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ค าน า 

   แผนการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลเมืองแม่โจ้ จัดทําขึ้นตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน  ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561  
   งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้รวมรวมแผนงานโครงการท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบกําหนดห้วงระยะเวลาดําเนินงานตามความเหมาะสมในรอบปีเพื่อให้ปฏิบัติงานได้จริง
ตามกําหนดเวลา เรียงตามยุทธศาสตร์และแผนงานงบประมาณ ผ่านคณะกรรมการสนับสนุนการจัด
แผนพัฒนาเทศบาล ในกระบวนการจัดทําร่างแผน และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลในการพิจารณาร่าง
แผนการดําเนินงาน และประกาศใช้แผนการดําเนินงาน เพื่อนําแผนการดําเนินงานไปใช้เป็นเครื่องมือในการ
ติดตามการดําเนินงานและการประเมินผล และเพื่อให้ผู้บริหารใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมการดําเนินงานให้ 
เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 

 เทศบาลเมืองแม่โจ้ 
                         ตุลาคม 2564 
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บทน า 

  แผนการดําเนินงาน (Action Plan) หมายความว่า แผนการดําเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพื้นท่ีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจําปีงบประมาณนั้น 
  โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า   ห ม า ย ถึ ง   โ ค ร ง ก า ร ท่ี มี วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ เ พื่ อ ต อ บ สน อ ง ต่ อ                      
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และดําเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้กําหนดไว้ 
  การจัดทําแผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นการแปลงแผนงาน/
โครงการพัฒนาของเทศบาลเมอืงแม่โจ้ ท่ีทุกหน่วยงานจะต้องจัดทําขึ้นภายหลังได้รับจัดสรรงบประมาณตาม
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมท้ังแผนงาน/โครงการพัฒนาของ
หน่วยงานอื่น ๆ ท่ีเข้ามาดําเนินการในพื้นท่ีเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้  และจัดทําเป็นแผนดําเนินการ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 และให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจําปี  โดยแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการพัฒนาในแง่ของกิจกรรมการดําเนินงานท่ีเป็นขั้นตอน               
มีการกําหนดระยะเวลาการดําเนินงานท่ีชัดเจน  รวมท้ังระบุปริมาณทรัพยากรท่ีจะต้องใช้ในการดําเนินงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ให้เกิดเป็นรูปธรรมมากขึ้น  นอกจากนี้แผนดําเนินงานเป็นเครื่องมือสําคัญในการ
บริ ห า ร ง านของ ผู้บริ ห า ร ท้อ ง ถิ่ น เพื่ อ ควบ คุมการ ดํ า เนิ น ง าน ให้ เ ป็ น ไ ปอย่ า ง เหมาะสมและ                           
มีประสิทธิภาพ  รวมท้ังยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดําเนินงานและการประเมินผล 
  กล่าวโดยสรุป  แผนดําเนินงานเป็นเอกสารท่ีระบุแผนงาน  โครงการและกิจกรรมท้ังหมดท่ี
จะดําเนินการในปีงบประมาณนั้น ๆ  ทําให้แนวทางในการดําเนินงานในปีงบประมาณนั้น ๆ ข ององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  และแผนปฏิบัติการจะทําให้การติดตามประเมินผล
เป็นไปอย่างสะดวก  มีประสิทธิภาพ  บรรลุวัตถุประสงค์  พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ  

วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
1.  เพื่อแสดงถึงรายละเอียด แผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนินการจริง 

 ท้ังหมดในพื้นท่ี 
2.  เพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
3.  เพื่อให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น 
4.  เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน และประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาล 
5.  เพื่อควบคุมการดําเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
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ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561  หมวด 5  การนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ข้อ 26     
ได้กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําแผนการดําเนินงานตามข้ันตอน  ดังนี้ 

1.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนารวบรวมแผนงาน โครงการ พัฒนา
และกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงาน
อื่น ๆ ท่ีต้องดําเนินการในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วจัดทําร่างแผนการดําเนินงานเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

2.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนดําเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศ
เป็นแผนดําเนินงาน ท้ังนี้ให้ปิดประกาศแผนดําเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีประกาศเพื่อให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

โดยจากระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว  สามารถสรุปขั้นตอนในการดําเนินการจัดทํา
แผนการดําเนินงานได้  3 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแม่โจ้เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/

กิจกรรม ท่ีจะมีการดําเนินการจริงในพื้นท่ีเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้  

ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนการจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแม่โจ้ จัดทําร่างแผนการ

ดําเนินงาน โดยพิจารณาแผนงาน/โครงการพัฒนาของเทศบาลเมืองแม่โจ้และหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งต้องมีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาของเทศบาลเมืองแม่โจ้ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลเมืองแม่โจ้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว จึงนําร่างแผนการดําเนินงานเสนอต่อนายกเทศมนตรี
เมืองแม่โจ้เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยเค้าโครงแผนการดําเนินงานจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 

ส่วนท่ี 1  บทนํา 
ส่วนท่ี 2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนการประกาศใช้แผนการด าเนินงาน 
  เมื่อนายกเทศมนตรีให้ความเห็นชอบร่างแผนการดําเนินงานแล้ว  จึงประกาศใช้แผนการ
ดําเนินงาน  โดยให้ปิดประกาศแผนการดําเนินงานภายใน 15 วันนับจากวันท่ีประกาศ เพื่อให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นรับทราบโดยท่ัวกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย 30 วัน 
   
 
 
 
 
 
 
 



~ 7 ~ 
 

จากขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงานข้างต้นสามารถจัดท าแผนภูมิสรุปได้  ดังนี้ 
 

คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดท าแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน 

 
รวบรวมโครงการ/

กิจกรรม 

 
องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถ่ิน 
 

หน่วยงานอื่น 
คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดท าแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน 

 
จัดท าร่าง 

แผนการด าเนินงาน 
  

คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดท าแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน 

 
เสนอร่าง 

แผนการด าเนินงาน 
 คณะกรรมการพัฒนา

ท้องถ่ิน 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 
 พิจารณา 

ร่างแผนด าเนินงาน 
 เสนอร่างฯ 

ต่อผู้บริหารท้องถ่ิน 

ผู้บริหารท้องถ่ิน 
 ผู้บริหารท้องถ่ิน 

ลงนาม 
 ประกาศใช้ 

ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
1.  แผนการดําเนินงานประจําปี ทําให้ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนทั่วไป      

ทราบถึงกิจกรรม วิธีการดําเนินงานในการพัฒนาท้องถิ่นและการใช้ทรัพยากรในการบริหารงาน                    
ในปีงบประมาณ 2563 ได้อย่างชัดเจน สามารถใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ 
2563 

2.  ทําให้ผู้ท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติ สามารถนํา แผนพัฒนาไป
ปฏิบัติได้อย่างสะดวกและเป็นระบบมากขึ้น 

3.  ทําให้ผู้ท่ีมีหน้าท่ีกํากับดูแลโครงการ หรือผู้ท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบโครงการสามารถเข้าใจ 
และตรวจสอบโครงการได้ง่ายข้ึน 

4.  ทําให้ผู้ติดตามและประเมินผลสามารถติดตามและตรวจสอบความก้าวหน้า ในการ
ดําเนินงาน และประเมินผลโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมท้ังสามารถนําข้อมูลท่ีได้รับรายงานให้
ผู้บริหารรับทราบถึงความก้าวหน้า ตลอดจนถึงปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน 

