําบํอดักไขมันใน
บ๎านเรือน อาคารตํางๆ กํอน
ปลํอยลงสูํแหลํงน้ําสาธารณะ
2.เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ประชาชนในชุมชนให๎มี
ความรู๎ความเข๎าใจการปลํอย
น้ําเสียที่สํงผลกระทบตํอ
สิ่งแวดล๎อม

อบรมคณะ
ผู๎บริหาร ผู๎นํา
ชุมชน กรรมการ
หมูํบ๎าน
พนักงานและ
ลูกจ๎าง และ
ประชาชนทั่วไป
จํานวน 120
คน

20,000

20,000

20,000

จํานวนร๎อย
ละผู๎รํวม
รณรงค๑/รํวม
กิจกรรม/
อบรม100
คน

โครงการรวมพลังชํวยกันแยก
ชํวยลด หมดป๓ญหาขยะ

๑. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบการจัดการขยะมูลฝอย
โดยการมีสํวนรํวมของชุมชน
และภาคีเครือขําย แบบ
บูรณาการ
๒. เพื่อจัดทํายุทธศาสตร๑
การพัฒนาระบบการจัดการ
ขยะมูลฝอยโดยการมีสํวน
รํวมของชุมชนของชุมชน
๓. เพื่อสํงเสริมการมีสํวน
รํวมของประชาชนให๎
สามารถลดปริมาณขยะ คัด
แยกขยะ นําขยะมาใช๎
ประโยชน๑อยํางเป็นรูปธรรม
และเป็นระบบ โดยใช๎
หลักการ๓ Rs

อบรมคณะ
ผู๎บริหาร ผู๎นํา
ชุมชน กรรมการ
หมูํบ๎าน
พนักงานและ
ลูกจ๎าง และ
ประชาชนทั่วไป
จํานวน 120
คน

20,000

20,000

20,000

จํานวนร๎อย
ละผู๎รํวม
รณรงค๑/รํวม
กิจกรรม/
อบรม100
คน

ที่

โครงการ

11

12

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562 2563
2564
(บาท) (บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

~ 193 ~

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ
1.ปชช.ในชุมชน มีการ
คัดแยกขยะ ที่ปนกับ
กับขยะมูลฝอยทั่วไป
กํอนทิ้งขยะลงถังขยะ/
ถุงดํา แยกประเภทให๎
ถูกต๎องร๎อยละ 30 %
2ปริมาณขยะมูลฝอยที่
ต๎องนําไปกําจัดลดขยะ
ลดลงร๎อยละ 20 %
และลดปริมาณขยะที่
นําไปกําจัดลงร๎อยละ
40%
1.เกิดระบบการจัดการ
ขยะรีไซเคิล 19 ชุมชน
ลดปริมาณขยะที่นําไป
ฝ๓งกลบลงได๎
2.สร๎างรายได๎เสริม
และปลูกฝ๓งนิสัยการ
ออม ให๎กับกําลังพล
และครอบครัว ที่เข๎า
รํวมโครงการ
3.สํงเสริมและ
เสริมสร๎างการมีสวํ น
รํวมสิ่งแวดล๎อมและ
พัฒนาชุมชนภายใน
ชุมชนสวยงาม นําอยูํ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กองสาธารณสุข

กองสาธารณสุข

~ 194 ~
5.1 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

งบประมาณ
2562 2563
2564
(บาท) (บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

อบรมคณะ
ผู๎บริหาร ผู๎นํา
ชุมชน กรรมการ
หมูํบ๎าน
พนักงานและ
ลูกจ๎าง และ
ประชาชนทั่วไป
จํานวน 120
คน

20,000

20,000

20,000

อบรมคณะ
ผู๎บริหาร ผู๎นํา
ลดพลังงาน เพื่อลดป๓ญหา
ชุมชน กรรมการ
ภาวะโลกร๎อน
หมูํบ๎าน
๒ เพื่อสร๎างความตระหนัก
สร๎างจิตสานึกในการลดการ พนักงานและ
ใช๎พลังงานสิ้นเปลืองจาก
ลูกจ๎าง และ
ไฟฟูา ใช๎พลังงานสะอาดมา ประชาชนทั่วไป
ทดแทน ชํวยลดป๓ญหา
จํานวน 120
มลพิษด๎านสิ่งแวดล๎อม ได๎อีก
คน
ทางหนึ่ง

20,000

20,000

20,000

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให๎ประชาชนมี
จิตสํานึกในการการจัดขยะ
และการรักษาสิ่งแวดล๎อม
ภายในชุมชน
2.เป็นการชํวยลดขยะมูล
ฝอยและเสริมสร๎างความรู๎
ให๎กับประชาชนในเรื่องการ
คัดแยกขยะ ที่ถูกต๎อง และ
เหมาะสม
3.เพื่อสร๎างระเบียบวินัยใน
การปลูกฝ๓งการใช๎เวลาวํางให๎
เกิดประโยชน๑แกํประชาชน
4.เพื่อสํงเสริมให๎
กลุํมเปูาหมายเป็นตัวอยํางที่
ดีของชุมชน

13

โครงการจัดตั้งธนาคารขยะ

14

โครงการรณรงค๑ประหยัดไฟฟูา ๑ เพื่อสํงเสริมให๎ประชาชน
รณรงค๑ประหยัดไฟฟูาและ
และพลังงาน

เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)

2561
(บาท)

~ 194 ~

ตัวชี้วัด
(KPI)
จํานวนร๎อย
ละผู๎รํวม
รณรงค๑/รํวม
กิจกรรม/
อบรม100
คน

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1.เกิดระบบการ
กองสาธารณสุข
จัดการขยะรีไซเคิล
19 ชุมชน ลด
ปริมาณขยะที่นําไป
ฝ๓งกลบลงได๎
2.สร๎างรายได๎เสริม
และปลูกฝ๓งนิสัยการ
ออม ให๎กบั กําลังพล
และครอบครัว ที่เข๎า
รํวมโครงการ
3.สํงเสริมและ
เสริมสร๎างการมีสํวน
รํวมสิ่งแวดล๎อมและ
พัฒนาชุมชนภายใน
ชุมชนสวยงาม นําอยูํ
จํานวนร๎อย 1 . ป ช ช . มี ค ว า ม รู๎ กองสาธารณสุข
ละผู๎รํวม
ความเข๎ า ใจในการ
รณรงค๑/รํวม ประหยั ด ไฟฟู า และ
กิจกรรม/
ลดพลั ง งาน เพื่ อ ลด
อบรม100 ป๓ญหาภาวะโลกร๎อน
คน

~ 195 ~
5.1 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

15

โครงการอบรมให๎ความรู๎เรื่อง
การอนุรักษ๑พลังงาน

1เพื่ออบรมฯ รณรงค๑
จัดนิทรรศการ
ประชาชนเข๎าใจและ
ทราบความสําคัญการ
ใช๎พลังงานสะอาดที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล๎อม
สํงเสริมการแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎ของประชาชนใน
พื้นที่
2.เพื่อสร๎างความ
ตระหนักให๎ประชาชน
ให๎ความสําคัญการลด
โลกร๎อน ทราบป๓ญหา
สิ่งแวดล๎อมที่สํงผล
กระทบตํอโลกร๎อน
สามารถนําไป
ประยุกต๑ใช๎/ผสมภูมิ
ป๓ญญาท๎องถิ่นให๎มี
ความตระหนัก ปูองกัน
สิ่งแวดล๎อมในพื้นที่

เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562 2563
2564
(บาท) (บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

20,000

20,000

ประชาชนใน
พื้นที่ได๎รับการ
รณรงค๑ให๎ความรู๎
มีกิจกรรมออก
กําลังกาย
จํานวน 100
คน

~ 195 ~

20,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
จํานวนร๎อย
ละผู๎รํวม
รณรงค๑/รํวม
กิจกรรม/
อบรม100
คน

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1.ปชช.มีความรู๎ จาก กองสาธารณสุข
การทํ า ปุ๋ ย หมัก จาก
ใบ ไม๎ กิ่ ง ไม๎ วั ช พื ช
ขยะที่ยํอยสลายได๎ ที่
เป็ น สาเหตุ ข องการ
เผาเกิดป๓ ญ หาหมอก
ควันในพื้นที่
2 . ส า ม า ร ถ นํ า ปุ๋ ย
ห มั ก จ า ก เศ ษ วั ส ดุ
ธ ร ร ม ช า ติ ไ ป ใ ช๎
ประโยชน๑ บํ า รุ ง ดิ น
สามารถเพิ่ ม ผลผลิ ต
ชํวยเพิ่มแรํ ธาติในดิน
ลดป๓ ญ ห า ก า รเกิ ด
หมอกควัน
3.ไมํมีสารเคมีตกค๎าง
เพื่อลดการใช๎สารเคมี
และปุ๋ยเคมี ลดมลพิษ
ในชุ ม ชน ให๎ น๎ อ ยลง
เ ป็ น ก า ร อ นุ รั ก ษ๑
ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดล๎อม

~ 196 ~
5.1 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

16

โครงการการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยแบบครบวงจร
ด๎วยความรํวมมือระหวําง
เทศบาลเมืองคิตะคิวซู
ประเทศญี่ปุน รํวมกับจังหวัด
เชียงใหมํ

๑ . เ พื่ อ เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพระบบการ
จัดการขยะมูลฝอยโดย
ก า ร มี สํ ว น รํ ว ม ข อ ง
ชุ ม ช น แ ล ะ ภ า คี
เครื อ ขํ า ย แบบบู ร ณา
ก า ร เ ป็ น ต๎ น แ บ บ แ กํ
ชุมชนหรือ หนํว ยงานที่
เกี่ยวข๎องตํางๆ
๒.
เพื่ อ จั ด ทํ า
ยุท ธศาสตร๑ ก ารพั ฒนา
ระบบการจั ด การขยะ
มู ล ฝอยโดยการมี สํ ว น
รํ ว ม ข อ ง ชุ ม ช น ข อ ง
ชุ ม ช น ต ร ง กั บ
ยุทธศาสตร๑ของจั งหวัด
เชียงใหมํ
๓. เพื่อสํงเสริมการมี
สํวนรํวมของประชาชน
ให๎ ส ามารถลดปริ ม าณ
ขยะ คั ด แยกขยะ นํ า
ขยะมา ใช๎ ป ระโยชน๑
อยํา งเป็ นรู ป ธรรมและ
เ ป็ น ร ะ บ บ โ ด ย ใ ช๎
หลักการ๓ Rs

เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562 2563
2564
(บาท) (บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

300,000

300,000

1 ประชาชนใน
ชุมชน มีการคัด
แยกขยะ ตาม
หลักการ 3 Rs มี
การบริหาร
จัดการขยะที่
ครบวงจร
2 อบรมคณะ
ผู๎บริหาร ผู๎นํา
ชุมชน กรรมการ
หมูํบ๎าน
พนักงานและ
ลูกจ๎าง และ
ประชาชนทั่วไป
จํานวน 300
คน

~ 196 ~

300,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
จํานวนร๎อย
ละผู๎รํวม
รณรงค๑/รํวม
กิจกรรม/
อบรม300
คนและ 19
ชุมชน

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

๑. เทศบาลฯเป็นต๎น กองสาธารณสุข
แบการบริหารจัดการ
ขยะที่ ค รบวงจรแกํ
ชุมชนหรือ หนํวยงาน
ที่เกี่ยวข๎องตํางๆ
๒. มียุทธศาสตร๑การ
พั ฒ น า ร ะ บ บ ก า ร
จั ด การขยะมู ล ฝอย
โดยการมี สํ ว นรํ ว ม
ของชุมชนของชุมชน
ตรงกั บ ยุ ท ธศาสตร๑
ของจั งหวัดเชีย งใหมํ
และรับชาติ
๓.ปชช มีสํวนรํวมลด
ปริมาณขยะ คัดแยก
ขยะ ใช๎หลักการ๓ Rs

~ 197 ~
5.1 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

17

โครงการจ๎างเหมาเอกชนกําจัด
ขยะอันตราย

รวม

17โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562 2563
2564
(บาท) (บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

500,000

500,000

500,000

1,370,000

1,370,000

๑.เพื่อสงเสริมสนับสนุน มีจุดรวบรวมตู๎
ให๎ประชาชนในท๎องถิ่นเข๎า ขยะอันตราย
มามีสํวนรํวมในการคัด
ครบ 19 ชุมชน
แยกของเสียอันตรายจาก
ชุมชน ๒.เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการคัดแยกของ
เสียอันตรายออกจาก
ชุมชน
2.เพื่อแก๎ไขป๓ญหา
ผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อม
และสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน ทีเ่ กิดจากของ
เสียอันตรายจากชุมชน3.
เพื่อให๎มกี ารกําจัดขยะ
อันตราย เพื่อนําไปกําจัด
ถูกหลักสุขาภิบาล
3. เพื่อเพิ่มจํานวน
ครัวเรือนในการคัดแยก
ขยะตํางๆและแยกขยะ
อันตรายกํอนทิ้ง
4.เพื่อสํงเสริมความรู๎
ความตระหนักในการ
รํวมกันแก๎ไขป๓ญหาขยะ
อันตรายจากชุมชน
สามารถคัดแยก และ
รวบรวมขยะอันตรายได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ

1,370,000

~ 197 ~

ตัวชี้วัด
(KPI)
ขยะ
อันตรายได๎
กําจัดถูก
หลัก
สุขาภิบาล
5-10ตัน/
ครั้ง

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1.มีจุดเก็บรวมรวมตู๎ กองสาธารณสุข
ขยะอันตราย ครบ
19 ชุมชน
2.มีการเก็บรวบรวม
ขยะอันตราย จํานวน
1 จุด
3.เพื่อรอรับการขน
ถํายนําขยะอันตราย
ไปกําจัดอยํางถูกหลัก
สุขาภิบาล
4.ดําเนินการรวบรวม
และกําจัดขยะ
อันตรายโดยถูกต๎อง
ตามหลักวิชาการฯ
ร๎อยละ 90

รวม

~ 198 ~

5.2 แผนงานการเกษตร
วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562 2563
2564
(บาท) (บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
2565
(บาท)

ที่

โครงการ

1

ปลุกต๎นไม๎เพื่อพื้นที่สีเขียว ลด
ภาวะโลกร๎อนในเขตพื้นที่
เทศบาลเมืองแมํโจ๎

1. เพื่อให๎ประชาชนใน ปลุกต๎นไม๎ในเขต
พื้นที่มีการประกอบ
เทศบาล จํานวน
อาชีพโดยอาศัย
200 ต๎น
ฐานความรู๎จากโครงการ
หลวงที่มี
การปรับใช๎อยําง
เหมาะสมกับสภาพภูมิ
สังคมและภูมิป๓ญญาเดิม
ของท๎องถิ่น

20,000

30,000

30,000

30,000

30,000

2

โครงการอนุรักษ๑พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

2.1 เพื่อสนอง
พระราชดําริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
2 เพื่ออนุรักษ๑
พันธุกรรมพืช ในเขต
พื้นที่รับผิดชอบของ
เทศบาลเมืองแมํโจ๎

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

จัดกิจกรรมใน
รูปแบบตําง ๆ
เชํน
1. อบรม
สัมมนา
2. นิทรรศการ
3.จัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธ๑
หลายรูปแบบ

~ 198 ~

(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

ร๎ อ ยละของ 1. ประชาชนในพื้นที่
ผุ๎ เ ข๎ า รํ ว ม สา มา รถ ป ร ะ ก อ บ
กิจกรรม
อ า ชี พ โ ด ย อ า ศั ย
ฐ า น ค ว า ม รู๎ จ า ก
โครงกา รห ลว งมา
ป รั บ ใ ช๎ อ ยํ า ง
เหมาะสมกั บ สภาพ
ภู มิ สั ง ค ม แ ล ะ ภู มิ
ป๓ ญ ญ า เ ดิ ม ข อ ง
ท๎องถิ่น
2. ชุมชนในพื้นที่ของ
โครงการหลวงมีความ
เข๎มแข็ง สามารถ
พึ่งพาตนเองได๎
ร๎อยละของ ส า ม า ร ถ อ นุ รั ก ษ๑
จํานวน
พัน ธุ ก รรมพื ช ในเขต
ผู๎เข๎ารํวม
พื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบของ
โครงการ
เทศบาลเมื อ งแมํ โ จ๎
และให๎การศึกษาและ
สร๎า งจิตสํานึกในการ
อนุรักษ๑พันธุกรรมพืช
นั ก ศึ ก ษา เยาวชน
และประชาชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สํานักปลัด

สํานักปลัด
ร่วมกับ
มูลนิธิโครงการ
อันเนื่องมาจาก
พระราชดา

~ 199 ~

5.2 แผนงานการเกษตร
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

3

คําใช๎จํายศูนย๑ถาํ ยทอด
เทคโนโลยีการเกษตรชุมชน
เทศบาลเมืองแมํโจ๎

1 . เ พื่ อ ป รั บ เ ป ลี่ ย น
กระบวนการในการ
พั ฒ นาการเกษตรที่ ใ ห๎
อ ง ค๑ ก ร ป ก ค ร อ ง สํ ว น
ท๎องถิ่น สถาบัน เกษตรกร
และชุมชน มีโอกาสและมี
สํวนรํวมในการพัฒนาการ
เกษตรแบบยั่ ง ยื น ด๎ ว ย
ตนเองและสอดคล๎อง กับ
ความต๎องการของชุมชน

4

คําใช๎จํายในโครงการปลูกปุา
ตามพระราชเสาวนีย๑

1. เพื่อให๎ประชาชนใน
พื้นที่มกี ารประกอบอาชีพ
โดยอาศัยฐานความรูจ๎ าก
โครงการหลวงที่มี
การปรับใช๎อยํางเหมาะสม
กับสภาพภูมิสังคมและภูมิ
ป๓ญญาเดิมของท๎องถิ่น

เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)
๑.สนั บ สนุ น ให๎ มี
กิ จ ก ร ร ม ก า ร
ประชุมรํวมกันของ
คณะกรรมการ
ศู น ย๑ บ ริ ก ารและ
ถํ า ย ท อ ด
เทคโนโลยีการเกษ
ตร ในการรํวมกั น
วางแผนการ
ดํ า เนิ น งานด๎ า น
การเกษตร
2.เผยแพรํ ค วามรู๎
เกี่ยวกับเทคโนโลยี
ทางการเกษตร
โ ค ร ง ก า ร อั น
เ นื่ อ ง ม า จ า ก
พระราชดําริ /พระ
ราชเสาวนีย๑ เชํน
ก า ร พั ฒ น า
โครงการหลวง
การพัฒนา
แหลํงต๎นน้ําลําธาร
ฯการดํ า เนิ น ชี วิ ต
ตามแนวทาง
ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง ฯลฯ

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562 2563
2564
(บาท) (บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

20,000

30,000

30,000

30,000

30,000

20,000

30,000

30,000

30,000

30,000

~ 199 ~

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กิจกรรมที่
สนับสนุนการ
ดําเนินงาน
ตามโครงการ
อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดําริ
ฯ