5. สามารถนําไปบูรณาการและใช้เป็นแนวทางในการจัดทําแผนการดําเนินงาน ในปีต่อไป 
  ข้อ 27  แผนการดําเนินงานให้จัดทําให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีประกาศใช้
งบประมาณรายจ่ายประจําปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน
และโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ท่ีต้องดําเนินการใน
พื้นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 
  การขยายเวลาการจัดทําและแก้ไขแผนการดําเนินงานเป็นอํานาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
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รายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรม   
    การ เขียนโครงการย่อม ต้องมีวั ตถุประสง ค์ ท่ีบ่ งบอกผลผลิต  ผลลัพธ์   ตัว ช้ีวั ด                
และค่าเป้าหมายท่ีต้องการด้วยเสมอ  เพราะป้อนข้อมูลเข้าระบบฯ จะมีผลต่อการประมวลผลเพื่อวิเคราะห์
ข้อมูล 
  -  ตัวช้ีวัด (Indicators) หมายถึง ส่ิงท่ีบ่งช้ีว่าการดําเนินงานประสบผลสําเร็จ เช่น        
จํานวนศาลาท่ีสร้างเสร็จ ความยาวของถนน ปริมาณขยะต่อครัวเรือน อัตราผู้ติดยา ตําแหน่งท่ีมีการจ้างงาน 
พื้นท่ีน้ําท่วมที่เหลือ จํานวนตุ๊กตาท่ีผลิตได้ ฯลฯ 
  -  ผลลัพธ์ (outcome) หมายถึง ส่ิงท่ีต้องการได้รับตามวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนท่ีรวมไว้ เช่น มีสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจของประชาชน มีบริการโครงสร้างพื้นฐานครัวเรือน ขจัด
มลพิษในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขจัดยาเสพติดในพื้นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ 
  -  ผลผลิต (output) หมายถึง ส่ิงท่ีได้จากการดําเนินงาน เช่น ศาลาคอนกรีต เสริมเหล็ก 
ถนนคอนกรีต ปริมาณขยะท่ีลด ผู้ติดยาท่ีลดลง การจ้างงาน พื้นท่ีท่ีน้ําไม่ท่วม ฯลฯ 
      บาง โครง การ ไ ม่ส ามารถระบ ุเป ็นต ัว เ ลขไ ด้  เ ช ่น   อ ุดหน ุน เ ง ิน ให ้หน ่วย งาน              
ขั้นดําเนินการโดยเทศบาลไม่ทราบถึงผลลัพธ์ท่ีได้รับ ต้องพิจารณาให้ดีก่อนว่าอุดหนุนให้หน่วยงานทําอะไร    
ได้อะไร  เพราะตามกฎหมาย  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะอุดหนุนหน่วยงานอื่นได้เฉพาะงานในอํานาจ
หน้าท่ีและภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่านั้น 
  แหล่งท่ีมาของงบประมาณ  เช่น  เงินรายได้  เงินอุดหนุนจากรัฐบาล  เงินท่ีเทศบาลอื่นสมทบ  
เงินสะสม  ซึ่งบางโครงการจะมีเงินจากแหล่งท่ีมาหลาย ๆ แห่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ส่วนที่ 2 
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(แบบ ผด.01) 
บญัชีสรปุจ านวนโครงการพฒันาท้องถิน่ กจิกรรมและงบประมาณ 

แผนการด าเนนิ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ของเทศบาลเมืองแม่โจ ้

 

ยุทธศาสตร์/แนวทาง 
จ านวนโครงการ 

ที่ด าเนินการ  
คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการทั้งหมด 

 จ านวน 
งบประมาณ   

คิดเป็นร้อยละ  
ของงบประมาณ 

หน่วย 
ด าเนินการ  

1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน      
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 33 21.15 10,211,500 15.61 กองช่าง, 

สํานักปลัด 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 1 0.64 2,400,000 3.67  
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ      
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 7 4.49 800,000 1.22 สํานักปลัด 
3.ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต      
แผนงานการศึกษา 21 13.46 14,059,514 21.49 กองการศึกษา 
แผนงานสาธารณสุข 10 6.41 920,000 1.41 สาธารณสุข 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1 0.64 90,000 0.14 สํานักปลัด 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 22 14.10 490,000 0.75 สาธารณสุข 
แผนงานงบกลาง 3 1.92 27,880,000 42.62 สํานักปลัด 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 3 1.92 210,000 0.32 สํานักปลัด,กอง

การศึกษา 
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ยุทธศาสตร์/แนวทาง 
จ านวนโครงการ 

ที่ด าเนินการ  
คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการทั้งหมด 

 จ านวน 
งบประมาณ   

คิดเป็นร้อยละ  
ของงบประมาณ 

หน่วย 
ด าเนินการ  

4.ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

     

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 5 1.28 28,000 2.35 กองการศึกษา 
5.การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  4.49  0.26  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2 2.56 1,540,000 0.26 กองช่าง, 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 7 0.00 170,000  สาธารณสุข 
แผนงานการเกษตร 4 15.38 170,000 4.59 สํานักปลัด 
6.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  0.64  20.07  
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 24 0.64 3,003,000 0.02 สํานักปลัด 

กองคลัง 
แผนงานเคหะและชุมชน 1 0.00 13,130,000  สาธารณสุข 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 5.13 10,000 0.35 สํานักปลัด 
7.การพัฒนาด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภยั และการ
จัดการระเบียบชุมชน 

 0.64  0.38  

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 8 1.28 228,000 0.06 สาธารณสุข 
สํานักปลัด 

แผนงานบริหารทั่วไป 1 1.28 250,000 2.35 สํานักปลัด 
แผนงานสาธารณสุข 2 4.49 40,000 0.26 สาธารณสุข 
รวม 156  65,418,514   
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(แบบ ผด.02) 

โครงการพฒันาท้องถิน่ กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนนิ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ของเทศบาลเมืองแม่โจ ้
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน 
1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ 
รายละเอียด
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

ถนน  
ถนน คสล. ช่วง
ที่ 1 ขนาดกว้าง 
3.00 เมตร ยาว 
90.00 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร ช่วงที่ 2 
ขนาดกว้าง 
3.50 เมตร ยาว 
23.00 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร หรือมี
พ้ืนที่ดําเนินการ
รวมไม่น้อยกว่า 
350.50 ตาราง
เมตร 

 240,000 (สถานท่ี
ก่อสร้าง
บริเวณซอย 
2 ข้างศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็ก หมู่ท่ี 1 
ต.หนอง
หาร) 

กองช่าง 
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1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ 
รายละเอียด
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

ผิวถนนเดิมด้วย
แอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต (โอเวอร์
เลย์) พร้อมตีเส้น
จราจร  

ขนาดกว้าง 
3.50 เมตร 
ยาว 132 เมตร 
หนา 0.05 
เมตร หรือพื้นท่ี
ดําเนินการไม่
น้อยกว่า 462 
ตารางเมตร 

260,000 (สถานท่ี
ก่อสร้าง
บริเวณ ซอย 
5 หมู่ท่ี 1  
ต.หนองหาร) 

กองช่าง 
 

            

3 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. พร้อม
ตีเส้นจราจร  

กว้าง 3.50 
เมตร ยาว 169 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 
หรือพื้นท่ี
ดําเนินการไม่
น้อยกว่า 
591.50 เมตร 

380,000 (สถานท่ี
ก่อสร้าง ซอย 
4 หมู่ 2  ต.
หนองหาร) 

กองช่าง 
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1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ 
รายละเอียด
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

ผิวถนนเดิมด้วย
แอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต (โอเวอร์
เลย์) พร้อมตีเส้น
จราจร  

ขนาดกว้าง 3.00 
เมตร ยาว 32.00 
เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือพ้ืนที่
ดําเนินการไม่น้อย
กว่า 96 ตาราง
เมตร และก่อสร้าง
รางระบายนํ้า 
ขนาดกว้าง 0.30 
เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.40 เมตร หนา 
0.10 เมตร ยาว 
32 เมตร  

350,000 (สถานท่ี
ก่อสร้าง
บริเวณซอย 
17 หมู่ท่ี 3  
ต.หนองหาร) 

กองช่าง 
 

            

5 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. พร้อม
ตีเส้นจราจร   

ขนาดกว้าง 3.50 
เมตร ยาว 21 
เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพ้ืนที่
ดําเนินการไม่น้อย
กว่า 73 ตาราง
เมตร 

47,000 (สถานท่ี
ก่อสร้าง
บริเวณซอย
ปริญญา หมู่
ท่ี 3  ต.
หนองหาร) 

กองช่าง 
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1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ 
รายละเอียด
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

ผิวถนนเดิมด้วย
แอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต (โอเวอร์
เลย์) พร้อมตีเส้น
จราจร  

ขนาดกว้าง 
3.00-3.50 
เมตร ยาว  
27.00 เมตร 
หนา 0.05 
เมตร หรือพื้นท่ี
ดําเนินการไม่
น้อยกว่า 89 
ตารางเมตร 

38,000 (สถานท่ี
ก่อสร้าง
บริเวณซอย 
8 หมู่ท่ี 3  
ต.หนองหาร) 

กองช่าง 
 

            

7 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. พร้อม
ตีเส้นจราจร   

ขนาดกว้าง 
3.50-4.00 
เมตร ยาว 40 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 
หรือพื้นท่ี
ดําเนินการไม่
น้อยกว่า 150 
ตารางเมตร 

97,000 (สถานท่ี
ก่อสร้าง
บริเวณซอย 
ลุงใจ หมู่ท่ี 3  
ต.หนองหาร) 

กองช่าง 
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1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ 
รายละเอียด
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

ถนน คสล. พร้อม
ตีเส้นจราจร   

ขนาดกว้าง 
2.50 เมตร 
ยาว 28 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นท่ี
ดําเนินการไม่
น้อยกว่า 70 
ตารางเมตร 

45,000 (สถานท่ี
ก่อสร้าง
บริเวณ ซอย 
บ้านพัน ธิดี  
หมู่ 3 ต.
หนองหาร) 

กองช่าง 
 

            

9 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. พร้อม
ตีเส้นจราจร   

ขนาดกว้าง 
2.50 เมตร 
ยาว 21 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นท่ี
ดําเนินการไม่
น้อยกว่า 52 
ตารางเมตร 

34,000 (สถานท่ี
ก่อสร้าง
บริเวณ ซอย 
บ้านป้าแดง  
พิเคราะห์กิจ  
หมู่ 3  ต.
หนองหาร) 

กองช่าง             
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1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ 
รายละเอียด
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

ผิวถนนเดิมด้วย
แอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต (โอเวอร์
เลย์) พร้อมตีเส้น
จราจร  

ขนาดกว้าง 
3.50 เมตร 
ยาว 31 เมตร 
หนา 0.05 
เมตร หรือพื้นท่ี
ดําเนินการไม่
น้อยกว่า 108 
ตารางเมตร 

46,000 (สถานท่ี
ก่อสร้าง
บริเวณซอย 
19 หมู่ท่ี 3  
ต.หนองหาร) 

กองช่าง             

11 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ํา 
คสล.  

ขนาดกว้าง 
0.50 เมตร ลึก
เฉล่ีย 0.40 – 
0.60 เมตร 
ยาว 52.00 
เมตร หนา 
0.12 เมตร 

200,000 (สถานท่ี
ก่อสร้าง
บริเวณซอย 
10 หมู่ท่ี 3 
ต.หนองหาร) 

กองช่าง             

 
 
 
 



~ 18 ~ 
 

1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ 
รายละเอียด
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

ถนน คสล. พร้อม
ตีเส้นจราจร  

ขนาดกว้าง 
3.00 เมตร 
ยาว 30.00 
เมตร หนา  
0.15 เมตร 
หรือมีพื้นท่ี
ดําเนินการไม่
น้อยกว่า 
90.00 ตาราง
เมตร 

58,000 (สถานท่ี
ก่อสร้าง
บริเวณซอย 
18 หมู่ท่ี 3 
ต.หนองหาร) 

กองช่าง             

13 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. พร้อม
ตีเส้นจราจร  

ขนาดกว้าง 
3.00 เมตร 
ยาว 72.00 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 
หรือมีพื้นท่ี
ดําเนินการไม่
น้อยกว่า 
216.00 
ตารางเมตร 

140,000 (สถานท่ี
ก่อสร้าง
บริเวณซอย 
21 หมู่ท่ี 3 
ต.หนองหาร) 

กองช่าง             



~ 19 ~ 
 

1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ 
รายละเอียด
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

ระบายน้ํา คสล.  
เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 
0.60 เมตร 
จํานวน 108 
ท่อน พร้อมบ่อ
พัก จํานวน  8 
บ่อ 

250,000 (สถานท่ี
ก่อสร้าง หลัง
วัดแม่โจ้ หมู่
ท่ี 4 ต.หนอง
หาร) 

กองช่าง             

15 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. พร้อม
ตีเส้นจราจร  

ขนาด กว้าง 3.00 
เมตร ยาว 25 
เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพ้ืนที่
ดําเนินการไม่น้อย
กว่า 75 ตาราง
เมตร และก่อสร้าง
รางระบายนํ้า 
คสล. กว้าง 0.30 
เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.40 เมตร หนา 
0.10เมตร ยาว  
25 เมตร 

110,000 (สถานท่ี
ก่อสร้าง
บริเวณบ้าน
แม่แก้ว หมู่ท่ี 
5 ต.หนอง
หาร) 

กองช่าง             

 
 



~ 20 ~ 
 

1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ 
รายละเอียด
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

ถนน คสล. พร้อม
ตีเส้นจราจร  

ขนาดกว้าง 
5.00 เมตร 
ยาว 250 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นท่ี
ดําเนินการไม่
น้อยกว่า 
1,250 ตาราง
เมตร 

812,500 (สถานท่ี
ก่อสร้าง
บริเวณซอย
พีท คาร์แคร์ 
หมู่ท่ี 5 
ชุมชน
สหกรณ์นิคม 
1 ต.หนอง
หาร) อ.สัน
ทราย จ.
เชียงใหม่ 

กองช่าง             

17 โครงการก่อสร้าง
รั้ว คสล.  

สูง 3.00 เมตร 
ยาว 19 เมตร 

95,000 (บริเวณข้าง
อาคาร
เอนกประสงค์
ประปา
หมู่บ้าน 
ชุมชน
สหกรณ์นิคม 
2 หมูท่ี 5 ต.
หนองหาร) 

กองช่าง             



~ 21 ~ 
 

1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ 
รายละเอียด
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

ก่อสร้างถนน 
คสล. พร้อมตี
เส้นจราจร  

ขนาดกว้าง 
5.00 เมตร 
ยาว 240 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 
หรือพื้นท่ี
ดําเนินการไม่
น้อยกว่า 
1,200 ตาราง
เมตร 

774,000 (สถานท่ี
ก่อสร้าง
บริเวณถนน
ซอยข้าง
ร้านณัฐ
กิจการค้า หมู่
ท่ี 5 ต.หนอง
หาร) 

กองช่าง             

19 โครงการ
ปรับปรุงผิวถนน
เดิมด้วยแอส
ฟัลท์ติกคอนก
รีต พร้อมตีเส้น
จราจร   

ขนาดกว้าง 
5.00 เมตร 
ยาว 250 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 
หรือพื้นท่ี
ดําเนินการไม่
น้อยกว่า  
1,250 ตาราง
เมตร 

531,000 (สถานท่ี
ก่อสร้าง
บริเวณถนน
ทางเข้า
สวนสาธารณะ
ร้องขี้ฑูต หมู่ท่ี 
6 ต.หนอง
หาร) 

กองช่าง             



~ 22 ~ 
 

1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ 
รายละเอียด
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

ฝารางระบายน้ํา 
คสล. เพื่อขยาย
ไหล่ทาง  

ขนาดกว้าง 
0.50 – 0.60 
เมตร สองข้าง 
หนา 0.15 
เมตร ยาวรวม 
385.00 เมตร 

808,000 (สถานท่ี
ก่อสร้าง
บริเวณเส้น
หลักต่อ
ของเดิมไปถึง
สะพานหลัง
วัดทุ่งหมื่น
น้อย หมู่ท่ี 9 
ต.หนองหาร) 

กองช่าง             

21 โครงการ
ปรับปรุงผิวถนน
เดิมด้วยแอส
ฟัลท์ติกคอนก
รีต (โอเวอร์เลย์) 
และตีเส้นจราจร  

ขนาดกว้าง  
2.80 เมตร 
ยาว  186 
เมตร หนา 
0.05 เมตร 
พร้อม ยกฝา
บ่อ หรือพื้นท่ี
ดําเนินการไม่
น้อยกว่า 520 
ตารางเมตร 

222,000 (สถานท่ี
ก่อสร้าง
บริเวณถนน
ซอย 8 หมู่ 
11 ต.หนอง
หาร) 

กองช่าง             

 



~ 23 ~ 
 

1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ 
รายละเอียด
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

ก่อสร้างราง
ระบายน้ํา คสล.   