1. ประชาชนในพื้น ที่
สามารถประกอบอาชีพ
โดยอาศั ย ฐานความรู๎
จากโครงการหลวงมา
ปรั บใช๎ อ ยํา งเหมาะสม
กับสภาพภูมิสังคมและ
ภู มิ ป๓ ญ ญ า เ ดิ ม ข อ ง
ท๎องถิ่น
2. ชุมชนในพื้นที่ของ
โครงการหลวงมี ความ
เข๎มแข็ง สามารถพึ่งพา
ตนเองได๎

สํานักปลัด
รํวมกับ
มูลนิธิโครงการ
อันเนื่องมาจาก
พระราชดํา

กิจกรรมที่
สนับสนุนการ
ดําเนินงาน
ตามโครงการ
อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดําริ
ฯ

1. ประชาชนในพื้น ที่
สามารถประกอบอาชีพ
โดยอาศั ย ฐานความรู๎
จากโครงการหลวงมา
ปรั บใช๎ อ ยํา งเหมาะสม
กับสภาพภูมิสังคมและ
ภู มิ ป๓ ญ ญ า เ ดิ ม ข อ ง
ท๎องถิ่น
2. ชุมชนในพื้นที่ของ
โครงการหลวงมี ความ
เข๎มแข็ง สามารถพึ่งพา
ตนเองได๎

สํานักปลัด
รํวมกับ
มูลนิธิโครงการ
อันเนื่องมาจาก
พระราชดํา

(KPI)

~ 200 ~

5.2 แผนงานการเกษตร
ที่
5

โครงการ
โครงการจัดทําปุ๋ยหมักเพื่อ
กําจัดขยะอินทรีย๑

วัตถุประสงค์
1.เพื่อลดเศษวัสดุธรรมชาติ
ใบไม๎กิ่งไม๎ วัชพืช ขยะที่ยํอย
สลายได๎ ที่ เ ป็ น สาเหตุ ข อง
การเผาเกิดป๓ญหาหมอกควัน
ในพื้นที่ และเป็นการชํวยให๎
เทศบาลเมื อ งแมํ โ จ๎ ไมํ ต๎อ ง
เสี ย คํ า ใช๎ จํ า ยงบประมาณ
ก า ร นํ า ข ย ะ เ ศ ษ วั ส ดุ
ธรรมชาติ ใบไม๎กิ่งไม๎ วัชพืช
ขยะที่ยํ อ ยสลายได๎ไ ปกํา จั ด
ณ บํอฝ๓งกลบ
2. เพื่ อใ ห๎ ค วา มรู๎ ป ช ช .
สามารถนําปุ๋ ยหมั กจากเศษ
วั ส ดุ ธ ร ร ม ช า ติ ไ ป ใ ช๎
ประโยชน๑บํารุงดิน สามารถ
เพิ่มผลผลิต ชํวยเพิ่มแรํ ธาติ
ในดิ น ซึ่ งเป็ น ประโยชน๑ ตํ อ
พื ช ในระยะยาว หากมี ก าร
นํามาใช๎ตลอดลดป๓ญหาการ
เกิดหมอกควันได๎ซึ่งจะสํงผล
ดีตํอสิ่งแวดล๎อม สามารถ
ลดต๎นทุนในการผลิต ในเรื่อง
ของการใช๎ ปุ๋ ย เคมี ที่ มี ร าคา
แพง

เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562 2563
2564
(บาท) (บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

20,000

20,000

-1 . จั ด ทํ า ปุ๋ ย
ห มั ก จ า ก เ ศ ษ
วั ส ดุ ธ รรมชา ติ
เ พื่ อ ล ด ป๓ ญ ห า
ห ม อ ก ค วั น
ชุ ม ชนต๎ น แ บ บ
19 ชุมชน
2. เกษตรกร
ประชาชน และ
พ นั ก ง า น แ ล ะ
ลูก จ๎ าง เทศบาล
เ มื อ ง แ มํ โ จ๎ ที่
สนใจทําปุ๋ ยหมัก
จํ า น ว น 1 0 0
คน

~ 200 ~

20,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
จํานวนร๎อย
ละผู๎รํวม
รณรงค๑/รํวม
กิจกรรม/
อบรม100
คน

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1.ปชช.มี ค วามรู๎ จาก กองสาธารณสุข
การทํ า ปุ๋ ย หมั ก จาก
ใบไม๎กิ่งไม๎ วัชพืช ขยะ
ที่ ยํ อ ยสลายได๎ ที่ เ ป็ น
สาเหตุข องการเผาเกิ ด
ป๓ ญ หาหมอกควั น ใน
พื้นที่
2.สามารถนํ า ปุ๋ ยหมั ก
จากเศษวัส ดุธ รรมชาติ
ไปใช๎ประโยชน๑บํารุงดิน
สามารถเพิ่ ม ผลผลิ ต
ชํ ว ยเพิ่ม แรํ ธาติ ในดิ น
ลดป๓ญหาการเกิดหมอก
ควัน
3.ไมํ มี ส ารเคมี ต กค๎า ง
เพื่ อ ลดการใช๎ ส ารเคมี
และปุ๋ ย เคมี ลดมลพิ ษ
ในชุ ม ชน ให๎ น๎ อ ยลง
เ ป็ น ก า ร อ นุ รั ก ษ๑
ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดล๎อม

~ 201 ~

5.2 แผนงานการเกษตร
ที่
6

โครงการ
โครงการอบรมและสํงเสริม
การเกษตรตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให๎ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู๎ความ
เข๎าใจ เรื่องการสํงเสริม
การเกษตรตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงการดําเนิน
กิจกรรมการเกษตรตาม
แนวทฤษฎีใหมํ โดยยึด
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และสามารถ
นําความรู๎ที่ได๎รับไป
ปรับใชในการประกอบ
อาชีพได๎
2.เพื่อสนับสนุนให๎
เกษตรกรที่เข๎ารํวม
โครงการฯ มีศักยภาพ
ในการดําเนินกิจกรรม
ทางการเกษตร ตาม
แนวทฤษฎีใหมํขั้นที่
หนึ่งและสามารถพัฒนา
ไปสูํขั้นที่สองและขั้นที่
สามได๎ตํอไป

เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562 2563
2564
(บาท) (บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

20,000

20,000

ประชาชนใน
พื้นที่ได๎รับการ
อบรมฯ ความรู๎
จํานวน 200
คน

~ 201 ~

20,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
จํานวนร๎อย
ละผู๎รํวม
รณรงค๑/รํวม
กิจกรรม/
อบรม100
คน

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1.น๎ อ มนํ า ปรั ช ญ า กองสาธารณสุข
เศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช๎ เ ป็ น แนวทางการ
จั ด ก า ร
ทรั พ ยากรธรรมชาติ
แพ ละ สิ่ ง แ ว ดล๎ อ ม
พึ่งตนเอง พัฒนาตํอ
ยอด มั่งคั่งยั่งยืน

~ 202 ~

5.2 แผนงานการเกษตร
ที่
7

รวม

โครงการ
โครงการแมํโจ๎เมืองสะอาด
เมืองเกษตรอินทรีย๑ ชีวี
ปลอดภัยหํวงใยสิ่งแวดล๎อม

7 โครงการ

วัตถุประสงค์
1.เพื่ อ สนองตํ อ นโยบายของ
รั ฐ บาลลดปริ ม าณขยะ เป็ น
จังหวัดสะอาด“ประเทศไทยไร๎
ข ย ะ ” ต า ม แ นว ป ร ะ ช า รั ฐ
ภายใต๎ แ ผนแมํ บ ทการบริ ห าร
จัดการขยะมูลฝอยของประเทศ
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 –
2564)
2.เพื่ อ เป็ น การกระตุ๎ น และ
สํ ง เสริ ม ให๎ ป ระชาชน และ
หนํวยงานทุ กภาคสํวนรํ วมมื อ
ลดขยะมู ล ฝอยมี สํ ว นรํ ว มใน
ก า ร จั ด ก า ร สิ่ ง แ ว ด ล๎ อ ม ที่
เหมาะสมและรั ก ษาความ
สะอาดของชุมชนอยํางตํอเนื่อง
ลดปริมาณขยะในชุมชน ใบไม๎/
ขยะที่ยํอยสลายได๎ ทํา เป็นปุ๋ย
หมัก ลดการเผาไมํเ กิดป๓ ญหา
หมอกควั น ตามมา ชํ ว ยลด
ปริ ม าณขยะนํ า ไปฝ๓ ง กลบ ณ
ฮอด
3. เพื่อลดต๎นทุนการผลิตของ
เกษตรกร/คนในชุมชน เป็นการ
สํงเสริมให๎มีความเป็นอยูํที่ดีขึ้น
ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาการผลิ ต
โดยมุํง เน๎ นความปลอดภัย ของ
ผู๎ผ ลิต และผู๎ บริ โ ภคเพิ่ม รายได๎
และลดคํ า ใช๎ จํ า ยในครั ว เรื อ น
ไปสูํการพึ่งพาตนเองพัฒนาเป็น
กลุํมเกษตรอินทรีย๑ในอนาคต

เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562 2563
2564
(บาท) (บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

200,000

200,000

200,000

120,000

120,000

ค ร อ บ ค รั ว ใ น 1 9
ชุ ม ช น เ ข๎ า รํ ว ม
โครงการฯปลูกพื ชผั ก
อิ น ทรี ย๑ ไ มํ น๎ อ ยกวํ า
10 ครัวเรือน
2. ทุ ก ครอบครั ว ใน
1 9 ชุ ม ช น มี ก า ร
บริหารจัดการขยะ ไมํ
น๎อยกวํา 5 ครัวเรือน
3 . มี ก า ร พั ฒ น า
ศักยภาพให๎ชุมชนเป็น
ต๎นแบบชุมชนสะอาด
จัง หวั ดสะอาด อยํา ง
น๎อย 2 ชุมชน

90,000

120,000

~ 202 ~

120,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
จํานวนร๎อยละผู๎
รํวมรณรงค๑/รํวม
กิจกรรม/อบรม
200คนและใน
19 ชุมชน

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ
1. เ พื่ อใ ห๎ ปชช. ในพื้ นที่
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ข ย ะ ต า ม
หลักการ 3 Rs เป็นจังหวัด
สะอาด“ประเทศไทยไร๎ขยะ”
2.สร๎ า ง จิ ต สํ า นึ ก ปชช.
ห นํ ว ย ง า น ทุ ก ภ า ค สํ ว น
รํวมมือลดขยะมูลฝอยมีสํวน
รํ ว ม ใ น ก า ร จั ด ก า ร
สิ่ ง แวดล๎ อ ม/รั ก ษาความ
สะอาด ลดการเผา ลดขยะ
3. ปชช.ลดต๎นทุนการผลิต
ของเกษตรกร ลดคําใช๎จําย
ในครั ว เรื อ นไปสูํ ก ารพึ่ ง พา
ตนเองพัฒนาเป็นกลุํมเกษตร
อินทรีย๑ในอนาคต

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กองสาธารณสุข

~ 203 ~

ยุทธศาสตร์ เทศบาลเมืองแม่โจ้)
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

~ 203 ~

~ 204 ~

(ผ.02)
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลเมืองแม่โจ้ อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 6. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ

1

โครงการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล

วัตถุประสงค์
1.เพื่ อ ให๎ ผู๎ บ ริ ห ารท๎ อ งถิ่ น
บุคลากรขององค๑กรมีความรู๎
ความเข๎ าใจในเรื่ องของธรร
มาภิ บ าล คุ ณ ธรรม และ
จริยธรรม
2.เพื่ อ ให๎ ผู๎ บ ริ ห ารท๎ อ งถิ่ น
บุคลากรมีความรู๎ความเข๎าใจ
แลพให๎ ค วามสํ า คั ญ กั บ การ
ปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ
3.เพื่ อ ให๎ ผู๎ บ ริ ห ารท๎ อ งถิ่ น
บุคลากรมีความรู๎ความเข๎าใจ
ในหลั ก การแนวคิ ดปรั ช ญา
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง แ ล ะ
สามารถนําไปประยุกต๑ใช๎ใน
การทํ า งานและการดํ า เนิ น
ชีวิต

เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)
คณะผู๎บริหาร
สมาชิกสภา
เทศบาล
พนักงาน
เทศบาล
ลูกจ๎างประจํา
พนักงานจ๎าง
และ ประชาชน
ไดรํวมกิจกรรม
จํานวน ๒๐๐
คน

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562 2563
2564
(บาท) (บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

10,000

10,000

10,000

~ 204 ~

10,000

10,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร๎อยละของ
จํานวน
ผู๎เข๎ารํวม

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เพื่ อ สํ ง เสริ ม ให๎ ค ณะ
ผู๎บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนั ก งาน
เ ท ศ บ า ล
ลู ก จ๎ า ง ป ร ะ จํ า
พ นั ก ง า น จ๎ า ง แ ล ะ
ประชาชน มี ค วามรู๎
ความเข๎ า ใจในเรื่ อ ง
ข อ ง ธ ร ร ม า ภิ บ า ล
คุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ
จริยธรรม

สํานักปลัดฯ
งานนิติกร

~ 205 ~
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

2

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม
จริยธรรม แกํผู๎บริหาร สมาชิก
สภา และพนักงานเทศบาลของ
เทศบาลเมืองแมํโจ๎

1.เพื่ อ เป็ น การปลู ก และ
ปลุกจิตสํานึกการตํอต๎าน
การทุจริต
2 . เ พื่ อ เ ป็ น ก า ร ส ร๎ า ง
จิ ต สํ า นึ ก แ ล ะ ค ว า ม
ตระหนั ก ในการปฏบั ติ
ราชการตามอํานาจหน๎าที่
ให๎ เ กิ ด ประโยชน๑ สุ ข แกํ
ประชาชน
3.เพื่อสร๎างจิตสํานึกและ
ความตร ะหนั ก ใน การ
ป ร ะ พ ฤ ติ ป ฏิ บั ติ ต า ม
ประมวลจริยธรรม
4.เพื่อสร๎างจิตสํานึกและ
ความตระหนั ก ที่ จ ะไมํ
กระทํ า การขั ด กั น แหํ ง
ผ ล ป ร ะ โ ย ช น๑ ห รื อ มี
ผลประโยชน๑ทับซ๎อน

เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)
คณะผู๎บริหาร
สมาชิกสภา
เทศบาล
พนักงาน
เทศบาล
ลูกจ๎างประจํา
พนักงานจ๎าง
และ ประชาชน
ไดรํวมกิจกรรม
จํานวน ๒๐๐
คน

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562 2563
2564
(บาท) (บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

10,000

10,000

10,000

~ 205 ~

10,000

10,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร๎อยละของ
จํานวน
ผู๎เข๎ารํวม

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1. ผู๎เข๎าฝึกอบรมนํา
หลักธรรมไปปฏิบัติใน
ชี วิ ต ประจํ า วั น และ
สามารถประยุกต๑ใช๎
ในการปฏิบัติงานได๎
2. ผู๎เข๎า ฝึก อบรมมี
คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม
และธรรมาภิ บ าลใน
การปฏิ บั ติ ง านมาก
ยิ่งขึ้น
3. ผู๎เข๎า ฝึก อบรมมี
จิตสํา นึก รํว มตํอ ต๎า น
ก า ร ทุ จ ริ ต แ ล ะ
ประพฤติมิชอบ

สํานักปลัดฯ
งานนิติกร

~ 206 ~
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

3

โครงการเสริมสร๎างความ
ซื่อสัตย๑ สุจริต และปลูกฝ๓ง
ทัศนคติ วัฒนธรรมที่ดีในการ
ตํอต๎านการทุจริต

1.เพื่ อ ปรั บ เปลี่ ย นฐาน
ค ว า ม คิ ด ข อ ง ค ณ ะ
ผู๎ บ ริ ห าร สมาชิ ก สภา
เ ท ศ บ า ล พ นั ก ง า น
เทศบาล ลู ก จ๎ า งประจํ า
และพนั ก งาน จ๎ า งขอ ง
เทศบาลเมื อ งแมํ โ จ๎ ให๎ มี
จิต สาธารณะและเห็น แกํ
ป ร ะ โ ย ช น๑ สํ ว น ร ว ม
มากกวําประโยชน๑สํวนตน
2.เพื่ อ ปลู ก ฝ๓ ง จิ ต สํ า นึ ก
และคํ า นิ ย มที่ ดี ใ นการ
ตํ อ ต๎ า นการทุ จ ริ ต และ
ประพฤติมิชอบให๎แกํคณะ
ผู๎ บ ริ ห าร สมาชิ ก สภา
เ ท ศ บ า ล พ นั ก ง า น
เทศบาล ลู ก จ๎ า งประจํ า
และพนั ก งาน จ๎ า งขอ ง
เทศบาลเมืองแมํโจ๎
3.เพื่ อ ความรู๎ แ กํ ค ณะ
ผู๎ บ ริ ห าร สมาชิ ก สภา
เ ท ศ บ า ล พ นั ก ง า น
เทศบาล ลู ก จ๎ า งประจํ า
และพนั กงานจ๎ าง ปฏิ บัติ
ตามประมวลจริ ย ธรรม
ข๎ า ราชการสํ ว นท๎ อ งถิ่ น
เพื่อ ปู องกั น ผลประโยชน๑
ทับซ๎อนน

เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)
คณะผู๎บริหาร
สมาชิกสภา
เทศบาล
พนักงาน
เทศบาล
ลูกจ๎างประจํา
พนักงานจ๎าง
และ ประชาชน
ไดรํวมกิจกรรม
จํานวน ๒๐๐
คน

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562 2563
2564
(บาท) (บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

10,000

10,000

10,000

~ 206 ~

10,000

10,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร๎อยละของ
จํานวน
ผู๎เข๎ารํวม

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1. ผู๎เข๎าฝึกอบรมนํา
หลักธรรมไปปฏิบัติใน
ชี วิ ต ประจํ า วั น และ
สามารถประยุกต๑ใช๎
ในการปฏิบัติงานได๎
2. ผู๎เข๎า ฝึก อบรมมี
คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม
และธรรมาภิ บ าลใน
การปฏิ บั ติ ง านมาก
ยิ่งขึ้น
3. ผู๎เข๎า ฝึก อบรมมี
จิตสํา นึก รํว มตํอ ต๎า น
ก า ร ทุ จ ริ ต แ ล ะ
ประพฤติมิชอบ

สํานักปลัดฯ
งานนิติกร

~ 207 ~
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่
4

โครงการ
การประกวดคําขวัญตํอต๎าน
การทุจริต

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)

1 . เ พื่ อ เ ป็ น ก า ร ส ร๎ า ง ประกวดคําขวัญ
จิตสํานึกด๎านจริยธรรมให๎ ตํอต๎านการ
เ ด็ ก แ ล ะ เ ย า ว ช น ไ มํ ทุจริต
ยอมรั บ พฤติ ก รรมทุ จ ริ ต
คอร๑รัปชันและการโกงทุก
รูปแบบ
2.เพื่อเสริมสร๎างคํานิยมที่
ถู ก ต๎ อ งให๎ กั บ เ ด็ ก และ
เ ย า ว ช น แ ล ะ ใ ห๎ เ กิ ด
จิตสํานึกที่จะยึดมั่นในการ
ทําความดี มีความซื่อสัตย๑
สุจริต
3.เพื่อสํงเสริมให๎เด็ก และ
เยาวชนได๎ฝึกฝนทักษะใน
การเขี ย นคํ า ขวั ญ อยํ า ง
สร๎างสรรค๑มีคุณคําในทาง
ภาษาที่สื่ อถึ งการตํอ ต๎า น
การทุจริต
4.เพื่อให๎เด็กและเยาวชน
รู๎จักการใช๎เวลาวํางให๎เกิด
ประโยชน๑ และสร๎างสรรค๑

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562 2563
2564
(บาท) (บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

10,000

10,000

10,000

~ 207 ~

10,000

10,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร๎อยละของ
จํานวน
ผู๎เข๎ารํวม

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ส ร๎ า ง จิ ต สํ า นึ ก ด๎ า น
จริ ย ธรรมให๎ เ ด็ ก และ
เ ยาวชน ไมํ ย อ มรั บ
พฤติกรรมทุจริตคอร๑รัป
ชั น แ ล ะ ก า ร โ ก ง ทุ ก
รูปแบบ

สํานักปลัดฯ
งานนิติกร

~ 208 ~
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่
5

โครงการ
โครงการสร๎างภูมิคุ๎มกันทาง
สังคมให๎เด็กและเยาวชน
(กิจกรรม "โตไปไมํโกง")

วัตถุประสงค์
1.เพื่อสํงเสริมและ
ปลูกฝ๓งให๎เด็กและ
เยาวชนเป็นคนดีมี
คุณธรรม จริยธรรม มี
ความซื่อสัตย๑ สุจริต
2.เพื่อสร๎างภูมิคุ๎มกัน
ทางสังคมให๎เด็กและ
เยาวชน ไมํยอมรับ
พฤติกรรมทุจริตคอร๑รัป
ชันและการโกงทุก
รูปแบบ
3.เพื่อสํงเสริมให๎เด็ก
และเยาวชนมีจิต
สาธาณะ และพร๎อมที่
จะเสียสละประโยชน๑
สํวนตน เพื่อรักษา
ประโยชน๑สํวนรวม

เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)
คณะผู๎บริหาร
สมาชิกสภา
เทศบาล
พนักงาน
เทศบาล
ลูกจ๎างประจํา
พนักงานจ๎าง
และ ประชาชน
ไดรํวมกิจกรรม
จํานวน ๒๐๐
คน

2561
(บาท)
10,000

งบประมาณ
2562 2563
2564
(บาท) (บาท)
(บาท)
10,000

10,000

~ 208 ~

10,000

ตัวชี้วัด
2565
(บาท)
10,000

(KPI)
ร๎อยละของ
จํานวน
ผู๎เข๎ารํวม

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1. ผู๎เข๎าฝึกอบรมนํา สํานักปลัดฯ
หลักธรรมไปปฏิบัติใน งานนิติกร
ชีวิตประจําวันและ
สามารถประยุกต๑ใช๎
ในการปฏิบัติงานได๎
2. ผู๎เข๎าฝึกอบรมมี
คุณธรรมจริยธรรม
และธรรมาภิบาลใน
การปฏิบัติงานมาก
ยิ่งขึ้น
3. ผู๎เข๎าฝึกอบรมมี
จิตสํานึกรํวมตํอต๎าน
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

~ 209 ~
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)

6

โครงการพํอ-แมํดีเดํน
คุณประโยชน๑หรือเข๎ารํวมใน
กิจกรรมของเทศบาลเมืองแมํ
โจ๎

เพื่อยกยํองเชิดชูเกียรติ
แกํ พํ อ แ มํ มี ค ว า ม
ซื่อสัตย๑ สุจริต ตั้งมั่นอยูํ
ในคุ ณ หลั ก คุ ณ ธรรม
จริยธรรม

จัดพิธีมอบโลํ
ประกาศเกียรติ
คุณพํอ แมํดีเดํน
จํานวน 2 ครั้ง/
ปีครั้งละ 19 คน

7

กิจกรรมการมอบประกาศ
เกียรติคุณแกํสตรีดีเดํน

เพื่อยกยํองเชิดชูเกียรติ
แกํ สตรีมีความซื่อสัตย๑
สุ จ ริ ต ตั้ ง มั่ น อยูํ ใ นคุ ณ
หลักคุณธรรม จริยธรรม

จัดพิธีมอบโลํ
ประกาศเกียรติ
คุณให๎แกํสตรี
จํานวน 2 ครั้ง/
ปีครั้งละ 19 คน

2561
(บาท)
40,000

10,000

งบประมาณ
2562 2563
2564
(บาท) (บาท)
(บาท)
40,000

40,000

10,000

~ 209 ~

10,000

40,000

10,000

ตัวชี้วัด
2565
(บาท)
40,000

10,000

(KPI)
ร๎อยละของ
จํานวน
ผู๎เข๎ารํวม

ร๎อยละของ
จํานวน
ผู๎เข๎ารํวม

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1. ผู๎เข๎า ฝึก อบรมมี
คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม
และธรรมาภิ บ าลใน
การปฏิ บั ติ ง านมาก
ยิ่งขึ้น
2. ผู๎เข๎าฝึกอบรมมี
จิตสํา นึก รํว มตํอ ต๎า น
ก า ร ทุ จ ริ ต แ ล ะ
ประพฤติมิชอบ
1. ผู๎เข๎าฝึกอบรมนํา
หลักธรรมไปปฏิบัติใน
ชี วิ ต ประจํ า วั น และ
สามารถประยุกต๑ใช๎
ในการปฏิบัติงานได๎
2. ผู๎เข๎า ฝึก อบรมมี
คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม
และธรรมาภิ บ าลใน
การปฏิ บั ติ ง านมาก
ยิ่งขึ้น
3. ผู๎เข๎า ฝึก อบรมมี
จิตสํา นึก รํว มตํอ ต๎า น
ก า ร ทุ จ ริ ต แ ล ะ
ประพฤติมิชอบ

สํานักปลัดฯ
งานนิติกร

สํานักปลัดฯ
งานนิติกร

~ 210 ~
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

8

กิจกรรมยกยํองและเชิดชู
เกียรติแกํบุคคล หนํวยงาน
องค๑กรดีเดํน ผู๎ทํา
คุณประโยชน๑หรือเข๎ารํวมใน
กิจกรรมของเทศบาลเมืองแมํ
โจ๎

9

กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชน
ผู๎ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

1.เพื่อสํงเสริมและปลูกฝ๓ง
ให๎เด็กและเยาวชนเป็นคน
ดีมีคุณธรรม จริยธรรม มี
ความซื่อสัตย๑ สุจริต
2.เพื่อสร๎างภูมิคุ๎มกันทาง
สังคมให๎เ ด็ก และเยาวชน
ไมํยอมรับพฤติกรรมทุจริต
คอร๑รัปชันและการโกงทุก
รูปแบบ
3.เพื่อสํงเสริมให๎เด็กและ
เยาวชนมี จิ ต สาธาณะ
และพร๎ อ มที่ จ ะเสี ย สละ
ประโยชน๑ สํ ว นตน เพื่ อ
รักษาประโยชน๑สํวนรวม
1. เพื่อใช๎เป็นกรอบและ
แนวทางในการขับเคลื่อน
มาตรการปู อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตของ
เทศบาล
2.
เพื่ อ สํ ง เสริ ม /
เสริมสร๎างให๎บุคลากรของ
เทศบาล มีจิตสํานึกในการ
เป็น ข๎าราชการที่ดี ปฏิบัติ
ราชการโดยยึ ด หลั ก ธรร
มาภิ บ าล มาตรฐานทาง
คุณธรรม จริ ยธรรม และ
ก า ร บ ริ ห า ร กิ จ ก า ร
บ๎านเมืองที่ดี

เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562 2563
2564
(บาท) (บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

คณะผู๎บริหาร
สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงาน
เทศบาล
ลูกจ๎างประจํา
พนักงานจ๎าง และ
ประชาชน ไดรํวม
กิจกรรม จํานวน
๒๐๐ คน

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

ข๎ า ราชการทั้ ง ฝุ า ย
การเมื อ งและฝุ า ย
ประจําของเทศบาล
ตลอดจนประชาชน
มี จิ ต สํ า นึ ก ในเรื่ อ ง
ของความซื่ อ สั ต ย๑
สุจ ริ ต โปรํง ใส เป็ น
ธรรม ไมํ ใ ช๎ อํ า นาจ
หน๎ า ที่ ไ ปในทางที่ มิ
ชอบ

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

~ 210 ~

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ร๎อยละของ
จํานวน
ผู๎เข๎ารํวม

1. ผู๎ เ ข๎ าฝึ ก อบรมนํ า
หลั ก ธรรมไปปฏิ บั ติ ใ น
ชี วิ ต ป ร ะ จํ า วั น แ ล ะ
สามารถประยุกต๑ใช๎
ในการปฏิบัติงานได๎
2. ผู๎ เ ข๎ า ฝึ ก อบรมมี
คุณธรรมจริยธรรมและ
ธรรมาภิ บ าลในการ
ปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น
3. ผู๎ เ ข๎ า ฝึ ก อบรมมี
จิ ต สํ า นึ ก รํ ว มตํ อ ต๎ า น
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ

สํานักปลัดฯ
งานนิตกิ ร

ร๎อยละของ
จํานวน
ผู๎เข๎ารํวม

1. ผู๎เข๎าฝึกอบรมนํา
หลักธรรมไปปฏิบัติใน
ชี วิ ต ประจํ า วั น และ
สามารถประยุกต๑ใช๎
ในการปฏิบัติงานได๎
2. ผู๎เข๎า ฝึก อบรมมี
คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม
และธรรมาภิ บ าลใน
การปฏิ บั ติ ง านมาก
ยิ่งขึ้น
3. ผู๎เข๎า ฝึก อบรมมี
จิตสํา นึก รํว มตํอ ต๎า น
ก า ร ทุ จ ริ ต แ ล ะ
ประพฤติมิชอบ

สํานักปลัดฯ
งานนิติกร

(KPI)

~ 211 ~
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

10

กิจกรรม “อบรมให๎ความรู๎ตาม
พ.ร.บ.ข๎อมูลขําวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540

๑ . เ พื่ อ ใ ห๎ ข๎ า ร า ช ก า ร มี
ความรู๎ ค วามเข๎ าใจเกี่ย วกั บ
ก ฎ ห ม า ย วํ า ด๎ ว ย ข๎ อ มู ล
ขําวสารของทางราชการ
๒ . เ พื่ อ ใ ห๎ ข๎ า ร า ช ก า ร
สามารถปฏิบัติงานในหน๎าที่
ตามหลั ก กฎหมายวํ า ด๎ ว ย
ข๎อมูลขําวสารของราชการได๎
อยํางถูกต๎อง
๓. เพื่ อ สร๎ า งบรรทั ดฐานใน
การปฏิบัติราชการตามระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐที่ดี

11

โครงการสื่อประชาสัมพันธ๑

1. เพื่อเผยแพรํและ
ประชาสัมพันธ๑ภารกิจ
ของเทศบาลเมืองแมํโจ๎
ให๎แกํหนํวยงานรัฐ
เอกชนและประชาชน
ทั่วไปได๎ทราบ
2. เพื่อเป็นสื่อในการ
สร๎าง
ความรู๎ ความเข๎าใจใน
การให๎บริการสาธารณะ
ให๎แกํประชาชน
ตลอดจนหนํวยงาน
องค๑กรอื่น ๆ

เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562 2563
2564
(บาท) (บาท)
(บาท)

จั ด กิ จ ก ร ร ม ใ น
รูปแบบตําง ๆเชํน
1. อบรม สัมมนา
2. นิทรรศการ
3.
จั ด ทํ า สื่ อ
ประชาสัมพันธ๑
หลายรูปแบบ เชํน
สปอต โฆษณา
วิ ท ยุ ปู า ย
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ๑
แ ผํ น พั บ แ ล ะ
สติ๊กเกอร๑ ฯลฯ

20,000

20,000

สื่อ
ประชาสัมพันธ์
ทุกรูปแบบ
ที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับ
การศึกษา
ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น
การส่งเสริม
สุขภาพ
การกีฬาและ
นันทนาการ
กิจกรรมเด็กและ
เยาวชน

20,000

20,000

~ 211 ~

20,000

20,000

20,000

20,000

ตัวชี้วัด
2565
(บาท)
20,000

20,000

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ร๎อยละของ
จํานวน
ผู๎เข๎ารํวม
โครงการ

๑. ผู๎เข๎ารับการฝึกอบรม
มีความรู๎ ความเข๎าใจ
เกี่ยวกับกฎหมายวําด๎วย
ข๎อมูลขําวสารของราชการ
๒. ผู๎เข๎ารับการฝึกอบรม
ปฏิบัติหน๎าที่ตามกฎหมาย
วําด๎วยข๎อมูลขําวสารของ
ราชการได๎อยํางถูกต๎อง
๓. ผู๎เข๎ารับการฝึกอบรม
จัดตั้งศูนย๑ข๎อมูลขําวสาร
ของหนํวยงานของตน
อยํางถูกต๎อง

สํานักปลัด,

ร้อยละของ
ความพึง
พอใจ
ของผู้ที
ได้รับ
สื่อทุก
ประเภท

1. องค๑กรภาครัฐ
สํานักปลัด,
เอกชนและประชาชน งานประชาสัมพันธ๑
ทั่วไปได๎รับทราบผล
การดําเนินงานของ
เทศบาลเมืองแมํโจ๎
2. ประชาชนทั่วไปได๎
รู๎จักศาสนาและ
วัฒนธรรมประเพณี
อันดีงามของเทศบาล
เมืองแมํโจ๎

(KPI)

งานนิติกร

~ 212 ~
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด
2565
(บาท)

(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

12

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่

1. เพื่อประชาสัมพันธ๑ เผยแพรํ
ขํ า วสารและเพิ่ ม ความรู๎ ค วาม
เข๎าใจในบทบาทภารกิจ ผลการ
ดํ า เ นิ น ง านข อ งปี ที่ ผํ า นม า
ตลอดจนรับฟ๓งความคิดเห็นของ
ป ร ะ ช า ช น ใ น พื้ น ที่ ที่ มี ตํ อ
เทศบาลเมืองแมํโจ๎
2. เพื่อเสริมสร๎างความสามัคคี
ในชุมชน รู๎จักเอื้อ เฟื้อเผื่อแผํ
และรํ ว มแรงรํ ว มใจของคนใน
พื้นที่
3. เพื่อพบปะเยี่ยมเยือนและ
ให๎ บ ริ ก ารด๎ า นตํ า ง ๆ แกํ
ประชาชนในพื้นที่

1. คณะผู๎บริหารและ
เจ๎ า ห น๎ า ที่ เ ท ศบ า ล
เ มื อ ง แ มํ โ จ๎ ไ ด๎ รํ ว ม
พบปะประชาชน ทั้ง
1 9 ชุ ม ช น ใ น เ ข ต
เทศบาลเมืองแมํโจ๎
2. จั ดกิ จ กรรมด๎ า น
การสํงเสริมการพัฒนา
อาชีพ
3.
จั ด กิ จ กรรม
นิ ท รรศการเผยแพรํ
ประชาสัมพันธ๑ขําวสาร
ส ร๎ า ง คว า ม รู๎ คว า ม
เ ข๎ า ใ จ ใ น บ ท บ า ท
ภารกิ จ ของเทศบาล
เมืองแมํโจ๎

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

1.จํ า น ว น
ประชาชนที่
ได๎ รั บ ทราบ
ข๎ อ มู ล
ขําวสาร
2. ความพึง
พอใจของ
ป ระ ชา ช น
ในภาพรวม
ของการจั ด
กิจกรรม

1. เทศบาลเมืองแมํโจ๎ได๎
เผยแพรํประชาสัมพันธ๑
ขําวสารสร๎างความรู๎ความ
เข๎าใจในบทบาทภารกิจผล
การดําเนินงานปีที่ผํานมา
ตลอดจนรับฟ๓งความคิดเห็น
ของประชาชนในพื้นที่
2. ประชาชนในพื้นที่
มีความสามัคคี รู๎จัก
เอื้อเฟื้อเผื่อแผํและรํวมแรง
รํวมใจกัน
3. เทศบาลเมืองแมํโจ๎
ได๎พบปะเยี่ยมเยือนและ
ให๎บริการด๎านตําง ๆ แกํ
ประชาชน

สํานักปลัด

13

โครงการอบรมให๎ความรู๎ด๎าน
ระเบียบ กฎหมายท๎องถิ่น
ผู๎บริหาร และสมาชิกสภา
เทศบาล

เพื่อให๎ผู๎เข๎ารับการ
อบรม ได๎รับการเพิ่มพูน
ความรู๎พัฒนาทักษะ
ความสามารถ
ประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน ภายใต๎
ระเบียบ ข๎อกฎหมายที่
กําหนด ในตําแหนํงสาย
งานของตนเอง

ผู้บริหาร และ
สมาชิกสภา
เทศบาลเข๎ารับ
การอบรม

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

1.มี ผู๎ เ ข๎ า
อบรมตาม
โครงการไมํ
น๎ อ ย ก วํ า
70%
2. ผู๎ เ ข๎ า
อบรม
ม ป ร ะ สิ ท ธิ
ภาพและ
ผลสําเร็จ
ในการทํางาน
เพิ่มขึ้น

1. ผู๎เข๎ารับการอบรม
สามารถปฏิบัติงานใน
ตําแหนํงสายงานของ
ตนได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
2. ผู๎เข๎าอบรมมีการ
พัฒนาการทํางานแบบ
บูรณาการสามารถ
แก๎ไขป๓ญหาพัฒนางาน
และทํางานเป็นทีมได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ
3. ผู๎เข๎าอบรมมีทัศนคติ
และจิตสํานึกที่ดีตํอองค๑

สํานักปลัด,
งานนิตกิ ร

~ 212 ~

~ 213 ~
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด
2565
(บาท)
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กิจกรรมการสํงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา
เทศบาล

เพื่อให๎ผู๎เข๎ารับการ
อบรม ได๎รับการเพิ่มพูน
ความรู๎พัฒนาทักษะ
ความสามารถ
ประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน ภายใต๎
ระเบียบ ข๎อกฎหมายที่
กําหนด ในตําแหนํงสาย
งานของตนเอง

ผู้บริหาร และ
สมาชิกสภา
เทศบาลเข๎ารับ
การอบรม

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000
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กิจกรรมการติดปูาย
ประชาสัมพันธ๑กรณีพบเห็น
การทุจริต

1.เพื่อให๎ประชาชนมี
สํวนรํวมในการปูองกัน
การทุจริต
2.เพื่อแสดงเจตนารมณ
ในการแก๎ไขป๓ญหาการ
ทุจริต

ติดป้าย
ประชาสัมพันธ์
กรณีพบเห็นการ
ทุจริตในเขต
เทศบาล

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

~ 213 ~

(KPI)
1.มี ผู๎ เ ข๎ า
อบรมตาม
โครงการไมํ
น๎ อ ย ก วํ า
70%
2. ผู๎ เ ข๎ า
อบรม
ม ป ร ะ สิ ท ธิ
ภาพและ
ผลสําเร็จ
ในการทํางาน
เพิ่มขึ้น

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

1. ผู๎เข๎ารับการอบรม
สามารถปฏิบัติงานใน
ตําแหนํงสายงานของ
ตนได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
2. ผู๎เข๎าอบรมมีการ
พัฒนาการทํางานแบบ
บูรณาการสามารถ
แก๎ไขป๓ญหาพัฒนางาน
และทํางานเป็นทีมได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ
3. ผู๎เข๎าอบรมมีทัศนคติ
และจิตสํานึกที่ดีตํอองค๑
จํานวนติดตั้ง ประชาชนมีสํวนรํวมใน
ปู า ย ใ น เ ข ต การปูองกันการทุจริต
เทศบาล