กว้าง 0.30 
เมตร ลึกเฉล่ีย 
0.40 เมตร 
หนา 0.10 
เมตร ยาว 
255 เมตร 

625,000 (สถานท่ี
ก่อสร้าง 
บริเวณซอย 5 
หมู่ท่ี 11  ต.
หนองหาร) 

กองช่าง             

23 โครงการ
ปรับปรุงผิวถนน
เดิมด้วยแอส
ฟัลท์ติกคอนก
รีต (โอเวอร์เลย์)  

กว้างเฉล่ีย 
4.00 - 7.30 
เมตร ยาว 
124 เมตร 

300,000 (สถานท่ี
ก่อสร้าง
บริเวณซอย
ป้อมตํารวจ
ข้าง สนง. 
เทศบาล หมู่ท่ี 
12 ชุมชนแม่
โจ้ใหม่ ต.
หนองหาร) 

กองช่าง             

 
 
 
 
 



~ 24 ~ 
 

 
1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ 
รายละเอียด
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

ก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน 
แบบถังแชมเปญ 
เพื่อใช้ในงาน
ป้องกันและ
บรรเทา
สาธารณะภัย 
เทศบาลเมืองแม่
โจ้  

ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 20 
ลูกบาศก์เมตร 
สูงไม่น้อยกว่า 
20 เมตร 
พร้อมถังกรอง
สนิมเหล็กและ
เจาะบ่อบาดาล 
ตามแบบกรม
ทรัพยากรน้ํา 

802,000 (สถานท่ีต้ัง
บริเวณพื้นท่ี
เทศบาลเมือง
แม่โจ้ หมู่ท่ี 
12 ต.หนอง
หาร) 

กองช่าง             

25 โครงการ
ก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์ 
คสล. 2 ช้ัน  

กว้าง 4.50 
เมตร ยาว 12 
เมตร 2 ช้ัน 

300,000 (สถานท่ี
ก่อสร้าง
บริเวณท่ี
สาธารณะ
ชุมชน หมู่ท่ี 
12 ชุมชนแม่
โจ้ใหม่ ต.
หนองหาร) 

กองช่าง             

 



~ 25 ~ 
 

1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ 
รายละเอียด
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
26 โครงการ

ปรับปรุงผิวถนน
เดิมด้วยแอส
ฟัลท์ติกคอนก
รีต (โอเวอร์เลย์) 
พร้อมตีเส้น
จราจร  

ขนาดกว้าง 
3.00 เมตร 
ยาว 181 
เมตร หนา  
0.05 เมตร 
หรือพื้นท่ี
ดําเนินการไม่
น้อยกว่า  543 
ตารางเมตร 

231,000 (สถานท่ี
ก่อสร้าง
บริเวณถนน
ซอย 24 ซอย
อิงอัน หมู่ท่ี 
10  ต.ป่าไผ่) 

กองช่าง             

27 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. พร้อมตี
เส้นจราจร  

ขนาด กว้าง  
3.50 เมตร 
ยาว  150 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 
หรือพื้นท่ี
ดําเนินการไม่
น้อยกว่า 525 
ตารางเมตร 

339,000 (สถานท่ี
ก่อสร้าง
บริเวณซอย 
12 เช่ือมถนน
เทศบาลตําบล
หนองจ๊อม 
หมู่ท่ี 5 ต.ป่า
ไผ่) 

กองช่าง             

 
 



~ 26 ~ 
 

1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ 
รายละเอียด
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
28 โครงการปรับปรุง

ผิวถนนเดิมด้วย
แอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต (โอเวอร์
เลย์) พร้อมตีเส้น
จราจร  

ขนาดกว้างเฉล่ีย 
3.00-4.50 
เมตร ยาว 
390.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 
หรือมีพื้นท่ี
ดําเนินการไม่
น้อยกว่า 
1,462.50 
ตารางเมตร 

622,000 (สถานท่ี
ก่อสร้างบริเวณ
ซอย 1 หมู่ท่ี 5 
ต.ป่าไผ่) 

กองช่าง             

29 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. พร้อมตี
เส้นจราจร  

ขนาด กว้าง 
4.00 เมตร 
ยาว 110.00 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 
หรือพื้นท่ี
ดําเนินการไม่
น้อยกว่า 440 
ตารางเมตร 

284,000 (สถานท่ี
ก่อสร้าง
บริเวณ ซอย 
5 หมู่ 7 ต.
หนองจ๊อม) 

กองช่าง             

 



~ 27 ~ 
 

1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ 
รายละเอียด
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
30 โครงการ

ก่อสร้างถนน 
คสล.  

ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร 
ยาว  147 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 
หรือพื้นท่ี
ดําเนินไม่น้อย
กว่า 588 
ตารางเมตร 

385,000 (สถานท่ี
ก่อสร้าง
บริเวณถนน
ซอยใหม ่อ.ศรี
สวัสด์ิ หมู่ท่ี 7  
ต.หนองจ๊อม) 

กองช่าง             

31 โครงการ
ก่อสร้างราง
ระบายน้ํา คสล.  

กว้าง 0.30 
เมตร ลึกเฉล่ีย 
0.40 เมตร 
ยาว 142.00 
เมตร  หนา
0.10เมตร 

348,000 (สถานท่ี
ก่อสร้าง
บริเวณบ้าน
ศรีนวล  
สุวรรณ หมู่ 7 
ต.หนองจ๊อม) 

กองช่าง             

 
 
 
 
 



~ 28 ~ 
 

1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ 
รายละเอียด
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
32 โครงการ

ก่อสร้างถนน 
คสล. พร้อมตี
เส้นจราจร 
ขนาด  

กว้าง 3.00 
เมตร ยาว 30 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 
หรือพื้นท่ี
ดําเนินการไม่
น้อยกว่า 90 
ตารางเมตร 

58,000 (สถานท่ี
ก่อสร้าง
บริเวณซอย
บ้านลุงมี หมู่ 
4 ต.หนองจ๊
อม) 

กองช่าง             

33 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. พร้อมตี
เส้นจราจร  

ขนาดกว้าง 3.00 
เมตร ยาว 87.00 
เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไม่น้อย
กว่า 261 ตาราง
เมตร พร้อมก่อสร้าง
รางระบายนํ้า กว้าง 
0.30 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.40 เมตร  
หนา 0.10 เมตร 
ยาว 87.00 เมตร 

380,000 (สถานท่ี
ก่อสร้าง
บริเวณซอย 3 
(บ้านพี่เหมย) 
หมู่ท่ี 4 ต.
หนองจ๊อม) 

กองช่าง             

 รวม 33 โครงการ 10,211,500               
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1.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ท่ี โครงการ 
รายละเอียด
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

ท่ีดิน เนื้อที่ไม่น้อย
กว่า 100 ตาราง
วา เพื่อ
สาธารณประโยชน์  

จัดซื้อท่ีดิน เนื้อ
ท่ีไม่น้อยกว่า 
100 ตารางวา 

2,400,000 
 

(หมู่ท่ี 3 
ชุมชนห้วย
เกี๋ยง ต.
หนองหาร) 

สํานักปลัด             

 รวม 1 โครงการ 2,400,000               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ 30 ~ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาเศรษฐกิจ 
2.1 แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ 
รายละเอียด
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

อาชีพด้านการทํา
เกษตรอินทรีย์ 
เทศบาลเมืองแม่โจ้ 
จังหวัดเชียงใหม่ 

จัดกิจกรรมใน
รูปแบบต่าง ๆ
เช่น อบรม 
สัมมนา 

300,000 ภายในเขต
เทศบาล 

ส านักปลัด 
  

            

2 โครงการส่งเสริม
การสร้าง
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 1 
ชุมชน 1ผลิตภัณฑ์ 

จัดกิจกรรมใน
รูปแบบต่าง ๆ
เช่น 
1. นิทรรศการ 
2. จัดทําส่ือ
ประชาสัมพันธ์ 
หลายรูปแบบ 
เช่น สปอต 
โฆษณาวิทยุ 
ป้าย
ประชาสัมพันธ์ 
แผ่นพับและ
สต๊ิกเกอร์ ฯลฯ 