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สํานักปลัด,
งานนิตกิ ร

สํานักปลัด,
งานนิตกิ ร

~ 214 ~
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด
2565
(บาท)
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โครงการจัดทําแผนการ
ดําเนินงานประจําปี

เพื่อแสดงถึง
รายละเอียด แผนงาน/
โครงการพัฒนา และ
กิจกรรมที่ดําเนินการ
จริง ทั้งหมดในพื้นที่ของ
เทศบาลเมืองแมํโจ๎
ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562

การจัดประชุม
คณะกรรมการ
สนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนา
เทศบาลเมืองแมํ
โจ๎และ
คณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาล
เมืองแมํโจ๎ เพื่อ
จัดทําแผนการ
ดําเนินการงาน
ประจําปี พ.ศ.
2562

10,000

10,000

10,000

10,000
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โครงการติดตามและ
เพื่ อ ให๎ ก ารติด ตามการ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประเมินผลเป็นไปอยําง
ประจําปี
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เกิ ด
ประโยชน๑ตํอประชาชน
และ สามารถตอบสนอง
ค ว า ม ต๎ อ ง ก า ร ข อ ง
ประชาชนได๎เป็นอยํางดี

ดําเนินการ
ตรวจสอบใน
ระหวํางการดําเนิน
โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมที่
ดําเนินการจริง
ทั้งหมดในพื้นที่ของ
องค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นประจําปี
งบประมาณนั้น วํา
สามารถเป็นไปตาม
เปูาหมายที่ตั้งไว๎
หรือไมํ

20,000

20,000

20,000

20,000

~ 214 ~

(KPI)
1. การ
จัดทําแผนฯ
ถูกต๎อง
ครบถ๎วน
ตามระเบียบ
และหนังสือ
สั่งการ
2. จํานวน
ชํองทางใน
การเปิดเผย
ข๎อมูลให๎แกํ
ประชาชน
และ
หนํวยงาน
ตํางๆ
1. การ
จัดทําแผนฯ
ถูกต๎อง
ครบถ๎วน
ตามระเบียบ
และหนังสือ
สั่งการ

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เทศบาลเมืองแมํโจ๎มี
แผนพัฒนาท๎องถิ่น
เพื่อใช๎เป็นแนวทาง
สําหรับผู๎ปฏิบัติใน
การดําเนินการพัฒนา
ในชํวงสีป่ ีได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ

สํานักปลัด,
งานวิเคราะห๑
นโยบายและแผน

ติดตามประเมินผล
การปฏิบัติงานของ
หนํวยงาน การ
ประเมินผลจะแสดง
ให๎เห็นถึงการ
ปฏิบัติงานของสํวน
ตํางๆ วําเป็นไปตาม
เปูาหมายตัวชี้วัดที่
ผู๎บริหารกําหนดไว๎
หรือไมํ

สํานักปลัด,
งานวิเคราะห๑
นโยบายและแผน

~ 215 ~
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด
2565
(บาท)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์
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โครงการจัดทําเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจํายประจําปี
ของเทศบาลเมืองแมํโจ๎

เพื่อให๎ผู๎เข๎ารับการ
ฝึกอบรมสามารถปฏิบัติ
เกี่ยวกับวิธีการ
งบประมาณได๎อยําง
ถูกต๎องสมบูรณ๑ และมี
ประสิทธิภาพอํานวย
ประโยชน๑สุขแกํ
ประชาชนได๎อยําง
แท๎จริง

จั ด กิ จ ก ร ร ม ใ น
รูปแบบตําง ๆเชํน
1. อบรม สัมมนา
2. นิทรรศการ
3.จั ด ทํ า สื่ อ
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ๑
หลายรูปแบบ เชํน
สปอต โฆษณา
วิ ท ยุ ปู า ย
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ๑
แ ผํ น พั บ แ ล ะ
สติ๊กเกอร๑ ฯลฯ

30,000

30,000

30,000

30,000
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โครงการประเมินประสิทธิภาพ
ขององค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น

เ พื่ อ ใ ห๎ คํ า แ น ะ นํ า
เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ตามเกณฑ๑การประเมิน
มาตรฐานปฏิ บั ติ ง าน
ขององค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นในทุกด๎าน

ข๎าราชการ/
พนักงานของ
เทศบาลเมืองแมํ
โจ๎ ที่รับผิดชอบ
แบบประเมินฯใน
แตํละด๎าน
จํานวน 5 ด๎าน
จํานวน 40 คน

20,000

20,000

20,000

20,000

~ 215 ~

(KPI)
จํานวนของ
ข๎าราชการ
ที่มีความรู๎
เทศบั ญ ญั ติ
งบประมาณ
ร า ย จํ า ย
ประจําปี

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

๑. ผู๎เข๎ารับการ
ฝึกอบรม มีความรู๎
ความเข๎าใจ เกีย่ วกับ
กฎหมายวําด๎วย
ข๎อมูลขําวสารของ
ราชการ
๒. ผู๎เข๎ารับการ
ฝึกอบรมปฏิบัตหิ น๎าที่
ตามกฎหมายวําด๎วย
ข๎อมูลขําวสารของ
ราชการได๎อยําง
ถูกต๎อง
มีผลคะแนน ทําให๎ข๎าราชการ/
ผํานเกณฑ๑ พนักงานของเทศบาล
การประเมิน เมืองแมํโจ๎ มีความรู๎
มาตรฐาน
ความเข๎าใจเกีย่ วกับ
การปฏิบัติ ระเบียบ กฎหมายที่
ราชการของ เกี่ยวข๎องการปฏิบัติ
องค๑กร
ราชการขององค๑กร
ปกครอง
ปกครองสํวนท๎องถิ่น
สํวนท๎องถิ่น ดียิ่งขึ้น
ร๎อยละ 80

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สํานักปลัด,
งานวิเคราะห๑
นโยบายและแผน

สํานักปลัด

~ 216 ~
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด
2565
(บาท)

(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
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โครงการจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาลเมืองแมํโจ๎

1. เพื่อแสดง
ความสัมพันธ๑
เชื่อมโยงและสอดคล๎อง
ระหวํางแผนยุทธศาสตร๑
การพัฒนาและการ
จัดทํางบประมาณ
ประจําปี
2. เพื่อแสดงแนว
ทางการพัฒนาในชํวงสี่
ปีที่มีความสอดคล๎อง
และสามารถสนองตอบ
ตํอ
ยุท ธศาสตร๑ ก ารพั ฒนา
อยํางมีประสิทธิภาพ

1. จัดเวที
ประชาคมในเขต
เทศบาลเมืองแมํ
โจ๎เพื่อสร๎างการมี
สํวนรํวมในการ
ดําเนินงาน
2. จัดประชุม
เพื่อกําหนดทิศ
ทางการพัฒนา
3. จัดทํา/
ปรับปรุง
แผนยุทธศาสตร๑
4. จัดทํา
แผนพัฒนา/
เพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลง

20,000

20,000

20,000

20,000

1. การ
จัดทําแผนฯ
ถูกต๎อง
ครบถ๎วน
ตามระเบียบ
และหนังสือ
สั่งการ
2. จํานวน
ชํองทางใน
การเปิดเผย
ข๎อมูลให๎แกํ
ประชาชน
และ
หนํวยงาน
ตํางๆ

เทศบาลเมืองแมํโจ๎มี
แผนพัฒนาท๎องถิ่น
เพื่อใช๎เป็นแนวทาง
สําหรับผู๎ปฏิบัติใน
การดําเนินการพัฒนา
ในชํวงสี่ปีได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ

สํานักปลัด,
งานวิเคราะห๑
นโยบายและแผน
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โครงการฝึกอบรมและศึกษาดู
งานเพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรของเทศบาลเมืองแมํ
โจ๎

1.เพื่อให๎บุคลากรของ
เทศบาลเมืองแมํโจ๎เกิด
การพัฒนาความรู๎และ
ความสามารถในการ
ทํางาน
2. เพื่อให๎เกิดการสร๎าง
ทีมงานสูํความสําเร็จตาม
วิสัยทัศน๑ขององค๑กร
3. เพื่อให๎เกิดการสร๎าง
ความเข๎าใจอันดีความ
สามัคคีและเกิดความรัก
ความผูกพันในองค๑กร

คณะผู๎บริหาร
สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองแมํโจ๎
ข๎าราชการและ
พนักงานจ๎าง
เทศบาลเมืองแมํโจ๎
เข๎ารับการอบรม
สัมมนาหรือการ
เข๎ารับการศึกษา
หลักสูตรตําง ๆ

300,000

300,000

300,000

300,000

ร๎อยละของ
ความพึง
พอใจ
ของ
ผู๎เข๎ารํวม
โครงการฯ
ที่มีตํอการ
จัดโครงการ
ฝึกอบรม
สัมมนาและ
ทัศนศึกษาฯ

1.ผู๎เข๎าฝึกอบรมนํา
ความรู๎ที่ได๎รับมา
พัฒนาการทํางานใน
หน๎าที่ที่รับผิดชอบให๎
มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น
2. ผู๎เข๎าฝึกอบรมเกิด
ความเข๎าใจ ความ
สามัคคีความผูกพัน
และรักองค๑กร

สํานักปลัด

~ 216 ~

~ 217 ~
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ที่

โครงการ
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โครงการจัดทําแผนชุมชน
ประจําปี

1. เพื่อแสดง
ความสัมพันธ๑
เชื่อมโยงและสอดคล๎อง
ระหวํางแผนยุทธศาสตร๑
การพัฒนาและการ
จัดทํางบประมาณ
ประจําปี
2. เพื่อแสดงแนว
ทางการพัฒนาในชํวงสี่
ปีที่มีความสอดคล๎อง
และสามารถสนองตอบ
ตํอ
ยุท ธศาสตร๑ ก ารพั ฒนา
อยํางมีประสิทธิภาพ

23

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
“การสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารระดับพื้นฐาน”
(Basic English Coversation
Courses)

1.เพื่อให๎บุคลากรของ
เทศบาลเมืองแมํโจ๎เกิด
การพัฒนาความรู๎และ
ความสามารถในการ
ทํางาน

เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)
1. จัดเวที
ประชาคมในเขต
เทศบาลเมืองแมํ
โจ๎เพื่อสร๎างการมี
สํวนรํวมในการ
ดําเนินงาน
2. จัดประชุม
เพื่อกําหนดทิศ
ทางการพัฒนา
3. จัดทํา/
ปรับปรุง
แผนยุทธศาสตร๑
4. จัดทํา
แผนพัฒนา/
เพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลง
คณะผู๎บริหาร
สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองแมํ
โจ๎ ข๎าราชการ
และพนักงานจ๎าง
เทศบาลเมืองแมํ
โจ๎ เข๎ารับการ
อบรม สัมมนา
หรือการเข๎ารับ
การศึกษา
หลักสูตรตําง ๆ

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)

2565
(บาท)

30,000

30,000

30,000

30,000

65,000

80,000

80,000

80,000
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ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1. การ
จัดทําแผนฯ
ถูกต๎อง
ครบถ๎วน
ตามระเบียบ
และหนังสือ
สั่งการ
2. จํานวน
ชํองทางใน
การเปิดเผย
ข๎อมูลให๎แกํ
ประชาชน
และ
หนํวยงาน
ตํางๆ

เทศบาลเมืองแมํโจ๎มี
แผนพัฒนาท๎องถิ่น
เพื่อใช๎เป็นแนวทาง
สําหรับผู๎ปฏิบัติใน
การดําเนินการพัฒนา
ในชํวงสี่ปีได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ

สํานักปลัด,
งาน

ร๎อยละของ
ความพึง
พอใจ
ของ
ผู๎เข๎ารํวม
โครงการฯ
ที่มีตํอการ
จัดโครงการ
ฝึกอบรม

1.ผู๎เข๎าฝึกอบรมนํา
ความรู๎ที่ได๎รับมา
พัฒนาการทํางานใน
หน๎าที่ที่รับผิดชอบให๎
มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น
2. ผู๎เข๎าฝึกอบรมเกิด
ความเข๎าใจ ความ
สามัคคีความผูกพัน
และรักองค๑กร

สํานักปลัด

(KPI)

~ 218 ~
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โครงการเสริมสร๎างภาพลักษณ๑
ประชาสัมพันธ๑เชิงกลยุทธ๑และ
เ พิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร
ประชาสั มพั น ธ๑ เ ทศบาลเมื อ ง
แมํโจ๎ อําเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหมํ(วิทยุชุมชน)

1.1. เพื่อเผยแพรํข๎อมูล
ขําวสารบทบาทภารกิจ
หน๎าที่ของเทศบาลเมือง
แมํ โ จ๎ ใ ห๎ ป ระชาชนได๎
ทราบอยํ า งทั่ ว ถึ ง ด๎ ว ย
ค ว า ม ถู ก ต๎ อ ง แ ล ะ
รวดเร็ว
1.2. เพื่อ สร๎า งความ
เข๎ า ใ จ อั น ดี ร ะ ห วํ า ง
องค๑ ก รกั บ ประชาชน
และหนํวยงานภายนอก

เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)
ประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองแมํ
โ จ๎ ทั้ ง 1 9
หมูํบ๎านและพื้นที่
ใกล๎เคียง

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)

2565
(บาท)

60,000

60,000

~ 218 ~

60,000

60,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร๎อยละของ
จํานวน
ผู๎เข๎ารํวม

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1 . 1เ พื่ อ เ ผ ย แ พ รํ งานประชาสัมพันธ๑
ข๎ อ มู ล ขํ า ว ส า ร
สํานักปลัดฯ
บทบาทภารกิจหน๎าที่
ของเทศบา ลเมื อ ง
แมํโจ๎ให๎ป ระชาชนได๎
ทราบอยํางทั่วถึงด๎วย
คว า ม ถู ก ต๎ อ ง แ ล ะ
รวดเร็ว
1.2 เพื่ อ สร๎ า งความ
เข๎ า ใจอั น ดี ร ะหวํ า ง
องค๑ก รกับ ประชาชน
แ ล ะ ห นํ ว ย ง า น
ภายนอก
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โครงการจั ด ทํ า สื่ อ วารสาร
รายงานผลการปฏิ บั ติ ง าน
ประจํ าปีข องเทศบาลเมืองแมํ
โจ๎ เพื่อ สรุ ป เผยแพรํ ขํ า วสารสูํ
ประชาชน

2.๑.เพื่อ เผยแพรํสรุ ป
กิ จ กรรมและผลการ
รายงานผลการ
ป ฏิ บั ติ ง า นป ระ จํ า ปี
256 2 ข อ งเทศบ า ล
เมืองแมํโจ๎
2.2.เพื่ อ ให๎ ป ระชาชน
ได๎ รั บ รู๎ ขํ า วสารตํ า งๆ
อยํางถูกต๎องและชัดเจน
2.3.เพื่ อ สร๎ า งความ
เข๎ า ใ จ อั น ดี ร ะ ห วํ า ง
องค๑ ก รกั บ ประชาชน
และหนํวยงานภายนอก

เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)
2.1ประชาชนได๎
รั บ รู๎ ข๎ อ มู ล
ขําวสารจากสํวน
ร า ช ก า ร อ ยํ า ง
ทั่วถึง
2.2เทศบาล
เมืองแมํโ จ๎ ขยาย
ขีดความสามารถ
ในการรับรู๎ข๎อมูล
จากสํวนราชการ
ให๎ กับ ประชาชน
ทุก
2 . 3 พื้ น ที่
รั บ ผิ ด ช อ บ
เทศบาลเมืองแมํ
โ จ๎ ส ร๎ า ง ชํ อ ง
ทางการสื่ อ สาร
เ ผ ย แ พ รํ
ประชาสั ม พั น ธ๑
ให๎ ป ระชาชนได๎
เข๎าถึงงํายขึ้น
2.4เทศบาล
เมืองแมํโจ๎สร๎าง
ความโปรํงใสใน
การตรวจสอบ
การทํางาน

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)

2565
(บาท)

250,000

250,000

250,000

~ 219 ~

250,000

250,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร๎อยละของ
ความพึง
พอใจ

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

2.1ประชาชนได๎รับรู๎ งานประชาสัมพันธ๑
ข๎ อ มู ล ขํ า วสารจาก
สํานักปลัดฯ
สํ ว นราชการอยํ า ง
ทั่วถึง
2.2เทศบาลฯขยาย
ขี ด ความสามารถใน
การรั บ รู๎ ข๎ อ มู ล จาก
สํ ว นราชการให๎ กั บ
ประชาชนทุ ก พื้ น ที่
รับผิดชอบ
2.3เทศบาลฯ
สามารถแจ๎งขํ าวสาร
ให๎เข๎าถึงประชาชนได๎
ทุ ก ชํ อ ง ท า ง ก า ร
สื่ อ สารและเผยแพรํ
ก ร ะ จ า ย ขํ า ว
ป ระ ช า สั ม พั นธ๑ ใ ห๎
ทั้งหมด

~ 220 ~
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ

26

วัตถุประสงค์

โครงการอบรมเสริมสร๎างการ 1.เพื่อสํงเสริมสนับสนุน
เรี ย นรู๎ ด๎ า นก า รทํ อ งเที่ ย ว การประชาสัมพันธ๑
(มัคคุเทศก๑ชุมชน)
เผยแพรํข๎อมูล ขําวสาร
ของเทศบาลเมืองแมํโจ๎
1.
2.สร๎างเครือขํายการ
ประชาสัมพันธ๑ในชุมชน
ในเขตเทศบาลเมืองแมํ
โจ๎
3.ขําวสารถูกต๎อง
ชัดเจนและรวดเร็ว
สามารถกระจายได๎
หลายชํองทาง
4. เพื่อให๎ประชาชนใน
ชุมชนรู๎จักใช๎เวลาวํางให๎
เกิดประโยชน๑ รูจ๎ ักการ
เผยแพรํวัฒนธรรม
ท๎องถิ่น
5.เพื่อสํงเสริมให๎
ประชาชนในชุมชน
สํานึกรักในบ๎านเกิดมี
ความรักในชุมชน
6.เพื่ อ สามารถแนะนํ า
ท๎ อ งถิ่ น ของตนเองให๎
นัก ทํ อ งเที่ย วหรือ คณะ
ศึกษาดูงานได๎ทราบ

เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)
เยาวชนและ
ประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองแมํ
โจ๎และผู๎นําชุมชน
จํานวน 50 คน

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)

2565
(บาท)

25,000

25,000

25,000

~ 220 ~

25,000

25,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร๎อยละของ
จํานวน
ผู๎เข๎ารํวม