300,000 ภายในเขต
เทศบาล 

ส านักปลัด 
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2.1 แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ 
รายละเอียด
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

การสร้างช่อง
ทางการทํา
การตลาดของสินค้า
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
เทศบาลเมืองแม่โจ้ 
จังหวัดเชียงใหม่ 

จัดกิจกรรมใน
รูปแบบต่าง ๆ
เช่น อบรม 
สัมมนา 

20,000 ภายในเขต
เทศบาล 

ส านักปลัด 
 

            

4 โครงการส่งเสริม
อาชีพการปลูกผัก
ปลอดภัยของผู้
พิการและผู้ดูแล
พิการ เทศบาลเมือง
แม่โจ้ จังหวัด
เชียงใหม่ 

จัดกิจกรรมใน
รูปแบบต่าง ๆ
เช่น อบรม 
สัมมนา 

50,000 ภายในเขต
เทศบาล 

ส านักปลัด 
 

            

5 โครงการส่งเสริม
อาชีพการทําลูก
ประคบสมุนไพรของ
ผู้สูงอายุ เทศบาล
เมืองแม่โจ้ จังหวัด
เชียงใหม่ 

จัดกิจกรรมใน
รูปแบบต่าง ๆ
เช่น อบรม 
สัมมนา 

30,000 ภายในเขต
เทศบาล 

ส านักปลัด 
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2.1 แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ 
รายละเอียด
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

การเพาะเห็ดใน
ครัวเรือน เทศบาล
เมืองแม่โจ้ จังหวัด
เชียงใหม่ 

จัดกิจกรรมใน
รูปแบบต่าง ๆ
เช่น อบรม 
สัมมนา 

50,000 ภายในเขต
เทศบาล 

ส านักปลัด 
 

            

7 โครงการจัดแสดง
นิทรรศการสัปดาห์ 
สินค้าเกษตร
อินทรีย์และ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

จัดกิจกรรมใน
รูปแบบต่าง ๆ
เช่น อบรม 
สัมมนา 

50,000 ภายในเขต
เทศบาล 

ส านักปลัด 
 

            

 รวม 7 โครงการ 800,000               
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ยุทธศาสตร์ที่ 3. ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
3.1แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ 
รายละเอียด
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

เขตเทศบาลเมือง
แม่โจ้ตามโครงการ
อาหารกลางวัน 

อุดหนุน
งบประมาณ
ให้กับโรงเรียนใน
เขตเทศบาล
เมืองแม่โจ้ 
- โรงเรียนบ้าน
แม่โจ้ 
- โรงเรียนบ้าน
ห้วยเกี๋ยง 
- โรงเรียนวัดแม่
แก้ดน้อย 
- โรงเรียนบ้าน
ป่าบง 

7,728,000 ภายในเขต
เทศบาล 

กอง
การศึกษา
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3.1แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ 
รายละเอียด
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

2 โครงการวันเด็ก
แห่งชาติ ประจําปี 
2565 

จัดกิจกรรมใน
งานวันเด็ก 
เช่น กิจกรรม
ตอบปัญหาชิง
รางวัล เล่น
เกมส์ลับสมอง 

200,000 ภายในเขต
เทศบาล 

กอง
การศึกษา 

            

3 โครงการสายใย
สัมพันธ์ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กถึงครอบครัว 

อบรมให้
ความรู้ 
ผู้ปกครอง
เกี่ยวกับวิธีการ 
อบรมเล้ียงดู
เด็กอย่าง
ถูกต้อง 

20,000 ศูนย์พัฒนา
เด็ดเล็ก 

กอง
การศึกษา 

            

4 โครงการประกัน
คุณภาพภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

นักเรียนใน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาล
เมืองแม่โจ้ 
 

10,000 ศูนย์พัฒนา
เด็ดเล็ก 

กอง
การศึกษา 
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3.1แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ 
รายละเอียด
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

5 โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้ปฐมวัยผ่าย
ประสบการณ์จริง 

เ ด็ ก ใ น ศู น ย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ไ ด้ เ รี ยนรู้ จ าก
ก า ร ไ ด้ ศึ ก ษ า
แ ห ล่ ง เ รี ย น รู้
จากสถานท่ีจริง 

30,000 ภายในเขต
เทศบาล 

กอง
การศึกษา 

            

6 โครงการเยี่ยมบ้าน
เด็ก 

ผู้ปกครอง
นักเรียนเกิด
ความตระหนัก
ในการให้ความ
ร่วมมือกับ
โรงเรียน
เกี่ยวกับการ
แก้ไขปัญหา
นักเรียนใน
ปกครองในด้าน
การเรียนได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

10,000 ภายในเขต
เทศบาล 

กอง
การศึกษา 
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3.1แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ 
รายละเอียด
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

7 กิจกรรมหนูน้อยวิถี
พุทธ 

1.ส่งเสริมให้เด็ก
ปฐมวัยได้มี
โอกาสเรียนรู้ใน
เรื่องของพุทธ
ศาสนา วันสําคัญ
ทางพุทธศาสนา 
วันสําคัญของชาติ 
2.ส่งเสริมให้เด็ก
ปฐมวัยปฏิบัติ
กิจกรรมพุทธ
ศาสนา เช่น 
ทําบุญตักบาตร 
เวียนเทียน สวด
มนต์ น่ังสมาธิ  

5,000 ภายในเขต
เทศบาล 

กอง
การศึกษา 

            

8 โครงการส่งเสริม
สุขภาพนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองแม่โจ้ 

ตรวจสุขภาพ
ประจําปีของ
นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

20,000 ศูนย์
พัฒนาเด็ด

เล็ก 

กอง
การศึกษา 
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3.1แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ 
รายละเอียด
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

9 โครงการส่งเสริม
เพิ่มทักษะทางด้าน
ดนตรีสําหรับเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองแม่โจ้  

จัดกิจกรรมใน
รูปแบบต่าง ๆ
เช่น อบรม 
สัมมนา 
 

10,000 ศูนย์พัฒนา
เด็ดเล็ก 

กอง
การศึกษา 

            

10 โครงการพัฒนา
ศักยภาพครู 
ปฐมวัยและ
บุคลากร ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองแม่โจ้ 

จัดส่งเสริม
ประสิทธิภาพ
การบริหารงาน
บุคคลครูในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

20,000 ศูนย์พัฒนา
เด็ดเล็ก 

กอง
การศึกษา 

            

11 โครงการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองแม่โจ้ 
CUP 

การแข่งขันกีฬา
เด็กเล็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
อย่างน้อย 1 
ครั้งต่อป ี

30,000 ศูนย์พัฒนา
เด็ดเล็ก 

กอง
การศึกษา 

            

 
 
 
 



~ 38 ~ 
 

3.1แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ 
รายละเอียด
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

12 โครงการส่งเสริม
สมรรถนะเด็ก
ปฐมวัยในศูนย์เด็ก
เล็ก 

จัดกิจกรรมใน
งาน เช่น 
กิจกรรมตอบ
ปัญหาชิงรางวัล 
เล่นเกมส์ลับ
สมอง 

20,000 ศูนย์พัฒนา
เด็ดเล็ก 

กอง
การศึกษา 

            

13 โครงการการนําครู
นักเรียนศูนย์เด็ก
เล็กเข้าร่วม
กิจกรรมวิชาการ 

อบรมให้ความรู้
และจัดศึกษาดู
งาน 

10,000 ศูนย์พัฒนา
เด็ดเล็ก 

กอง
การศึกษา 

            

14 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การ
ผลิตส่ือและ
นวัตกรรมการจัด
ประสบการณ์
เรียนรู้สําหรับเด็ก
ปฐมวัย 

จัดสนับสนุน
งบประมาณ 
ในการบริหาร
จัดการ 
จัดสื่อวัสดุ 
อุปกรณ์ สื่อการ
เรียนการสอน
ประเภทต่างๆ 

40,000 ศูนย์พัฒนา
เด็ดเล็ก 

กอง
การศึกษา 
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3.1แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ 
รายละเอียด
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