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1.เพื่อให๎ประชาชนใน งานประชาสัมพันธ๑
ชุมชนรู๎จักใช๎เวลาวําง
สํานักปลัดฯ
ให๎เกิดประโยชน๑ รู๎จัก
ก า ร เ ผ ย แ พ รํ
วัฒนธรรมท๎องถิ่น
2.เ พื่ อ สํ ง เ ส ริ ม ใ ห๎
ประชาชนในชุ ม ชน
สํานึกรักในบ๎านเกิดมี
ความรักในชุมชนและ
ภูมิลําเนาของตนเอง
3 . เ พื่ อ ส า ม า ร ถ
แนะนํ า ท๎ อ งถิ่ น ของ
ต น เ อ ง ใ ห๎
นั ก ทํ อ ง เที่ ย ว ห รื อ
คณะศึ ก ษาดู ง านได๎
ทราบ
4.เพื่อ สามารถนํา ไป
ประยุกต๑ใช๎ในอนาคต
ได๎
5.เยาวชนและ
ประชาชนในเขต
เทศบาลเมื อ งแมํ โ จ๎
และผู๎นําชุมชนมี

~ 221 ~
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วัตถุประสงค์

โ คร งก า รอ บ ร มเค รื อ ขํ า ย 1.เพื่อสํงเสริมสนับสนุน
ประชาสั ม พั น ธ๑ ข องเทศบาล ก า ร ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ๑
เมืองแมํโจ๎
เผยแพรํข๎อมูล ขําวสาร
ของเทศบาลเมืองแมํโจ๎
2.สร๎ า งเครื อ ขํ า ยการ
ประชาสัมพันธ๑ในชุมชน
ในเขตเทศบาลเมืองแมํ
โจ๎
3 . ขํ า ว ส า ร ถู ก ต๎ อ ง
ชั ด เ จ นแ ล ะ รว ด เ ร็ ว
สา มา รถ ก ระ จ า ย ได๎
หลายชํองทาง

เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)
กลุํมเปูาหมาย
เครือขําย19
ชุมชนในเขต
ประชาสัมพันธ๑
เมืองแมํโจ๎และ
เครือขํายองค๑กร
ตํางๆ จํานวน
50คน

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)

2565
(บาท)

20,000

20,000

20,000

~ 221 ~

20,000

20,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร๎อยละของ
จํานวน
ผู๎เข๎ารํวม

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

4.1ประชาชน ได๎รับ งานประชาสัมพันธ๑
ทราบข๎ อ มู ล ขํ า วสาร
สํานักปลัดฯ
และผลงานของ
เทศบาลเมืองแมํโจ๎ได๎
อยํ า งรวดเร็ ว ฉั บ ไว
ทั น ทํ ว ง ที แ ล ะ มี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ
4.2.เทศบาลเมืองแมํ
โ จ๎ แ ล ะ เ ค รื อ ขํ า ย
ประชาสัมพันธ๑ภายใน
ชุ ม ช น เ พื่ อ แ จ๎ ง
ขําวสารในชุมชนและ
แจ๎งขําวสารที่ถูกต๎อง
ชั ด เ จ น แ ล ะ ส ร๎ า ง
ความเข๎ า ใจอั น ดี ตํ อ
กัน
4.3.สามารถให๎ความ
รํวมมือ ชํวยเหลือ ใน
ก า ร ทํ า ง า น
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ๑
รํวมกันกับเทศบาล
4.4. เพื่อสร๎าง
ภาพลักษณ๑ที่ดีตํอ
เทศบาลเมืองแมํโจ๎

~ 222 ~
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่
28

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการปรับ ปรุง และพัฒนา 1.เพื่อให๎การพัฒนาเว๏ป
เว๏ ป ไซด๑ เ ทศบาลเมื อ งแมํ โ จ๎ ไซด๑เป็นไปอยําง
(ปรับปรุงโปรแกรมให๎ทันสมัย) ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. เพื่อให๎การนําเสนอ
กิจกรรมของเทศบาลที่
ดําเนินในงานที่
สาธารณชนให๎ได๎รับรู๎
ขําวสารตํางๆ อยําง
ถูกต๎องและชัดเจน

เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)
มีระบบ
สารสนเทศ
ฐานข๎อมูล และ
เว็บไซต๑ที่
ทันสมัย รองรับ
อุปกรณ๑
สื่อสารรูปแบบ
อื่นๆ
(ส ม า ร๑ ท โ ฟ น ,
แ ท็ บ เ ล็ ต )แ ล ะ
ส นั บ ส นุ น ก า ร
เ ข๎ า ถึ ง ข อ ง ผู๎
พิ ก า ร ต า ม
มาตรฐาน

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)

2565
(บาท)

25,000

25,000

25,000

~ 222 ~

25,000

25,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
จํานวนครั้ง
การพัฒนา
ระบบฯ

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1. เทศบาลเมืองแมํ
โจ๎มีชํองทางสื่อสาร
ประชาสัมพันธ๑ไปยัง
ประชาชนผู๎สนใจ
อยํางมีประสิทธิภาพ
2. ประชาชนผู๎สนใจ
สามารถรับทราบ
ข๎อมูลขําวสาร
กิจกรรมของเทศบาล
เมืองแมํโจ๎ได๎อยําง
ทั่วถึงทุกรูปแบบของ
อุปกรณ๑เครื่องมือ
สื่อสาร
3. ผู๎พิการ/ผู๎มีความ
บกพรํองทางด๎าน
ตํางๆ สามารถเข๎าถึง
ข๎อมูลในเว็บไซต๑ของ
เทศบาลเมืองแมํโจ๎ได๎

สํานักปลัด
งานประชาสัมพันธ๑

~ 223 ~
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่
29

โครงการ
โครงการจ๎างเชําพื้นที่โดเมน
และเชําพื้นที่เว๏ปไซด๑

วัตถุประสงค์
1.เพื่อตอบสนองความ
ต๎องการการเข๎าถึง
ข๎อมูลขําวสารได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
6.2.เพื่อให๎การเผยแพรํ
ประชาสัมพันธ๑กิจกรรม
ของเทศบาลเมืองแมํโจ๎
ที่ดําเนินการในอํานาจ
หน๎าที่ในการให๎บริการ
สาธารณะ
2.ประชาสัมพันธ๑โดย
การนําเสนอข๎อมูล
กิจกรรมของเทศบาล
ผํานเครือขํายเทคโนโลยี
ให๎เป็นป๓จจุบันโดยเน๎น
ความปลอดภัยและ
ความสมบูรณ๑ของข๎อมูล

เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)
1.เพื่ อ เชํ า พื้ น ที่
ให๎ สอดคล๎อ งกั บ
การทํ า งานของ
ระบบเซิ ฟ เวอร๑
ของเซิฟเวอร๑ของ
เ ว๏ ป ไ ซ ด๑
( www.maejoci
ty.go.th) ไ ด๎ ทํ า
ก า ร เ ชํ า พื้ น ที่
โดเมนเนมและ
เชํา พื้นที่ เชํา เว๏ ป
ไ
ซ
ด๑
( www.maejoci
ty.go.th) ใช๎งาน
ได๎ ตามปกติ แ ละ
ตํอเนื่อง

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)

2565
(บาท)

25,000

25,000

25,000

~ 223 ~

25,000

25,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
จํานวนครั้ง
การพัฒนา
ระบบฯ

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1. เทศบาลเมืองแมํ
โจ๎มีชํองทางสื่อสาร
ประชาสัมพันธ๑ไปยัง
ประชาชนผู๎สนใจ
อยํางมีประสิทธิภาพ
2. ประชาชนผู๎สนใจ
สามารถรับทราบ
ข๎อมูลขําวสาร
กิจกรรมของเทศบาล
เมืองแมํโจ๎ได๎อยําง
ทั่วถึงทุกรูปแบบของ
อุปกรณ๑เครื่องมือ
สื่อสาร
3. ผู๎พิการ/ผู๎มีความ
บกพรํองทางด๎าน
ตํางๆ สามารถเข๎าถึง
ข๎อมูลในเว็บไซต๑ของ
เทศบาลเมืองแมํโจ๎ได๎

สํานักปลัด
งานประชาสัมพันธ๑

~ 224 ~
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่
30

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการจัดทําสื่อ
1. เพื่อประชาสัมพันธ๑
ประชาสัมพันธ๑การทํองเที่ยวใน แหลํงทํองเที่ยวและ
เขตเทศบาลเมืองแมํโจ๎
กิจกรรมด๎านการ
ทํองเที่ยวเทศบาลเมือง
แมํโจ๎
๒. เพื่อสร๎างอัตลักษณ๑
ด๎านการทํองเที่ยว
เทศบาลเมืองแมํโจ๎
3.การออกแบบสื่อให๎
เข๎ากับกิจกรรม

เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)
1 . จั ด ทํ า สื่ อ
ประชาสัมพันธ๑การ
ทํ อ ง เ ที่ ย ว ข อ ง
เทศบาลเมืองแมํโจ๎
ในรู ปแบบตํา งๆที่
หลากหลายและ
ครอบคลุมสถานที่
ทํ อ ง เ ที่ ย ว แ ล ะ
กิ จ ก ร ร ม ก า ร
ทํ อ งเที่ ย วในเขต
เทศบาลเมืองแมํโจ๎
ทั้ ง ห ม ด ภ า ย ใ น
ไ ด๎ แ กํ แ ผํ น พั บ
ปู
า
ย
ประชาสั ม พั น ธ๑ วี
ซี ดี สปอร๑ ต วิ ท ยุ
แ
ล
ะ
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ๑
ข๎ อ มู ล ท า ง ด๎ า น
สารสนเทศผํ า น
เ ค รื อ ขํ า ย
อิ น เ ท อ ร๑ เ น็ ต
เพื่อ ให๎งํ ายตํ อการ
ค๎ น ห า แ ล ะ
ใ ห๎ บ ริ ก า ร
นักทํองเที่ยว

2561
(บาท)
300,000

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)
300,000

~ 224 ~

300,000

300,000

ตัวชี้วัด
2565
(บาท)
300,000

(KPI)
ร๎อยละของ
ความพึง
พอใจ
ของผู๎ที
ได๎รับ
สื่อทุก
ประเภท

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1. องค๑กรภาครัฐ
เอกชนและประชาชน
ทั่วไปได๎รับทราบผล
การดําเนินงานของ
เทศบาลเมืองแมํโจ๎
2. ประชาชนทั่วไปได๎
รู๎จักศาสนาและ
วัฒนธรรมประเพณี
อันดีงามของเทศบาล
เมืองแมํโจ๎

สํานักปลัด,
งานประชาสัมพันธ๑

~ 225 ~
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด
2565
(บาท)
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โครงการอบรมทักษะในการพูด 1.เพื่อให๎ประชาชนมี
เพื่อการสื่อสารในชุมชน
ทักษะในการพูดเพื่อ
การสื่อสารในชุมชน
2.เพื่อให๎ประชาชนมี
ทักษะในการใช๎ภาษาทั้ง
ภาษาพูดและภาษากาย
3.มีศิลปะในการจูงใจ
และโน๎มน๎าวจิตใจได๎ดี

ประธานชุมชน
ประธานสตรีและ
ประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองแมํ
โจ๎ และพนักงาน
เทศบาลเมืองแมํ
โจ๎จํานวน 50
คน

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000
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คําใช๎จํายในการดําเนินการ
เลือกตั้ง

ดําเนินกิจกรรม
เพื่อสํงเสริม
สนับสนุนการ
เลือกตั้ง
1.นายกเทศมนตรี
เมืองแมํโจ๎
2. สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองแมํโจ๎
ตามทีก่ ฎหมาย
กําหนด (กรณีครบ
วาระยุบสภา และ
กรณีแทนตําแหนํง
วําง) ตามที
คณะกรรมการ
เลือกตั้งกําหนด

2,000,000

2,000,000

4,000,000

4,000,000

4,000,000

1. เพื่อเป็นการสํงเสริม
การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย
2. เพื่อสํงเสริมให๎
ประชาชน
ให๎เข๎ามามีสวํ นรํวมในการ
เลือกผู๎บริหาร/ตัวแทนเข๎า
มาบริหาร
ท๎องถิ่นของตนเอง
3. เพื่อให๎ได๎ผู๎บริหาร/
สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
แมํโจ๎เข๎ามาบริหาร
เทศบาลเมืองแมํโจ๎

~ 225 ~

(KPI)
ร๎อยละของ
จํานวน
ผู๎เข๎ารํวม

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1.ผู๎เข๎าอบรมมี
งานประชาสัมพันธ๑
บุคลิกภาพภายใน
สํานักปลัดฯ
ชุมชนและภายนอกที่
มีความเชื่อมั่น
2.ผู๎เข๎าอบรมมีความรู๎
ความความใจและ
เสริมสร๎างทักษะใน
การพัฒนาบุคลิกภาพ
ในการสื่อสารเพื่อ
ความสําเร็จในชุมชน
และองค๑กร
ร๎อยละของ 1. สํงเสริมการ
สํานักปลัด,
ประชาชน
ปกครอง
งานวิเคราะห๑
ที่มีสํวนรํวม ในระบอบ
นโยบายและแผน
ในการ
ประชาธิปไตย
เลือกตั้ง
2. ประชาชนเข๎ามามี
ผู๎บริหาร/
สํวนรํวมในการเลือก
สท.
ผู๎บริหาร/ตัวแทนเข๎า
เข๎ามา
มาบริหารท๎องถิ่นของ
บริหารงาน ตนเอง
ของเทศบาล 3. ได๎ผู๎บริหาร
เมืองแมํโจ๎ สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองแมํโจ๎
เข๎ามาบริหารงานของ
เทศบาลเมืองแมํโจ๎

~ 226 ~
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)

2565
(บาท)
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โครงการวันเทศบาล

1 . เ พื่ อ ใ ห๎ ป ร ะ ช า ช น ไ ด
รั บ ท ร า บ ข๎ อมู ล ขํ า ว ส า ร
ผลงานและกิ จ กรรมตํ า ง ๆ
ของเทศบาลใน รอบปีที่ผําน
มา
2.เ พื่ อ ใ ห๎ ค ณ ะ ผู๎ บ ริ ห า ร
ส ม า ชิ ก ส ภ า เ ท ศ บ า ล
พ นั ก ง า น เ ท ศ บ า ล
ลูกจ๎างประจํา พนักงานจ๎า ง
ตลอดจนประชาชนได
ตระหนักถึงความสําคัญของ
เทศบาลในการอํานวยประโย
ช น แ ก ท อ ง ถิ่ น แ ล ะ
สาธารณชน

คณะผู๎บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล ลูกจ๎างประจํา
พนักงานจ๎าง และ
ประชาชน ไดรํวม
ทําบุญเลี้ยงพระ และ
ทํากิจกรรมตํางๆ ที่
กําหนดจัดขึ้นรํวมกัน
โดยมีเปูาหมาย
ผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม
จํานวน ๒๐๐ คน

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000
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โครงการจัดกิจกรรมพิเศษหรือ
โครงการพิเศษตามนโยบาย
ของรัฐบาล จังหวัด และ
เทศบาล

1. เพื่อสํงเสริมการจัด
กิจกรรมรํวมกับภาครัฐ
เอกชน ประชาชน
ในการสร๎างความสามัคคี
ในหมูํคณะ
2. เพื่อสํงเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมตาม
นโยบายของรัฐบาลและ
คสช.

1. จัดกิจกรรมรํวมกับ
ภาครัฐ เอกชนและ
ประชาชนในการสร๎าง
ความรักความสามัคคี
ในหมูํคณะและใน
องค๑กร
2. ประสานงานและ
สนับสนุนการ
ดําเนินการตาม
แผนงาน/โครงการที่
ศูนย๑ปรองดอง
สมานฉันท๑เพื่อการ
ปฏิรูประดับท๎องถิ่น
อําเภอและจังหวัด
กําหนด

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

~ 226 ~

ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ
(KPI)
ร๎อยละของ
จํานวน
ผู๎เข๎ารํวม

กํ อ ใ ห๎ เ กิ ด ค ว า ม
สมัครสมานสามัคคี
แ ล ะ คว า ม
ส ม า น ฉั น ท๑ ข อ ง
ค ณ ะ ผู๎ บ ริ ห า ร
ส ม า ชิ ก ส ภ า
เทศบาล พนัก งาน
เ ท ศ บ า ล
ลู ก จ๎ า ง ป ร ะ จํ า
พนั ก งานจ๎ า งและ
ประชาชนใน
ท๎องถิ่น
จํานวน
1. การสํงเสริม
กิจกรรม/
กิจกรรมรํวมกับ
อบรม/
ภาครัฐ เอกชน
ประชาสัมพั ประชาชนในการ
นธ๑
สร๎างความสามัคคี
ที่สร๎างความ ในหมูํคณะ
มีสํวนรํวม
2. จัดทํากิจกรรม
ตามนโยบายที่
สําคัญของรัฐบาล
และ คสช. ได๎
บรรลุผลสําเร็จ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สํานักปลัดฯ

สํานักปลัดฯ

~ 227 ~
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์
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คําใช๎จํายในการสํงเสริมการมี
สํวนรํวมในการเมืองการ
ปกครอง

36

โครงการประชาสัมพันธ๑ให๎
ความรู๎เกี่ยวกับขั้นตอนการ
ชําระภาษี,การให๎บริการนอก
สถานที่(ภาษีเคลื่อนที่)และ
สํารวจข๎อมูลภาคสนามเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได๎

1 เ พื่ อ ส ร๎ า ง ค ว า ม
ต ร ะ ห นั ก แ ล ะ เ ห็ น
ความสํ า คั ญ ของการมี
สํวนรํวม ของประชาชน
ในการบริ ห ารกิ จ การ
ของเทศบาลเมืองแมํโจ๎
2 เ พื่ อ ส ร๎ า งค ว า ม รู๎
ความเข๎ า ใจเกี่ ย วกั บ
หลักการมีสํวนรํวมของ
ป ร ะ ช า ช น ร ว ม ทั้ ง
กฎหมายที่เกี่ยวข๎อง
3 เพื่อ เป็ นคูํ มื อ ในการ
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
กระบวนการมีสํวนรํวม
ของ ประชาชน รวมทั้ง
ขั้ นตอน เครื่อ งมือ และ
เทคนิ ค การมี สํ ว นรํ ว ม
ของประชาชน
เพื่อประชาสัมพันธ๑
อํานาจหน๎าที่การนํา
ภาษีไปใช๎ด๎านการ
บริการสาธารณะและ
สร๎างแรงจูงใจให๎
ผู๎ประกอบการ
ให๎ความรํวมมือกับ
ทางราชการในการชําระ
ภาษี

เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)
จั ด กิ จ ก ร ร ม ใ น
รูปแบบตําง ๆเชํน
1. อบรม สัมมนา
2. นิทรรศการ
3.
จั ด ทํ า สื่ อ
ประชาสัมพันธ๑
หลายรูปแบบ เชํน
สปอต โฆษณาวิทยุ
ปูายประชาสัมพันธ๑
แผํนพับและ
สติ๊กเกอร๑ ฯลฯ

ประชาสัมพันธ๑ให๎
ผู๎ประกอบการ
เกี่ยวกับข๎อบัญญัติ
ข๎อกฎหมาย
หรือการปฏิบัติวธิ ี
ยื่นชําระภาษี

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)

2565
(บาท)

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

จํานวน
กิจกรรม
ที่สํงเสริม
การมีสํวน
รํวมของทุก
ภาคสํวน

1. เทศบาลเมือง
แมํโจ๎
มีชํองทางสื่อสาร
ประชาสัมพันธ๑ไป
ยัง
ประชาชนผู๎สนใจ
อยํางมี
ประสิทธิภาพ
2. ประชาชน
ผู๎สนใจสามารถ
รับทราบข๎อมูล
ขําวสารกิจกรรม
ของเทศบาลเมือง
แมํโจ๎ได๎อยํางทั่วถึง
ทุกรูปแบบของ
อุปกรณ๑เครื่องมือ
สื่อสาร