15 ค่าใช้จ่ายในการ
ประชุมผู้ปกครอง
นักเรียนศูนย์
พัฒนา  เด็กเล็ก
เทศบาลเมืองแม่โจ้ 

- จัดการประชุม
คณะกรรมการ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯ เพ่ือ
กําหนดแนวทาง
วิธีการในการ
ติดตามและ
ประเมินผลศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ 

20,000 ศูนย์
พัฒนาเด็ด

เล็ก 

กอง
การศึกษา 

            

16 ค่าใช้จ่ายในการ
สนับสนุนการ
บริหารการศึกษา 

สนับสนุนการ
บริหารการศึกษา 
- อ า ห า ร
ก ล า ง วั น เ ด็ ก
นั ก เ รี ย น ศู น ย์
พัฒนา  เด็กเล็ก
เทศบาลเมืองแม่
โจ้ ฯลฯ  

1,323,600 ศูนย์
พัฒนาเด็ด

เล็ก 

กอง
การศึกษา 
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3.1แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ 
รายละเอียด
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

17 โครงการแผนการ
ซ้อมเหตุอัตคีภัย 
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เทศบาลเมืองแม่โจ้ 
ท้ัง 2 แห่ง 

เพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้ ทักษะ 
และความ
ชํานาญในการ 
ปฏิบัติงาน ด้าน
การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยแก่ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมและ
ฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

2,000 ศูนย์พัฒนา
เด็ดเล็ก 

กอง
การศึกษา 

            

18 โครงการศึกษาดู
งานของครูผู้ดูแล
เด็กและบุคลากร
ทางการศึกษาศูนย์
เด็กเล็ก 

ข้าราชการและ
พนักงานจ้าง
เทศบาลเมืองแม่
โจ้ เข้ารับการ
อบรม สัมมนา
หรือการเข้ารับ
การศึกษา
หลักสูตรต่าง ๆ 

20,000 ภายในเขต
เทศบาล 

กอง
การศึกษา 
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3.1แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ 
รายละเอียด
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

19 โครงการอบรม
พัฒนาศักยภาพ
แกนนําเด็กและ
เยาวชนในเขต
เทศบาลเมืองแม่โจ้ 

จัดกิจกรรมใน
รูปแบบต่าง ๆ
เช่น อบรม 
สัมมนา 
 

10,000 ภายในเขต
เทศบาล 

กอง
การศึกษา 

            

20 ค่าใช้จ่ายสําหรับ
พัฒนาผู้ประกอบ
วิชาชีพครูท่ีสังกัด 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองแม่โจ้ 

เพื่อจ่ายเป็น
อุดหนุน
สําหรับพัฒนา
ผู้ประกอบการ
วิชาชีพครูท่ีมี
ใบอนุญาต
ประกอบ
วิชาชีพครู 
สังกัดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

70,000 ศูนย์พัฒนา
เด็ดเล็ก 

กอง
การศึกษา 
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3.1แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ 
รายละเอียด
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

21 ค่าวัสดุอาหาร
เสริม (นม) 

จัดซื้อวัสดุ
อาหารเสริม 
(นม) ให้แก่เด็ก
นักเรียน  
- โรงเรียนบ้าน
แม่โจ้ 
- โรงเรียนบ้าน
ห้วยเกี๋ยง 
- โรงเรียนวัด
แม่แก้ดน้อย 
- โรงเรียนบ้าน
ป่าบง 
- ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
เทศบาลเมือง
แม่โจ้ 

4,460,914 ภายใน
เขต

เทศบาล 

กอง
การศึกษา 

            

 รวม 21 โครงการ 14,059,514               
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3.2 แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ 
รายละเอียด
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

การแพทย์ฉุกเฉิน 
ป้ อ ง กั น แ ล ะ
บรรเทาสาธารณ
ภั ย ใ ห้ แ ก่
ป ร ะ ช า ช น ใ น
พื้นท่ีตําบลต่าง 
ๆ ของเทศบาล
เมืองแม่โจ้ ท้ัง
ก่ อ น เ กิ ด เ ห ตุ
ข ณ ะ เ กิ ด เ ห ตุ
และหลังเกิดเหตุ 
อย่างทันถ่วงท่ี 

650,000 ภายในเขต
เทศบาล 

กอง
สาธารณสุข 

            

2 โครงการป้องกัน
แก้ไข้ปัญหาโอดส์
และการตั้งครรภ์
ไม่พร้อม 

จัดกิจกรรมใน
รูปแบบต่าง ๆ
เช่น 
1. อบรม 
สัมมนา 
2. นิทรรศการ 
 

10,000 ภายในเขต
เทศบาล 

กอง
สาธารณสุข 
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3.2 แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ 
รายละเอียด
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

และควบคุมโรค
ไข้เลือดออกแบบ
บูรณาการ 

จัดกิจกรรมใน
รูปแบบต่าง ๆ
เช่น อบรม 
สัมมนา 

70,000 ภายในเขต
เทศบาล 

กอง
สาธารณสุข
  

            

4 โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้า ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานของ
ศาสตราจารย์  พล
เอกหญิง พลเรือเอก
หญิง พลอากาศเอก
หญิง สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารีกรม
พระศรีสวางควัฒนวร
ขัตติยราชนารีจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์  
อัครราชกุมาร ี

จัดกิจกรรมใน
รูปแบบต่าง ๆ
เช่น อบรม 
สัมมนา 

80,000 ภายในเขต
เทศบาล 

กอง
สาธารณสุข
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3.2 แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ 
รายละเอียด
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

คุณภาพตู้นํ้าด่ืม
หยอดเหรียญในเขต
เทศบาลเมืองแม่โจ ้

จัดกิจกรรมใน
รูปแบบต่าง ๆ
เช่น อบรม 
สัมมนา 

20,000 ภายในเขต
เทศบาล 

กอง
สาธารณสุข
  

            

9 โครงการพัฒนา
สถานประกอบ
กิจการด้านอาหาร
ให้ได้มาตรฐาน
ร้านอาหารสะอาด 
รสชาติอร่อย 
(CFGT) 

จัดกิจกรรมใน
รูปแบบต่าง ๆ
เช่น อบรม 
สัมมนา 
 

30,000 ภายในเขต
เทศบาล 

กอง
สาธารณสุข
  

            

10 อุดหนุนสําหรับดําเนินงาน
ตามโครงการทําหมันสุนัข
และแมวภายใต้โครงการ
สัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากตามประ
ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์อัครราชกุมารีกรม
พระศรีสวางควัฒนวร
ขัตตยิราชนารี 

จัดกิจกรรมใน
รูปแบบต่าง ๆ
เช่น อบรม 
สัมมนา 
 

60,000 ภายในเขต
เทศบาล 

กอง
สาธารณสุข
  

            

 รวม 10โครงการ 920,000               
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3.3แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการ ส่งเสริมคน
พิการทํางานใน
หน่วยงานภาครัฐ 
เทศบาลเมืองแม่โจ้  
 

จัดกิจกรรมใน
รูปแบบต่าง ๆเช่น 
อบรม สัมมนา 
 

90,000 ภายในเขต
เทศบาล 

สํานักปลัด             

 รวม 1 โครงการ 90,000               
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3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ 
รายละเอียด
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

การดําเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุขให้แก่
คณะกรรมการ
ชุมชนเตาไห 1 

เพื่อดําเนิน
โครงการตาม
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข 

20,000 พื้นท่ีชุมชน 
เตาไห 1 

กอง
สาธารณสุข 

            

2 อุดหนุนสําหรับ
การดําเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุขให้แก่
คณะกรรมการ
ชุมชนเตาไห 2 

เพื่อดําเนิน
โครงการตาม
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข 

20,000 พื้นท่ีชุมชน 
เตาไห 2 

กอง
สาธารณสุข 
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.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ 
รายละเอียด
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

ดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุขให้แก่
คณะกรรมการชุมชนป่า
บง 

เพื่อดําเนิน
โครงการตาม
พระราชดําริ
ด้าน
สาธารณสุข 

20,000 พื้นท่ีชุมชน 
ป่าบง 

 

กอง
สาธารณสุข 

            

4 อุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุขให้แก่
คณะกรรมการชุมชนป่า
ขาม 