สํานักปลัด

200,000

200,000

200,000

200,000

1.จํ า น ว น
ของผู๎ ชํ า ระ
ภ า ษี ที่ มี
ความรู๎ความ
เข๎ า ใจด๎ า น
ก า ร ชํ า ร ะ
ภ า ษี ฯ
เพิ่มขึ้น

ผู๎ ป ร ะ ก อ บ ก า ร มี
ความรู๎ ค วามเข๎ า ใจ
ขั้น ตอนในการชํา ระ
ภ า ษี
และ
คําธรรมเนียม รายได๎
ตําง ๆมากขึ้น และ
ให๎ ค วามรํ ว มมื อ ใน
การชํ า ระภาษี ให๎ แ กํ
ทางราชการ

กองคลัง

~ 227 ~

ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

~ 228 ~
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์
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โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย๑สินด๎วย
โปรแกรมระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร๑ (LTAX GIS) และ
โปรแกรม (LTAX3000)ของ
เทศบาลเมืองแมํโจ๎ อําเภอสัน
ทราย จังหวัดเชียงใหมํ

1. เพื่อปรับปรุงพัฒนา
ระบบแผนที่ภาษี และมี
ฐานข๎อมูล
ครบถ๎วน ลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน

ปรับปรุงฐานข๎อมูล
การยื่นชําระภาษี
สําหรับ
ผู๎ประกอบการ
โรงแรม สถาน
บริการน้ํามัน
ผู๎ประกอบการค๎า
ยาสูบ
จัดทําฐานข๎อมูลอื่น
ๆ การประมวลผล
การจัดเก็บรายได๎

930,000

930,000

930,000

930,000

ร๎อยละของ
ผู๎เข๎าใช๎
ระบบที่
เพิ่มขึ้น

เทศบาลเมืองแมํโจ๎
ส า ม า ร ถ จั ด เ ก็ บ
รายได๎ก ารพาณิชย๑
และภาษี ไ ด๎ อ ยํ า ง
ครบถ๎ ว นถู ก ต๎ อ ง
และมีประสิทธิภาพ

กองคลัง
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โครงการอบรมสํงเสริมความรู๎
ด๎านทะเบียนพาณิชย๑การ
จัดเก็บรายเก็บภาษีและ
คําธรรมเนียมตํางๆ

1. เพื่อให๎ผู๎ประกอบการมี
ความรู๎ ความเข๎าใจใน
ข๎อบัญญัติเทศบาลเมือง
แมํโจ๎ตลอดถึงเข๎าใจ
ขั้นตอนตําง ๆในการชําระ
ภาษี
และคําธรรมเนียม
คําบริการตําง ๆ
2. เพื่อประชาสัมพันธ๑
อํานาจ
หน๎าทีก่ ารนําภาษีไปใช๎
ด๎านการบริการสาธารณะ
และสร๎างแรงจูงใจให๎
ผู๎ประกอบการ
ให๎ความรํวมมือกับ
ทางราชการในการชําระ

1. จัดพิมพ๑เอกสาร
แผํนพับใบปลิว
คูํมือการปฏิบัติ
เอกสาร
ประชาสัมพันธ๑ให๎
ผู๎ประกอบการ
เกี่ยวกับข๎อบัญญัติ
ข๎อกฎหมาย
หรือการปฏิบัติวิธียื่น
ชําระภาษี
2. โฆษณา
ประชาสัมพันธ๑
ตามสื่อตําง ๆ ฯลฯ

50,000

50,000

50,000

50,000

1.จํ า น ว น
ของ
ผู๎ชําระภาษีที่
มี ค ว า ม รู๎
ความเข๎ า ใจ
ด๎านการชําระ
ภ า ษี ฯ
เพิ่มขึ้น
2. สถิติการ
จัดเก็บรายได๎
ของเทศบาล
เมืองแมํโจ๎

1. ผู๎ประกอบการมี
ความรู๎ ค วามเข๎ า ใจ
ขั้น ตอนในการชํา ระ
ภ า ษี
และ
คําธรรมเนียม รายได๎
ตําง ๆมากขึ้น และ
ให๎ความรํวมมือ
ใ น ก า ร ชํ า ร ะ ภ า ษี
ให๎แกํ
ทางราชการ
2. เทศบาลเมืองแมํ
โจ๎ สามารถจัดเก็ บ
รายได๎ ก ารพาณิ ช ย๑
แ ล ะภ า ษี ไ ด๎ อ ยํ า ง
ครบถ๎วนถูกต๎อง และ
มีประสิทธิภาพ

กองคลัง

~ 228 ~

~ 229 ~
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่
39

รวม

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการจัดทําเอกสารเผยแพรํ 2.๑.เพื่อ ให๎ ป ระชาชน
ประชาสั ม พั น ธ๑ กิ จ กรรมและ ได๎ รั บ รู๎ ขํ า วสารตํ า งๆ
ผลงานของเทศบาลเมืองแมํโจ๎ อยํางถูกต๎องและชัดเจน
ในรูปแบบโปรเตอร๑และรูปเลํม 2.2.เพื่ อ สร๎ า งความ
เข๎ า ใ จ อั น ดี ร ะ ห วํ า ง
องค๑ ก รกั บ ประชาชน
และหนํวยงานภายนอก

39 โครงการ

-

เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)
2.1ประชาชนได๎
รับ รู๎ข๎ อมูลขํ าวสาร
จากสํ ว นราชการ
อยํางทั่วถึง
2.2เทศบาลเมื อ ง
แ มํ โ จ๎ ข ย า ย ขี ด
ความสามารถใน
การรับรู๎ข๎อมูลจาก
สํว นราชการให๎ กับ
ประชาชนทุก
2 . 3 พื้ น ที่
รับผิดชอบเทศบาล
เมื อ งแมํ โ จ๎ ส ร๎ า ง
ชํองทางการสื่อสาร
เ ผ ย แ พ รํ
ประชาสั ม พั น ธ๑ ใ ห๎
ประชาชนได๎เข๎าถึง
งํายขึ้น
2.4เทศบาลเมือง
แมํโจ๎สร๎างความ
โปรํงใสในการ
ตรวจสอบการ
ทํางาน
-

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)

2565
(บาท)

250,000

250,000

250,000

250,000

250,000

3,415,000

5,150,000

5,150,000

5,150,000

5,150,000

~ 229 ~

ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ
(KPI)
ร๎อยละของ
ความพึง
พอใจ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

2.1ประชาชนได๎ งานประชาสัมพันธ๑
รับ รู๎ข๎ อมูลขํ าวสาร
สํานักปลัดฯ
จากสํ ว นราชการ
อยํางทั่วถึง
2.2เทศบาลฯ
ข ย า ย ขี ด
ความสามารถใน
การรับรู๎ข๎อมูลจาก
สํว นราชการให๎ กับ
ประชาชนทุกพื้นที่
รับผิดชอบ
2.3เทศบาลฯ
ส า ม า ร ถ แ จ๎ ง
ขํ า วสารให๎ เ ข๎ า ถึ ง
ประชาชนได๎ ทุ ก
ชํองทางการสื่อสาร
แ ล ะ เ ผ ย แ พ รํ
ก ร ะ จ า ย ขํ า ว
ประชาสั ม พั น ธ๑ ใ ห๎
ทั้งหมด

~ 230 ~
6.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1

โครงการประชุมประจําเดือน
คณะผู๎บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองแมํโจ๎ ผู๎นําชุมชน
กรรมการชุมชน เทศบาลเมือง
แมํโจ๎

เพื่อสํงเสริมสนับสนุน
คณะกรรมการชุมชนมี
สํวนรํวมกําหนดและหา
แนวทางเพื่อพัฒนา
ชุมชนให๎เกิดความ
เข๎มแข็ง สํงเสริม
บทบาทผู๎นํา สร๎างพลัง
ชุมชนด๎วยกระบวนการ
ชุมชน และเข๎าถึงชุมชน
ด๎วยความเข๎าใจ

2

โครงการเลือกตั้ง
คณะกรรมการชุมชนในเขต
เทศบาลเมืองแมํโจ๎

เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)

2565
(บาท)

270,000

270,000

270,000

ร๎อยละของ
จํานวน
ผู๎เข๎ารํวม

50,000

50,000

50,000

ร๎อยละของ
จํานวน
ผู๎เข๎ารํวม

คณะผู๎บริหาร
สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองแมํ
โจ๎ พนักงาน
ลูกจ๎างเทศบาลที่
เกี่ยวข๎อง ผู๎นํา
ชุมชน กรรมการ
ชุมชนและ
องค๑กรตําง ๆ
จํานวน 150
คน (เดือนละ 1
ครั้ง)
เพื่อเสริมสร๎างความ
เลือกตั้ง
เข๎มแข็งขององค๑กรภาค คณะกรรมการ
ประชาชน และ
ชุมชนในเขต
สนับสนุนให๎ประชาชนมี เทศบาลเมืองแมํ
สํวนรํวมในการปกครอง โจ๎ ตามระเบียบ
ตนเอง ให๎เป็นไปตาม
เทศบาลเมืองแมํ
ระเบียบเทศบาลเมือง
โจ๎ วําด๎วยชุมชน
แมํโจ๎ วําด๎วยชุมชนและ และ
คณะกรรมการชุมชน
คณะกรรมการ
เทศบาลเมืองแมํโจ๎
ชุมชนเทศบาล
พ.ศ.2553
เมืองแมํโจ๎ พ.ศ.
2553

~ 230 ~

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

มีแนวทางในการ
พัฒนาคณะกรรมการ
ชุมชน เครือขํายมี
ความเข๎มแข็ง มี
แนวทางสํงเสริม
คุณภาพชีวิตตรงตาม
ความต๎องการของ
ชุมชน และมีบทบาท
ของผู๎นําที่เข๎มแข็งขึ้น
มีสํวนรํวมในการ
ขับเคลื่อนชุมชน และ
เทศบาล
สามารถดําเนินการ
เลือกตั้งประธาน
ชุมชนเสร็จสมบูรณ๑
และสร๎างความ
เข๎มแข็งขององค๑กร
ภาคประชาชนให๎มี
ความเข๎มแข็งมาก
ยิ่งขึ้น และสามารถ
สนับสนุนให๎
ประชาชนมีสํวนรํวม
ในการปกครองตนเอง
มากยิ่งขึ้น

สํานักปลัดฯ
งานพัฒนาชุมชน

สํานักปลัดฯ
งานพัฒนาชุมชน

~ 231 ~
6.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

3

โครงการอบรมอาสาสมัคร
จัดเก็บข๎อมูลพื้นฐาน

4

โครงการสํารวจและจัดเก็บ
ข๎อมูลพื้นฐานและบันทึกข๎อมูล
เข๎าสูํโปรแกรม เทศบาลเมือง
แมํโจ๎

วัตถุประสงค์
เพื่อให๎ความรู๎แกํ
อาสาสมัครจัดเก็บ
ข๎อมูลพื้นฐานตาม
แผนปฏิบัติงานของ
จังหวัดเชียงใหมํและให๎
ผู๎เข๎ารับการอบรมได๎
ทราบถึงเทคนิค วิธีการ
ในการจัดเก็บข๎อมูล
อยํางถูกต๎องครบถ๎วน
เพื่อจัดเก็บข๎อมูล
พื้นฐานตามแผนปฏิบัติ
งานของจังหวัด
เชียงใหมํ
เพื่อให๎มีข๎อมูลที่ถูกต๎อง
ครบถ๎วน สามารถนําป
ใช๎วางแผนยุทธศาสตร๑
ได๎ทุกระดับและนําไปใช๎
ในการวางแผนและ
ยุทธศาสตร๑

เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)

2565
(บาท)

อาสาสมัคร
จัดเก็บข๎อมูล
พื้นฐาน ในเขต
เทศบาลเมืองแมํ
โจ๎

10,000

10,000

10,000

ครัวเรือนที่มี
ประชากรอาศัย
อยูํจริงในเขต
เทศบาลเมืองแมํ
โจ๎
จํานวน 19
ชุมชน

10,000

10,000

10,000

2561
(บาท)

~ 231 ~

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ร๎อยละของ
จํานวน
ผู๎เข๎ารํวม

ผู๎เข๎ารับการอบรม
ได๎รับความรู๎ในการ
จัดเก็บข๎อมูลพื้นฐาน
และรู๎เทคนิควิธีการ
ในการจัดเก็บข๎อมูล
อยํางถูกต๎องครบถ๎วน

สํานักปลัดฯ
งานพัฒนาชุมชน

ร๎อยละของ
จํานวน
ผู๎เข๎ารํวม

มีข๎อมูลที่ถูกต๎อง
ครบถ๎วน สามารถ
นําไปใช๎วางแผน
ยุทธศาสตร๑ได๎ทุก
ระดับและสามารถนํา
ข๎อมูลในการวางแผน
ยุทธศาสตร๑เพื่อ
กําหนดเปูาหมายให๎
สอดคล๎องกับสภาพ
สังคมและความ
ต๎องการของพื้นที่
และนําข๎อมูลใช๎จัดทํา
แผนพัฒนาให๎
เหมาะสมกับนโยบาย
ของเทศบาลฯ

สํานักปลัดฯ
งานพัฒนาชุมชน

(KPI)

~ 232 ~
6.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

5

โครงการอบรมผู๎ประกอบ
กิจการหอพักตาม พ.ร.บ.
หอพัก พ.ศ.2548

6

โครงการสํงเสริมการจัดทํา
บัญชีครัวเรือนให๎แกํประชาชน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเทศบาลเมืองแมํโจ

รวม

6 โครงการ

วัตถุประสงค์
เพื่อให๎ผู๎ประกอบการ
หอพักและผู๎ที่สนใจ
ประกอบกิจการหอพัก
ได๎มีความรู๎ ความเข๎าใจ
ในรายละเอียดและ
ขั้นตอนการปฏิบัติ ตาม
พ.ร.บ.หอพัก พ.ศ.
2548
และให๎ผู๎ประกอบการได๎
ทราบถึงการ
เปลี่ยนแปลงหนํวยงาน
ที่กํากับดูแลและ
สามารถปฏิบัติตาม
ขั้นตอนได๎อยํางถูกต๎อง
เพื่อให๎ความรู๎แกํ
อาสาสมัครจัดเก็บ
ข๎อมูลพื้นฐานตาม
แผนปฏิบัติงานของ
จังหวัดเชียงใหมํและให๎
ผู๎เข๎ารับการอบรมได๎
ทราบถึงเทคนิค วิธีการ
ในการจัดเก็บข๎อมูล
อยํางถูกต๎องครบถ๎วน
-

เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)

2565
(บาท)

ผู๎ประกอบการ
หอพักและผู๎ที่
สนใจประกอบ
กิจการหอพัก
จํานวน 300
ราย

66,000

66,000

อาสาสมัคร
จัดเก็บข๎อมูล
พื้นฐาน ในเขต
เทศบาลเมืองแมํ
โจ๎

10,000

10,000

10,000

406,000

406,000

406,000

2561
(บาท)

-

~ 232 ~

66,000

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ร๎อยละของ
จํานวน
ผู๎เข๎ารํวม

ผู๎ประกอบการหอพัก
และผู๎สนใจประกอบ
กิจการหอพักมีความรู๎
ความเข๎าใจในการ
ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.
หอพัก พ.ศ.2548
สร๎างความสัมพันธ๑ที่ดี
ระหวํางเทศบาลและ
ผู๎ประกอบการหอพัก

สํานักปลัดฯ
งานพัฒนาชุมชน

ร๎อยละของ
จํานวน
ผู๎เข๎ารํวม

ผู๎เข๎ารับการอบรม
ได๎รับความรู๎ในการ
จัดเก็บข๎อมูลพื้นฐาน
และรู๎เทคนิควิธีการ
ในการจัดเก็บข๎อมูล
อยํางถูกต๎องครบถ๎วน

สํานักปลัดฯ
งานพัฒนาชุมชน

(KPI)

~ 233 ~
6.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่
1

รวม

โครงการ
คําจ๎างเหมาบริการ

1 โครงการ

วัตถุประสงค์
1 พั ฒ นาคุ ณ ภาพด๎ า น
ความสะอาดของ
สํานักงานหรือพื้นที่ความ
รั บ ของเทศบาลให๎ ไ ด๎ รั บ
ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ จ า ก
ป ร ะ ช า ช น บุ ค ล า ก ร
นั ก ศึ ก ษาและผู๎ ม าติ ด ตํ อ
ราชการ
2 เสริมสร๎างสุขภาพและ
อนามั ย ที่ ดี แ กํ บุ ค ลากร
นั ก ศึ ก ษ า ผู๎ ม า ติ ด ตํ อ
ราชการ
3 รักษาความสะอาดและ
ความเป็ น ระเบี ย บของ
สํา นั กงาน อยํ างตํ อเนื่ อ ง
ควบคูํกับการทํา กิจกรรม
5ส

-

เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด
2565
(บาท)

18,800,000
การดําเนินการ
จัดซื้อ/จัดจ๎าง จ๎าง
เหมาบริการในการ
จัดเก็บ ขน ขยะ
มูลฝอย ภายใน
เขตพื้นที่เทศบาล
เมืองแมํโจ๎ 19
ชุมชนเป็นไปด๎วย
ความถูกต๎อง
เรียบร๎อย

22,000,000

22,000,000

22,000,000

22,000,000

18,800,000

22,000,000

22,000,000

22,000,000

22,000,000

-

~ 233 ~

(KPI)
ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนใน
เขตเทศบาล

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

อ า ค า ร แ ล ะ บ ริ เ ว ณ
โดยรอบเขตพื้นที่ความ
รั บ ผิ ด ช อ บ ใ น เ ข ต
เทศบาลเมื อ งแมํ โ จ๎ มี
ความสะอาด เรียบร๎อย
อยูํตลอดเวลา

กองสาธารณะสุขฯ

~ 234 ~

(ยุทธศาสตร์ เทศบาลเมืองแม่โจ้)
การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย

~ 234 ~

~ 235 ~

(ผ.02)
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลเมืองแม่โจ้ อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 5. การสร้างความ มั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วน จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 6. การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ยุทธศาสตร์ที่ 7. ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และการจัดการระเบียบชุมชน
7.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด๎านงานปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยเทศบาลเมืองแมํโจ๎

1.เพื่อให๎พนักงานประจํา
พนักงานจ๎างตามภารกิจ
และพนักงานจ๎างทั่วไป
งานปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย มีความรู๎
ความสามารถ และ
ประสบการณ๑ในเรื่องการ
ปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ประเภทตํางๆ
ตามที่หลักสูตรฝึกอบรม
กําหนด และนําความรู๎
ประสบการณ๑ไปชํวยเหลือ
ผู๎ประสบภัยได๎อยําง
ถูกต๎องและมี
ประสิทธิภาพ

เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562 2563
2564
(บาท) (บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

50,000

50,000

ฝึกอบรม
ลูกจ๎างประจํา
พนักงานจ๎างตาม
ภารกิจ พนักงาน
จ๎างทั่วไป งาน
ปูองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย จํานวน 12
คน

~ 235 ~

50,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร๎อยละของ
จํานวน
ผู๎เข๎ารํวม

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เพิ่มเติมความรู๎
ความสามารถ และ
ประสบการณ๑ในเรื่อง
การปูองกันและ
บรรเทา สาธารณภัย
ประเภทตํางๆ ตามที่
หลักสูตรฝึกอบรม
กําหนด และนํา
ความรู๎ประสบการณ๑
ไปชํวยเหลือผู๎ประสบ
ภัย ได๎อยํางถูกต๎อง
และมีประสิทธิภาพ

สํานักปลัดฯ
(งานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย)

~ 236 ~
7.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

2

โครงการฝึกซ๎อมแผนปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย และ
ระงับอัคคีภัยให๎กับบุคลากร
และประชาชนในเขตเทศบาล
เมืองแมํโจ๎

1.เพื่อให๎ความรู๎กับ
บุคลากรของเทศบาล
เมืองแมํโจ๎ และ
ประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองแมํโจ๎
เกี่ยวกับการปูองกัน
อัคคีภัย
2.เพื่อเตรียมความ
พร๎อมให๎กับให๎กับ
บุคลากรของเทศบาล
เมืองแมํโจ๎ และ
ประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองแมํโจ๎
เกี่ยวกับการปูองกัน
อัคคีภัย
3.เพื่อให๎บุคลากรของ
เทศบาลเมืองแมํโจ๎ และ
ประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองแมํโจ๎ รู๎วธิ ี
ปฏิบัติในขณะ ที่เกิด
อัคคีภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562 2563
2564
(บาท) (บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

50,000

50,000

จัดอบรมและ
ฝึกซ๎อมแผนการ
ปูองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยและระงับ
อัคคีภัยให๎กับ
บุคลากรและ
ประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองแมํ
โจ๎ จํานวน
200 คน โดย
แบํงเป็น 2 รุํนๆ
ละ 100 คน
* รุํนที่ 1
บุคลากร
พนักงาน
เจ๎าหน๎าที่
เทศบาลเมืองแมํ
โจ๎
* รุํนที่ 2
ประชาชนทั่วไป
ในเขตเทศบาล
เมืองแมํโจ๎

~ 236 ~

50,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร๎อยละของ
จํานวน
ผู๎เข๎ารํวม

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1.บุคลากรของ
เทศบาลเมืองแมํโจ๎
และประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองแมํโจ๎ มี
ความรู๎ในการปูองกัน
อัคคีภัยเบื้องต๎นได๎
2.บุคลากรของ
เทศบาลเมืองแมํโจ๎
และประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองแมํโจ๎ มี
ความพร๎อมในการ
ปูองกันอัคคีภัย และ
สามารถแก๎ไขป๓ญหา
การเกิดอัคคีภัยได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ
3.บุคลากรของ
เทศบาลเมืองแมํโจ๎
และประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองแมํโจ๎
สามารถชํวยเหลือ
ตนเองและผู๎อื่นได๎ใน
ขณะที่เกิดอัคคีภัย

สํานักปลัดฯ
(งานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย)

~ 237 ~
7.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

3

โครงการสํงเสริมความ
ปลอดภัยด๎านอัคคีภัยให๎กับครู
และนักเรียน ศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลเมืองแมํโจ๎

1.เพื่อให๎ความรู๎กับครู
และนักเรียน ศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
เมืองแมํโจ๎เกี่ยวกับการ
ปูองกันอัคคีภัย
2.เพื่อให๎ครู และ
นักเรียนศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลเมืองแมํโจ๎
รู๎วิธีปฏิบัติ กํอ เกิดภัย
ขณะเกิดภัย และหลัง
เกิดภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562 2563
2564
(บาท) (บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

20,000

20,000

จัดอบรมและ
ฝึกซ๎อมแผนการ
ปูองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยและระงับ
อัคคีภัยให๎กับ ครู
และนักเรียน
ศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็ก 2 แหํง
* ศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็ก แมํเตาไห
* ศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็กทุํงทุํงปุาเก็ด

~ 237 ~

20,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร๎อยละของ
จํานวน
ผู๎เข๎ารํวม

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1.ครูและนักเรียน
ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองแมํโจ๎ มี
ความรู๎ในการปูองกัน
อัคคีภัยเบื้องต๎นได๎
2.ครูและนักเรียน
ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองแมํโจ๎มี
ความพร๎อมและ
สามารถแก๎ไขป๓ญหา
ได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ
3.ครูและนักเรียน
ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองแมํโจ๎
สามารถชํวยเหลือ
ตนเองและผู๎อื่นได๎ใน
ขณะที่เกิดอัคคีภัย

สํานักปลัดฯ
(งานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย)

~ 238 ~
7.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

4

โครงการสํงเสริมความ
ปลอดภัยด๎านอัคคีภัยให๎กับครู
และนักเรียน โรงเรียนในเขต
เทศบาลเมืองแมํโจ๎

1.เพื่อให๎ความรู๎กับครู
และนักเรียน โรงเรียน
ในเขตเทศบาลเมืองแมํ
โจ๎เกี่ยวกับการปูองกัน
อัคคีภัย
2.เพื่อให๎ครู และ
นักเรียนโรงเรียนในเขต
เทศบาลเมืองแมํโจ๎ รู๎วธิ ี
ปฏิบัติ กํอนเกิดภัย
ขณะเกิดภัย และหลัง
เกิดภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562 2563
2564
(บาท) (บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

60,000

60,000

จัดอบรมและ
ฝึกซ๎อมแผนการ
ปูองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยและระงับ
อัคคีภัยให๎กับ ครู
และนักเรียน
โรงเรียนในเขต
เทศบาลเมืองแมํ
โจ๎ จํานวน 6
โรงเรียน
1.โรงเรียนวัดแมํ
แก๎ด น๎อย
2.โรงเรียนบ๎าน
แมํโจ๎
3.โรงเรียนบ๎าน
ห๎วยเกีย๋ ง
4.รงเรียนปุาบง
5.โรงเรียนศรี
สังวาลย๑
6.โรงเรียนสัน
ทรายวิทยาคม

~ 238 ~

60,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร๎อยละของ
จํานวน
ผู๎เข๎ารํวม

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1.ครูและโรงเรียนใน
เขตเทศบาลเมืองแมํ
โจ๎ มีความรู๎ในการ
ปูองกันอัคคีภัย
เบื้องต๎นได๎
2.ครูและนักเรียน
โรงเรียนในเขต
เทศบาลเมืองแมํโจ๎ มี
ความพร๎อมและ
สามารถแก๎ไขป๓ญหา
ได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ
3.ครูและนักเรียน
โรงเรียนในเขต
เทศบาลเมืองแมํโจ๎
สามารถชํวยเหลือ
ตนเองและผู๎อื่นได๎ใน
ขณะที่เกิดอัคคีภัย

สํานักปลัดฯ
(งานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย)

~ 239 ~
7.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

5

โครงการเฝูาระวังและปูองกัน
อุบัติภัยชํวงวันลอยกระทง

6

โครงการจัดตั้งจุดบริการ
ประชาชน เพื่อปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชํวง
เทศกาลปีใหมํและสงกรานต๑

7.

โครงการรณรงค๑ขับขี่ปลอดภัย
รู๎วินัยจราจร

1.เพื่อเป็นการเฝูาระวัง
และเตรียมความพร๎อม
ในการปูองกันอัคคีภยั ที่
อาจจะเกิดขึ้นจากการ
เลํนดอกไม๎เพลิง จุด
และปลํอย พลุ โคมลอย
โคมควัน ฯลฯ
- เพื่อปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน
- เพื่อสํงเสริมนโยบาย
ของรัฐบาลในการ
ดําเนินงานปูองกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
เพื่อให๎ประชาชนมี
ความรู๎และตระหนักถึง
ความ
สําคัญของการใช๎รถใช๎
ถนนอยํางปลอดภัย
และ
การปฏิบัติตามกฎ
จราจร

เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)

งบประมาณ
2562 2563
2564
(บาท) (บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

พื้นที่รับผิดชอบ
ของเทศบาล
เมืองแมํโจ๎
19 ชุมชน

5,000

5,000

5,000

ร๎อยละของ
จํานวนเหตุ

จัดตั้งจุดตรวจ
ดํานตรวจรํวมใน
พื้นที่เพื่ออํานวย
ความสะดวกแกํ
ประชาชนผู๎ที่ใช๎
รถใช๎ถนน
จัดกิจกรรม
อบรมเชิง
ปฏิบัติการ “การ
ขับขี่ปลอดภัย
สวมหมวกนิรภัย
100 %”

50,000

50,000

50,000

การเกิด
อุบัติเหตุ
ทางถนน
ลดลงจากปี
ที่ผํานมา

30,000

30,000

30,000

ผู๎เข๎ารํวม
โครงการมี
ความรู๎การ
ใช๎รถใช๎ถนน
อยํางปลอด
ภัย และ
การปฏิบัติ
ตามกฎ
จราจร
ไมํน๎อยกวํา
ร๎อยละ 85

2561
(บาท)

~ 239 ~

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1.ปูองกันอัคคีภัยที่
อาจจะเกิดขึ้นจาก
การเลํนดอกไม๎เพลิง
จุดและปลํอย พลุ
โคมลอย โคมควัน
ฯลฯ
ประชาชนได๎รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมาในเขตเทศบาล
เมืองแมํโจ๎

สํานักปลัดฯ
(งานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย)

กองสาธารณสุขฯ

ประชาชนผู๎ใช๎รถใช๎
กองสาธารณสุขฯ
ถนนมีจิตสํานึกในการ
ใช๎ท๎องถนนสาธารณะ
รํวมกันด๎วยการ
ปฏิบัติตามกฎจราจร

~ 240 ~
7.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

8.

อุดหนุนองค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นในเขตอําเภอสันทราย

เพื่ออุดหนุนการเป็นคํา
ดําเนินกิจกรรมตํางๆ
ขององค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นในเขตอําเภอสัน
ทราย

รวม

8 โครงการ

-

เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)
เพื่อ อุ ดหนุนการ
เป็ นคํ า ดํ า เนิ น
กิ จ กรรมตํ า ง ๆ
ข อ ง อ ง ค๑ ก ร
ป ก ค ร อ ง สํ ว น
ท๎ อ งถิ่ นในเข ต
อํ า เภอสั น ทราย
จังหวัดเชีย งใหมํ
เ พื่ อ ใ ช๎ ใ น ก า ร
จั ด ทํ า โครงการ
บริ ห ารจั ด การ
ศู น ย๑ ป ฏิ บั ติ ก าร
รํ ว ม ใ น ก า ร
ชํ ว ย เ ห ลื อ
ประชาชนของ
องค๑ ก รปกครอง
สํ ว น ท๎ อ ง ถิ่ น
ร ะ ดั บ อํ า เ ภ อ
จังหวัดเชียงใหมํ
-

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562 2563
2564
(บาท) (บาท)
(บาท)
20,000

20,000

20,000

~ 240 ~

285,000

20,000

285,000

ตัวชี้วัด
2565
(บาท)
20,000

285,000

(KPI)
สนับสนุนกิจ
กิ จ ก ร ร ม
โครงการ
ขององค๑ ก ร
ปกครอง
สํว นท๎องถิ่ น
ในเข ต
อํ า เ ภ อ สั น
ทราย
1 กิจกรรม/
ตํอปี

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เทศบาลมีสํวนรํวมใน
การจัดงานรัฐพิธีและ
วัน สํ า คัญ ตํ า งๆ และ
ประเพณีท๎องถิ่น

สํานักปลัดฯ
รํวมกับ
องค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นในเขต
อําเภอสันทราย

~ 241 ~

โครงการที่เกินศักยภาพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
~ 241 ~

~ 242 ~

(ผ.02/1)
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลเมืองแม่โจ้ อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุนสู่สากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษกิจและสังคม
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน
1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(ผลผลิต
2561 2562 2563 2564
2565
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(KPI)
โครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
(บาท)
1

โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด๎วยแอส
ฟ๓ลท๑ติกคอนกรีต (โอเวอร๑เลย๑) พร๎อมตี
เส๎นจราจร ขนาดกว๎าง 9.00-10.00
เมตร ยาว 900 เมตร หนา 0.05
เมตร หรือพืน้ ที่ดําเนินการไมํน๎อยกวํา
8,820 ตารางเมตร (สถานที่
ดําเนินการบริเวณบ๎านพัฒนาทราย
แกัว หมูํที่ 13 ต.ปุาไผํ เทศบาลตําบล
ปุาไผํ เชื่อม หมูํที่ 13 ต.ปุาไผํ เขต
เทศบาลเมืองแมํโจ๎ อ.สันทราย จัง
เชียงใหมํ)

1. เพื่อพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคมให๎ได๎มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
เดินทาง ประชาชนสัญจรได๎
อยํางสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให๎การขนสํง
ผลผลิตทางการเกษตร
มีความสะดวกรวดเร็ว

ขนาดกว๎าง 9.0010.00 เมตร ยาว
900 เมตร หนา 0.05
เมตร หรือพืน้ ที่
ดําเนินการไมํนอ๎ ยกวํา
8,820 ตารางเมตร

3,100,000

~ 242 ~

3,100,000

3,100,000

ร๎อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได๎
มาตรฐาน

ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
จะได้รับ
รับผิดชอบ
1. เส๎นทางคมนาคมมี
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชน
สามารถเดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
รวดเร็ว

กองชําง
กับ
อบจ.เชียงใหมํ

~ 243 ~
1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิต
โครงการ)

2

โครงการกํอสร๎างถนน คสล. พร๎อม
ตีเส๎นจราจร กว๎าง 5.00-6.00
เมตร ยาว 920 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไมํน๎อย
กวํา 5,060 ตารางเมตร (สถานที่
กํอสร๎างเชื่อมระหวํางบ๎านหนองปุา
ข๎าว หมูํที่ 16 ต.ปุาไผํ เขตเทศบาล
ตําบลปุาไผํ กับหมูํที่ 10 ต.ปุาไผํ
เขตเทศบาลเมืองแมํโจ๎ อ.สันทราย
จังหวัดเชียงใหมํ)
2 โครงการ

1. เพื่อพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคมให๎ได๎มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
เดินทาง ประชาชนสัญจรได๎
อยํางสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให๎การขนสํง
ผลผลิตทางการเกษตร
มีความสะดวกรวดเร็ว

กว๎าง 5.00-6.00
เมตร ยาว 920
เมตร หนา 0.15
เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมํน๎อย
กวํา 5,060 ตาราง
เมตร

3,300,000

-

-

6,400,000

รวม

2561 2562
(บาท) (บาท)

งบประมาณ
2563 2564
(บาท)
(บาท)
3,300,000

6,400,000

ตัวชี้วัด
2565
(บาท)

(KPI)

3,300,000

ร๎อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได๎
มาตรฐาน

6,400,000

-

ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
จะได้รับ
รับผิดชอบ
1. เส๎นทางคมนาคมมี
มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชน
สามารถเดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
3. การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
รวดเร็ว

กองชําง
กับ
อบจ.เชียงใหมํ

-

-

‘

~ 243 ~

~ 244 ~

บัญชีครุภัณฑ์
~ 244 ~

~ 245 ~

(ผ.03)
บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองแม่โจ้ อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม

ที่

แผนงาน

หมวด

1

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

ครุภัณฑ๑

2

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

ครุภัณฑ๑

ประเภท

วัตถุประสงค์

ครุภัณฑ๑การเกษตร เพื่อให๎มีวัสดุอุปกรณ๑
เครื่องมือ เครื่องใช๎ที่
จําเป็น ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ การ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของ
หนํวยงาน
ครุภัณฑ๑
เพื่อให๎มีวัสดุอุปกรณ๑
ยานพาหนะและ
เครื่องมือ เครื่องใช๎ที่
ขนสํง
จําเป็น ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ การ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของ
หนํวยงาน

ปี
2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ปี
ปี
ปี
2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)

ปี
2565
(บาท)

รถฟาร๑มแทรกเตอร๑ ชนิด
ขับเคลื่อน 4 ล๎อ ขนาด
40 แรงม๎า

590,000

590,000

590,000

590,000

590,000

กองชําง

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด
1 ตัน ปริมาตรกระบอก
สูบไมํต่ํากวํา 2,000 ซีซี
หรือกําลังเครื่องขนต๑สูงสุด
ไมํต่ํากวํา 90 กิโลวัตต๑
ขับเคลื่อน 2 ล๎อ แบบ
ดับเบิ้ลแค็บ

729,000

729,000

729,000

729,000

729,000

กองชําง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

~ 245 ~

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

~ 246 ~

ที่

แผนงาน

3

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

4

5

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

ครุภัณฑ๑

ครุภัณฑ๑
ยานพาหนะและ
ขนสํง

เพื่อให๎มีวัสดุอุปกรณ๑
เครื่องมือ เครื่องใช๎ที่จําเป็น
ในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหนํวยงาน

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

ครุภัณฑ๑

ครุภัณฑ๑กํอสร๎าง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

ครุภัณฑ๑

ครุภัณฑ๑กํอสร๎าง

เพื่อให๎มีวัสดุอุปกรณ๑
เครื่องมือ เครื่องใช๎ที่จําเป็น
ในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหนํวยงาน
เพื่อให๎มีวัสดุอุปกรณ๑
เครื่องมือ เครื่องใช๎ที่จําเป็น
ในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหนํวยงาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ปี
2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ปี
ปี
ปี
2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)

ปี
2565
(บาท)

1,980,000 1,980,000 1,980,000 1,980,000 1,980,000
รถบรรทุก (ดีเซล)
ขนาด 6 ตัน 6 ล๎อ
ปริมาตรกระบอกสูบไมํ
ต่ํากวํา 6,000 ซีซี
หรือกําลังเครื่องขนต๑
สูงสุดไมํต่ํากวํา 170
กิโลวัตต๑ แบบกระบะเท
ท๎าย
เครื่องบดถนน เดินตาม 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
2 ลูกกลิ้ง เครื่องยนต๑
กําลังแรงม๎า ไมํน๎อยกวํา
8.5 แรงม๎า

เครื่องต๎มสีเทอร๑โม
พลาสติก และเครื่องตี
เส๎นจราจร แบบกวน
อัตโนมัติ

~ 246 ~

120,000

120,000

120,000

120,000

120,000

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

กองชําง

กองชําง

กองชําง

~ 247 ~

ที่

แผนงาน

6

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

7

8

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

ครุภัณฑ๑

ครุภัณฑ๑กํอสร๎าง

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ครุภัณฑ๑

ครุภัณฑ๑
ยานพาหนะและ
ขนสํง

เพื่อให๎มีวัสดุอุปกรณ๑
เครื่องมือ เครื่องใช๎ที่จําเป็น
ในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหนํวยงาน
เพื่อให๎มีวัสดุอุปกรณ๑
เครื่องมือ เครื่องใช๎ที่จําเป็น
ในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหนํวยงาน

แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ๑

ครุภัณฑ๑
สํานักงาน

เพื่อให๎มีวัสดุอุปกรณ๑
เครื่องมือ เครื่องใช๎ที่จําเป็น
ในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหนํวยงาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
เครื่องสกัดคอนกรีต
ไฟฟูา ขนาดไมํต่ํากวํา
2,000วัตต๑