เพื่อดําเนิน
โครงการตาม
พระราชดําริ
ด้าน
สาธารณสุข 

20,000 พื้นท่ีชุมชน 
ป่าขาม 

 

กอง
สาธารณสุข 

            

5 อุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุขให้แก่
คณะกรรมการชุมชนห้วย
เกี๋ยง 

เพื่อดําเนิน
โครงการตาม
พระราชดําริ
ด้าน
สาธารณสุข 

20,000 พื้นท่ีชุมชน 
ห้วยเกี๋ยง 

 

กอง
สาธารณสุข 
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3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ 
รายละเอียด
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

ดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุขให้แก่
คณะกรรมการชุมชนแม่
โจ ้

เพื่อดําเนิน
โครงการตาม
พระราชดําริ
ด้าน
สาธารณสุข 

20,000 พื้นท่ีชุมชน
แม่โจ้ 

 

กอง
สาธารณสุข 

            

7 อุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุขให้แก่
คณะกรรมการชุมชน
สหกรณ์นิคม 1 

เพื่อดําเนิน
โครงการตาม
พระราชดําริ
ด้าน
สาธารณสุข 

20,000 พื้นท่ีชุมชน
สหกรณ์นิคม 

1 

กอง
สาธารณสุข 

            

8 อุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุขให้แก่
คณะกรรมการชุมชน
สหกรณ์นิคม 2 

เพื่อดําเนิน
โครงการตาม
พระราชดําริ
ด้าน
สาธารณสุข 

20,000 พื้นท่ีชุมชน
สหกรณ์นิคม 

2 

กอง
สาธารณสุข 
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3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ 
รายละเอียด
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

ดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุขให้แก่
คณะกรรมการชุมชนทุ่ง
ป่าเก็ด 

เพื่อดําเนิน
โครงการตาม
พระราชดําริ
ด้าน
สาธารณสุข 

20,000 พื้นท่ีชุมชน 
ทุ่งป่าเก็ด 

กอง
สาธารณสุข 

            

10 อุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุขให้แก่
คณะกรรมการชุมชนทุ่ง
หมื่นน้อย 

เพื่อดําเนิน
โครงการตาม
พระราชดําริ
ด้าน
สาธารณสุข 

20,000 พื้นท่ีชุมชน 
ทุ่งหมื่นน้อย 

กอง
สาธารณสุข 

            

11 อุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุขให้แก่
คณะกรรมการชุมชน
เกษตรใหม่ 

เพื่อดําเนิน
โครงการตาม
พระราชดําริ
ด้าน
สาธารณสุข 

20,000 พื้นท่ีชุมชน 
เกษตรใหม่ 

กอง
สาธารณสุข 
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3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ 
รายละเอียด
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

ดําเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุขให้แก่
คณะกรรมการ
ชุมชนไร่สหกรณ์ 

เพื่อดําเนิน
โครงการตาม
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข 

20,000 พื้นท่ีชุมชน 
ไร่สหกรณ์ 

กอง
สาธารณสุข 

            

13 อุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุขให้แก่
คณะกรรมการชุมชน
แม่โจ้ใหม่ 

เพื่อดําเนิน
โครงการตาม
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข 

20,000 พื้นท่ีชุมชน 
แม่โจ้ใหม่ 

กอง
สาธารณสุข 

            

14 อุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุขให้แก่
คณะกรรมการ
ชุมชนแม่ดู่ 

เพื่อดําเนิน
โครงการตาม
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข 

20,000 พื้นท่ีชุมชน
แม่ดู่ 

กอง
สาธารณสุข 
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3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ 
รายละเอียด
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
15 อุดหนุนสําหรับการ

ดําเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุขให้แก่
คณะกรรมการชุมชน
หนองทราย 

เพื่อดําเนิน
โครงการตาม
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข 

20,000 พื้นท่ีชุมชน 
หนองทราย 

กอง
สาธารณสุข 

            

16 อุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุขให้แก่
คณะกรรมการชุมชน
หลิ่งมื่น 

เพื่อดําเนิน
โครงการตาม
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข 

20,000 พื้นท่ีชุมชน
หลิ่งมื่น 

 

กอง
สาธารณสุข 

            

17 อุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุขให้แก่
คณะกรรมการชุมชน
พัฒนาทรายแก้ว 

เพื่อดําเนิน
โครงการตาม
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข 

20,000 พื้นท่ีชุมชน
พัฒนาทราย

แก้ว 

กอง
สาธารณสุข 
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3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ 
รายละเอียด
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

การดําเนินงาน
ตามแนวทาง
โครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุขให้แก่
คณะกรรมการ
ชุมชนแพะป่าห้า 

เพื่อดําเนิน
โครงการตาม
พระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข 

20,000 พื้นท่ีชุมชน 
แพะป่าห้า 

 

กอง
สาธารณสุข 

            

19 อุดหนุนสําหรับ
การดําเนินงาน
ตามแนวทาง
โครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุขให้แก่
คณะกรรมการ
ชุมชนศรีสหกรณ์ 

เพื่อดําเนิน
โครงการตาม
พระราชดําริ
ด้าน
สาธารณสุข 

20,000 พื้นท่ีชุมชน 
ศรีสหกรณ์ 

กอง
สาธารณสุข 
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3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ 
รายละเอียด
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

ความพร้อม
ผู้สูงอายุเข้าสู่
สังคมสูงวัย 

จัดกิจกรรมใน
รูปแบบต่าง ๆ
เช่น อบรม 
สัมมนา 
ประชาสัมพันธ์ 
แผ่นพับและ
สต๊ิกเกอร์ ฯลฯ 

50,000 ภายในเขต
เทศบาล 

สํานักปลัด             

21 โครงการพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มสตรี
ในเขตเทบาลเมือง
แม่โจ้ 
 

จัดกิจกรรมใน
รูปแบบต่าง ๆ
เช่น อบรม 
สัมมนา 
ประชาสัมพันธ์ 
แผ่นพับและ
สต๊ิกเกอร์ ฯลฯ 

40,000 ภายในเขต
เทศบาล 

สํานักปลัด             
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3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ 
รายละเอียด
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

ความรู้ผู้สูงวัยใส่ใจ
สุขภาพและ
ส่งเสริมอาชีพ  
 

จัดกิจกรรมใน
รูปแบบต่าง ๆ
เช่น อบรม 
สัมมนา 
ประชาสัมพันธ์ 
แผ่นพับและ
สต๊ิกเกอร์ ฯลฯ 

20,000 ภายในเขต
เทศบาล 

สํานักปลัด             

 รวม 22 490,000               
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3.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ 
รายละเอียด
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

เด็ก เยาวชน 
ผู้สูงอายุและสตรี
แม่บ้านสาน
สัมพันธ์เทศบาล
เมืองแม่โจ้ 

กิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพการกีฬา
และนันทนาการ
ให้กับเด็ก 
เยาวชน 

60,000 ภายในเขต
เทศบาล 

กอง
การศึกษา 

            

2 โครงการจัดงาน
แข่งขันกีฬา
ประชาชนท้องถิ่น 

กิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพการกีฬา
และนันทนาการ
ให้กับเด็ก 
เยาวชน 

100,000 ภายในเขต
เทศบาล 

กอง
การศึกษา 

            

3 โครงการ อบรม
พัฒนาศักยภาพ
แกนนําเด็กและ
เยาวชนในเขต
เทศบาลเมืองแม่โจ้ 
 

กิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพการกีฬา
และนันทนาการ
ให้กับเด็ก 
เยาวชน 

50,000 ภายในเขต
เทศบาล 

กอง
การศึกษา 

            

 รวม 3 โครงการ 210,000               
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3.6 แผนงานงบกลาง 