ปี
2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ปี
ปี
ปี
2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)

80,000

80,000

80,000

80,000

ปี
2565
(บาท)
80,000

3,960,000 3,960,000 3,960,000 3,960,000 3,960,000
รถบรรทุก (ดีเซล)
ขนาด 6 ตัน 6 ล๎อ
ปริมาตรกระบอกสูบไมํ
ต่ํากวํา 6,000 ซีซี
หรือกําลังเครื่องขนต๑
สูงสุดไมํต่ํากวํา 170
กิโลวัตต๑ แบบกระบะเท
ท๎าย
จัดซื้อโต๏ะพับ
87,000
87,000
87,000
87,000
87,000
เอนกประสงค๑ ขนาดไมํ
น๎อยกวํา 90*150*75
ซม. จํานวน 30 ตัวๆ

~ 247 ~

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

กองชําง

กองสาธารณสุข

สํานักปลัด

~ 248 ~

ที่

แผนงาน

9

แผนงานการ
รักษาความสงบ
ภายใน

10

11

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

ครุภัณฑ๑

ครุภัณฑ๑
ยานพาหนะและ
ขนสํง

แผนงานการ
รักษาความสงบ
ภายใน

ครุภัณฑ๑

ครุภัณฑ๑
ยานพาหนะและ
ขนสํง

แผนงานเคหะ
และชุมชน

ครุภัณฑ๑

ครุภัณฑ๑
สํานักงาน

เพื่อให๎มีวัสดุอุปกรณ๑
เครื่องมือ เครื่องใช๎ที่จําเป็น
ในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหนํวยงาน
เพื่อให๎มีวัสดุอุปกรณ๑
เครื่องมือ เครื่องใช๎ที่จําเป็น
ในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหนํวยงาน
เพื่อให๎มีวัสดุอุปกรณ๑
เครื่องมือ เครื่องใช๎ที่จําเป็น
ในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหนํวยงาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ปี
2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ปี
ปี
ปี
2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)

ปี
2565
(บาท)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

โครงการจัดซื้อรถยนต๑ 1,280,000
ตรวจการณ๑ดับเบิ้ลแค็บ
จํานวน 1 คัน พร๎อม
อุปกรณ๑ประจํารถยนต๑
ตรวจการณ๑
โครงการจัดซื้อเรือง
200,000
ท๎องแบน พร๎อมอุปกรณ๑
ประจําเรือ จํานวน 2
ลํา

1,280,000

1,280,000

1,280,000

1,280,000

สํานักปลัดฯ
(งานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย)

200,000

200,000

200,000

200,000

สํานักปลัดฯ
(งานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย)

พัดลมไอเย็น ขนาด
บรรจุน้ํา 93 ลิตร
จํานวน 10 เครื่อง

200,000

200,000

200,000

200,000

กองสาธารณสุข

~ 248 ~

200,000

~ 249 ~

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ปี
2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ปี
ปี
ปี
2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)

ปี
2565
(บาท)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ที่

แผนงาน

12

แผนงานเคหะ
และชุมชน

ครุภัณฑ๑

ครุภัณฑ๑อื่นๆ

เพื่อให๎มีวัสดุอุปกรณ๑
เครื่องมือ เครื่องใช๎ที่จําเป็น
ในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหนํวยงาน

จัดซื้อเต็นท๑ ขนาด 4*6 250,000
จํานวน 10 หลัง

250,000

250,000

250,000

250,000

กองสาธารณสุข

13

แผนงานเคหะ
และชุมชน

ครุภัณฑ๑

ครุภัณฑ๑อื่นๆ

เพื่อให๎มีวัสดุอุปกรณ๑
เครื่องมือ เครื่องใช๎ที่จําเป็น
ในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหนํวยงาน

จัดซื้อเต็นท๑ ขนาด
250,000
6*12 จํานวน 10 หลัง

250,000

250,000

250,000

250,000

กองสาธารณสุข

14

แผนงาน
สาธารณสุข

ครุภัณฑ๑

ครุภัณฑ๑
การเกษตร

เพื่อให๎มีวัสดุอุปกรณ๑
เครื่องมือ เครื่องใช๎ที่จําเป็น
ในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหนํวยงาน

จัดซื้อเลื่อยยนต๑ จํานวน 70,000
10 ชุด

70,000

70,000

70,000

70,000

~ 249 ~

กองสาธารณสุข

~ 250 ~

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ปี
2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ปี
ปี
ปี
2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)

ปี
2565
(บาท)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

15

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

ครุภัณฑ๑

ครุภัณฑ๑กีฬา

เพื่อให๎มีวัสดุอุปกรณ๑
เครื่องมือ เครื่องใช๎ที่จําเป็น
ในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหนํวยงาน

โครงการจัดซื้อเครื่อง
ออกกําลังกายกลางแจ๎ง
15 ชุด ชุมชนเตาไห 2

250,000

250,000

250,000

กองชําง

16

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

ครุภัณฑ๑

ครุภัณฑ๑กีฬา

เพื่อให๎มีวัสดุอุปกรณ๑
เครื่องมือ เครื่องใช๎ที่จําเป็น
ในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหนํวยงาน

โครงการจัดซื้อเครื่อง
ออกกําลังกายกลางแจ๎ง
15 ชุด ชุมชนหลิ่งมื่น

250,000

250,000

250,000

กองชําง

17

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

ครุภัณฑ๑

ครุภัณฑ๑กีฬา

เพื่อให๎มีวัสดุอุปกรณ๑
เครื่องมือ เครื่องใช๎ที่จําเป็น
ในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหนํวยงาน

โครงการจัดซื้อเครื่อง
ออกกําลังกายกลางแจ๎ง
15 ชุด พัฒนาทราย
แก๎ว

250,000

250,000

250,000

กองชําง

~ 250 ~

~ 251 ~

ที่

18

รวม

แผนงาน

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

หมวด

ครุภัณฑ๑

ประเภท

วัตถุประสงค์

ครุภัณฑ๑กีฬา

เพื่อให๎มีวัสดุอุปกรณ๑
เครื่องมือ เครื่องใช๎ที่จําเป็น
ในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหนํวยงาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ปี
2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ปี
ปี
ปี
2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)

ปี
2565
(บาท)

250,000

250,000

250,000

10,971,000

10,971,000

10,971,000

โครงการจัดซื้อเครื่อง
ออกกําลังกายกลางแจ๎ง
15 ชุด ชุมชนแมํดูํ

10,151,000

18 โครงการ
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10,151,000

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

กองชําง
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ส่วนที่ 4
การติดตามและประเมินผลโครงการ
4.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลโครงการเป็นหน้าที่ที่สาคัญอย่างหนึ่งในการดาเนินงานพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจาเป็นต้องมีองค์กรที่ทาหน้าที่ติดตามและ
ประเมินผลการพัฒนา
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
พ.ศ.2548ข้อ 29 กาหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีอานาจหน้าที่ในการกาหนด
แนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เมื่อดาเนินการเสร็จแล้วให้รายงานผลและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
การติดตาม คือ การตรวจติดตามงานหรือการปฏิบัติงานเพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่าง
การดาเนินงาน การติดตามงานเป็นเครื่องมือที่ใ ช้สาหรับการควบคุมการดาเนินงานเพื่อประโยชน์ในการ
ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยดีในทันทีที่เกิดปัญหาอุปสรรค
การประเมินผล คือ การตรวจสอบผลการดาเนินงานในระหว่างที่กาลังดาเนินการหรือ
ภายหลังที่การดาเนินการสาเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว
1. การติดตาม เทศบาลเมืองแมํโจ๎ได๎มีการติดตามแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองแมํโจ๎ ดังนี้
- การติดตามแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาเทศบาลเมืองแมํโจ๎ โดยมีวัตถุประสงค๑ เพื่อทราบวํ า
ยุทธศาสตร๑การพัฒนาฯ นั้น สอดคล๎องตํอยุทธศาสตร๑ด๎านตําง ๆ ในระดับชาติและระดับจังหวัดมาก / น๎อย
เพียงใด
- การติดตามแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลเมืองแมํโจ๎มีวัตถุประสงค๑เพื่อทราบวําแผนงาน / โครงการ และ
การใช๎จํายงบประมาณตามแผนงานและโครงการในแผนพัฒนาท๎องถิ่นเทศบาลเมืองแมํโจ๎ที่ได๎นํามาจัดทําเป็น
ข๎อบัญญัติงบประมาณรายจํายของเทศบาลเมืองแมํโจ๎สอดคล๎องตํอยุทธศาสตร๑การพัฒนาเทศบาลเมืองแมํโจ๎
และตอบสนองนโยบายผู๎บริหารเพียงใด
- การติดตามแผนการดําเนินงานเทศบาลเมืองแมํโจ๎ มีวัตถุประสงค๑เพื่อทราบการปฏิบัติงานวําถูกต๎อง
ตามกิจกรรม และห๎ว งระยะเวลาการดําเนินงานที่ได๎กําหนดไว๎หรือไมํและทราบถึงผลการดําเนินงานที่
แตํละสํวนราชการในสังกัดได๎ปฏิบัติวํามีผลคืบหน๎าไปมากน๎อยเพียงใด
จากการติดตามจะทาให้เห็นทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นที่เทศบาลเมืองแม่โจ้ได้
ดาเนินการว่าตอบสนองความต้องการและสามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ และเป็น
ข้อมูลในการนาไปพิจารณาจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นในคราวต่อไป
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2. การประเมินผล เทศบาลเมืองแมํโจ๎ ได๎มีการประเมินผลความสําเร็จในการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาของเทศบาลเมืองแมํโจ๎ โดยคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแมํโจ๎ ได๎
กําหนดขอบขําย รายละเอียดเพื่อใช๎ในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแมํโจ๎เพื่อเสนอผู๎บริหาร
อนุมัติและมอบหมายให๎บุคคลหรือหนํวยงานภายนอกดําเนินการประเมินผลความสําเร็จของแผนพัฒนาในมิติ
ตํางๆเพื่อให๎ทราบถึงผลสัมฤทธิ์ที่แท๎จริงของแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแมํโจ๎ คุณภาพการให๎บริการตลอดจน
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตํอการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองแมํโจ๎อีกทั้งการประเมินผลโดยหนํวยงาน
ภายนอกทําให๎ประชาชนได๎เห็นถึงความโปรํงใส ความนําเชื่อถือของผลการประเมินที่เป็นหลักวิชาการอยําง
แท๎จริง ตลอดจนผลสรุปจากการประเมินผลทําให๎ผู๎บริหารและผู๎ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข๎องได๎นําไปพิจารณากําหนด
นโยบายและปรับปรุงการให๎บริการสาธารณะแกํประชาชนให๎เกิดความพึงพอใจมากที่สุด
เทศบาลเมืองแมํโจ๎ ได๎กําหนดห๎วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่นไว๎ คือ
- การติดตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแมํโจ๎ปีละ 1 ครั้งภายในเดือนธันวาคม
- การติดตามการใช๎จํ ายงบประมาณตามแผนงานและโครงการที่ได๎นํามาจัดทําเป็นข๎อบัญญัติ
งบประมาณรายจํายของเทศบาลเมืองแมํโจ๎ ดําเนินการติดตามปีละ 4 ครั้ง รายไตรมาส โดยรายงานให๎
ผู๎บริหารทราบทุกสิ้นสุดไตรมาส
- การติดตามการดําเนินงานตามแผนดําเนินงานเทศบาลเมืองแมํโจ๎ ดําเนินการ ติดตามปีละ 4 ครั้ง
รายไตรมาส โดยรายงานให๎ผู๎บริหารทราบทุกสิ้นสุดไตรมาส
- การประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแมํโจ๎ ดําเนินการประเมินผลปีละ 1 ครั้ง โดยดําเนินการ
ประเมินผลตั้งแตํเดือน ตุลาคม – ธันวาคม ของทุกปีเพื่อสรุปผลรายงานผู๎บริหารท๎องถิ่นทราบและนําเสนอ
สภาท๎องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่นตลอดจนปิดประกาศให๎ประชาชนทราบภายในเดือนธัน วาคมของทุก
ปี ซึง่ เทศบาลเมืองแมํโจ๎ อาจดําเนินการเองหรือมอบหมายให๎หนํวยงานอื่นดําเนินการแทนตามความเหมาะสม
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ระยะเวลาการดาเนินการติดตามและประเมินผล
การติดตาม
1. การติดตามแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาของ
เทศบาลเมืองแมํโจ๎
2. การติดตามแผนพัฒนา แผนประเมินผล
แผนพัฒนาท๎องถิ่นของเทศบาลเมืองแมํโจ๎
3. การติ ด ตามการใช๎ จํ า ยงบประมาณตาม
แผนงานและโครงการที่ได๎นํามาจัดทําข๎อบัญญัติฯ
4. การติดตามแผนการดําเนินงาน
5. การประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแมํโจ๎

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

1 ครั้ง

1 ครั้ง

2 ครั้ง

3 ครั้ง

4 ครั้ง

1 ครั้ง

2 ครั้ง

3 ครั้ง

4 ครั้ง
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หมายเหตุ
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4.2 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล
 ระเบียบ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 กําหนดวําการ
บริหารราชการแผํนดินต๎องเป็นไปเพื่อประโยชน๑สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตํอภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุ๎มคําในเชิงภารกิจแหํงรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการกระจายภารกิจและทรัพยากร
ให๎แกํท๎องถิ่น การกระจายอํานาจการตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต๎องการของ
ประชาชนมีผู๎รับผิดชอบตํอผลงาน เพื่อให๎การปฏิบัติราชการเป็นไปตาม พระราชบัญญัติดังกลําวจึงได๎มีการ
ตราพระราชกฤษฎีกาวําด๎วยหลักเกณฑ๑และวิธีการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่กําหนดให๎องค๑กร
ภาครัฐต๎องนําหลักการตามพระราชบัญญัติฯ ไปสูํการปฏิบัติราชการของหนํวยงานให๎บรรลุเปูาหมาย ทั้งนี้การ
บริหารราชการเพื่อให๎เกิดผลสัมฤทธิ์ตํอภารกิจของรัฐจะต๎องมีการจัดทําแผนพัฒนา แผนปฏิบัติการลํวงหน๎า
โดยแผนดังกลําวต๎องกําหนดให๎มีรายละเอียดขั้นตอนระยะเวลางบประมาณดําเนินการ เปูาหมาย ผลสัมฤทธิ์
ภารกิจและตัวชี้วัดความสําเร็จ ตลอดจนมีการติดตามและประเมินผล
เพื่อตอบสนองตํอแนวทางดังกลําว กระทรวงมหาดไทยได๎ ประกาศใช้ระเบียบว่าด้วยการ
จัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ถือเป็น
แนวทางปฏิบัติ โดยกาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันจัดทา/ทบทวนกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพื่อนาไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทาแผนพัฒนาสี่ปีของตนเอง
โดยคานึงถึงความเหมาะสมของทรัพยากร ความคุ้มค่าและประโยชน์สุขของประชาชนเป็นสาคัญและเพื่อให้
เกิดผลในทางปฏิบัติ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจาเป็นต้องมีการแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติโดยจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อกาหนดรายละเอียดแผนงาน/โครงการ และงบประมาณดาเนินการในการตอบสนองต่อ
ประชาชน
เทศบาลเมืองแม่โจ้ ได้นากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดเชียงใหม่และเทศบาลเมือง
แม่โจ้มาใช้เป็นแนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อที่เทศบาลเมืองแม่โจ้
จะได้ใช้แผนพัฒนาสี่ปีเป็นกรอบในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีต่อไป
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประกอบด้วย
(๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสามคน
(๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
(๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
(๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจานวนสองคน
(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทาหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการ
อีกหนึ่งคนทาหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ
กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้
ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๒) ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
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(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควรข้อ ๓๐
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดาเนินการหรือร่วมดาเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาได้โดยมีขั้นตอนดาเนินการ ดังนี้
(๑) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้ องถิ่นจัดทาร่างข้อกาหนด ขอบข่าย
และรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดาเนินการ เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
(๒) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อกาหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน
(๓) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดาเนินการหรือร่วมดาเนินการติดตามและประเมินผล
(๔) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดาเนินการหรือร่วมดาเนินการติดตามและประเมินผล
รายงานผลการดาเนินการซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเพื่อ
ประเมินผลการรายงานผล เสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น
(๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
การติดตามและประเมินผล

 วิธีในการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแมํโจ๎ มีวัตถุประสงค๑เพื่อตรวจติดตามผล
การดําเนินงาน ป๓ญหาและอุปสรรคของการดําเนินงานตามโครงการ รวมทั้งข๎อเสนอแนะเพื่อนําไปปรับปรุง
การดําเนินงานของโครงการให๎มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีวิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
1) การประเมินประสิทธิผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแม่โจ้
เป็นการพิจารณาจากความพึงพอใจและการบรรลุวัตถุประสงค๑ของการดําเนินโครงการตํอ
กลุํมเปูาหมายใน 7 ยุทธศาสตร๑
2) การประเมินผลการดาเนินงานตามบทบาทของการเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
คุณภาพ
ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน๑ของประชาชนในท๎องถิ่นของตนเอง
3) การประเมินประสิทธิผลของเทศบาลเมืองแม่โจ้
วํามีผลการดําเนินงานที่บรรลุจุดมุํงหมายและสามารถถํายทอดยุทธศาสตร๑ไปสูํการปฏิบัติได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ เน๎นการกระจายงบประมาณในการดําเนินโครงการอยํางโปรํงใสและสมเหตุสมผล
4) การประเมินตรวจเยี่ยมและติดตามการดาเนินโครงการในพื้นที่ปฏิบัติงาน
ไมํน๎อยกวํา 4 ครั้ง โดยพิจารณาคัดเลือกโครงการจากแผนการดําเนินงานองค๑การบริหาร
สํวนจังหวัดเชียงใหมํ และแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลเมืองแมํโจ๎ให๎ครอบคลุมยุทธศาสตร๑อยํางน๎อย 4 ด๎าน
4.3 กาหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
1) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปเี ทศบาลเมืองแม่โจ้
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เครื่องมือที่ใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูล โดยใช๎แบบสอบถามและการสัมภาษณ๑บุคลากรที่
เกี่ยวข๎องกับการดําเนินโครงการ ทั้งนี้แบบสอบถามมีการกําหนดคําความคิดเห็น/ความพึงพอใจ และการให๎
แสดงความคิดเห็นปลายเปิด ตามลักษณะของกลุํมตัวอยําง และตามการประเมินตัวบํงชี้
2) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากหนังสือและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
2. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์
3. การเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม
3) การสุ่มติดตามโครงการ จําแนกตามยุทธศาสตร๑ โดยใช๎ขนาดตัวอยํางเทํากับ ร๎อยละ 15
ของจํานวนโครงการทั้งหมด ด๎วยวิธีสุํมตัวอยํางแบบเชิงเดียว และเป็นสัดสํวนกับจํานวนยุทธศาสตร๑ในแตํละ
ด๎าน ทั้งนี้จะติดตามในด๎านงบประมาณ หนํวยงานที่รับผิดชอบ สถานะของโครงการและผลการดําเนิน
โครงการ
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