ท่ี โครงการ 
รายละเอียด
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

ผู้สูงอายุ 
เพื่อให้ผู้สูงอายุ
ได้รับ สวัสดิการ
สังคม อย่าง
ท่ัวถึง 

23,600,000 ภายในเขต
เทศบาล 

สํานักปลัด             

2 จัดสรรเบ้ียยังชีพ
ผู้พิการ 

เพื่อให้ ผู้พิการ
ได้รับ สวัสดิการ
สังคม อย่าง
ท่ัวถึง 

4,000,000 ภายในเขต
เทศบาล 

สํานักปลัด             

3 จัดสรรเบ้ียยังชีพ
ผู้ป่วยโรค เอดส์ 

เ พื่ อ ใ ห้ ผู้ ป่ ว ย
โรค เอดส์ได้รับ
ส วั ส ดิ ก า ร 
สังคม 

280,000 ภายในเขต
เทศบาล 

สํานักปลัด             

 รวม 3 โครงการ 27,880,000               
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ยุทธศาสตร์ที่ 4.   ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
4.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ 
รายละเอียด
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

ภูมิปัญญา
พื้นบ้าน และ      
เสนอผลงาน 
ข่วงผญ๋าล้านนา 

กิจกรรม
บรรพชา
สามเณรและ
อุปสมบทภาค
ฤดูร้อน 

20,000 ภายในเขต
เทศบาล 

กอง
การศึกษา 

            

2 โครงการจัดงาน
ประเพณีต่างๆ 

จัดกิจกรรมใน
รูปแบบต่าง ๆ
เช่น 
1. อบรม 
สัมมนา 
2. 
นิทรรศการ 
 

200,000 ภายในเขต
เทศบาล 

กอง
การศึกษา 

            

3 โครงการวัด ประชา 
รัฐ สร้างสุข : 
พัฒนาวัดตาม
แนวทาง 5ส ท่ีทุก
ภาคส่วนมีส่วนร่วม
เทศบาลเมืองแม่โจ ้

อนุรักษ์ สืบ
สาน ประเพณี
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น  

20,000 ภายในเขต
เทศบาล 

กอง
การศึกษา 
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4.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ 
รายละเอียด
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

วันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา 
เทศบาลเมืองแม่
โจ้ 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
รณรงค์ใหค้ณะ
ผู้บริหาร พนักงาน
เทศบาล ประชาชน 
เยาวชนได้มีโอกาส
ทําบุญในวันธรรม
สวนะได้แสดงตนเป็น
พุทธมามกะใกล้ชิด
พระรัตนตรัย 

10,000 ภายในเขต
เทศบาล 

กอง
การศึกษา 

            

5 อุดหนุนท่ีทําการ
ปกครองอําเภอสัน
ทราย 
- โครงการจัดงาน
มหกรรมไม้ดอกไม้
ประดับจังหวัด
เชียงใหม่ ครั้งท่ี 
45 

เพื่ออุดหนุนการ
เป็นค่าดําเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ 
ของท่ีทําการ
ปกครองอําเภอ
สันทราย -
โครงการจัดงาน
มหกรรมไม้
ดอกไม้ประดับ
จังหวัดเชียงใหม่ 
ครั้งท่ี 45 

30,000 ภายในเขต
เทศบาล 

กอง
การศึกษา 

            

 รวม 5 280,000               
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ยุทธศาสตรท์ี ่5.   ด้านอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 
5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ 
รายละเอียด
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

งานวันส่ิงแวดล้อม
โลก 

จัดกิจกรรมใน
รูปแบบต่าง ๆ
เช่น อบรม 
สัมมนา 
 

10,000 ภายในเขต
เทศบาล 

กอง
สาธารณสุข 

            

2 โครงการจิตอาสา
พลังประชารัฐ 
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาไฟป่าและ
หมอกควัน 
เทศบาลเมืองแม่โจ้ 

จัดกิจกรรมใน
รูปแบบต่าง ๆ
เช่นอบรม 
สัมมนา 
 

10,000 ภายในเขต
เทศบาล 

กอง
สาธารณสุข 

            

 
 
 
 
 
 
 



~ 61 ~ 
 

5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ 
รายละเอียด

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 โครงการรณรงค์
สร้างจิตสํานึกใน
การอนุรักษ์
ทรัพยากรน้ํา 

เพื่อพัฒนาชุมชนให้
มีศักยภาพในการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม
อย่างมีส่วนร่วม 
และมีความพร้อม
ในการยกระดับการ
ทํางานให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ชุมชน
ต้นแบบหรือเป็น
แบบอย่างการ
ปฏิบัติท่ีดีแก่ชุมชน
อื่นต่อไป 

10,000 ภายในเขต
เทศบาล 

กอง
สาธารณสุข 

            

4 โครงการรวม
พลังช่วยกันแยก 
ช่วยลด หมด
ปัญหาขยะ 

จัดกิจกรรมใน
รูปแบบต่าง ๆเช่น 
อบรม สัมมนา 
 

10,000 ภายในเขต
เทศบาล 

กอง
สาธารณสุข 

            

 
 



~ 62 ~ 
 

 
5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ 
รายละเอียด

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 โครงการจัดต้ัง
ธนาคารขยะ 

จัดกิจกรรมใน
รูปแบบต่าง ๆเช่น 
อบรม สัมมนา 
 

10,000 ภายในเขต
เทศบาล 

กอง
สาธารณสุข 

            

6 ค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานวันงดสูบ
บุหรี่โลก 
 (31 
พฤษภาคม) 

จัดกิจกรรมใน
รูปแบบต่าง ๆเช่น 
อบรม สัมมนา 
 

10,000 ภายในเขต
เทศบาล 

กอง
สาธารณสุข 

            

 รวม 7 โครงการ 60,000               
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ 63 ~ 
 

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ 
รายละเอียด

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการคลอง
สวย น้ําใส 
ป้องกันอุทกภัย 
เทศบาลเมือง
แม่โจ้ อําเภอสัน
ทราย  
จังหวัด
เชียงใหม่ 

เพื่อแก้ไขปัญหา
อุทกภัย ทําให้ลํา
เหมืองสาธารณะ
ต่าง ๆ สามารถ
ระบายน้ําทําได้ดี
ขึ้น  ป้องกันการ
เกิดน้ําท่วมขัง
เส้นทางสัญจรและ
พื้นท่ีอยู่อาศัยของ
ราษฎร 

20,000 ภายในเขต
เทศบาล 

กอง
สาธารณสุข 

            

2 โครงการจ้าง
เหมาปรับปรุง
ภูมิทัศน์ 

เพื่อให้ ภูมิทัศน์ใน
เขตเทศบาลเมือง
แม่โจ้ท่ีสวยงาม 
 
 

1.520,000 ภายในเขต
เทศบาล 

กอง
สาธารณสุข 

            

 รวม 2 โครงการ 1.540,000               
 
 
 
 



~ 64 ~ 
 

5.3 แผนงานการเกษตร  

ท่ี โครงการ 
รายละเอียด
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

และส่งเสริม
การเกษตรตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

จัดกิจกรรมใน
รูปแบบต่าง ๆ
เช่น 
1. อบรม 
สัมมนา 
2. นิทรรศการ 
3.จัดทําส่ือ
ประชาสัมพันธ์ 
หลายรูปแบบ 

20,000 ภายในเขต
เทศบาล 

กอง
สาธารณสุข 

            

2 โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดําริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 

จัดกิจกรรมใน
รูปแบบต่าง ๆเช่น 
1. อบรม สัมมนา 
2. นิทรรศการ 
3.จัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธ์ 
หลายรูปแบบ 

30,000 ภายในเขต
เทศบาล 

สํานักปลัด             
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5.2 แผนงานการเกษตร 

ท่ี โครงการ 
รายละเอียด
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

โครงการปลูกป่า
ตามพระราชเสาวนีย์ 

โ ค ร ง ก า ร อั น
เ น่ื อ ง ม า จ า ก
พระราชดําริ/พระ
ราชเสาวนีย์ เช่น 
ก า ร พั ฒ น า
โ ค ร งก ารห ลว ง 
การพัฒนา 
แหล่งต้นนํ้าลําธาร
ฯการดําเนินชี วิต
ต า ม แ น ว ท า ง
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ฯลฯ 

100,000 ภายในเขต
เทศบาล 

สํานักปลัด             

4 โครงการจัดทําปุ๋ย
หมักเพื่อกําจัดขยะ
อินทรีย์ 

จัดกิจกรรมใน
รูปแบบต่าง ๆ
เช่น 
1. อบรม 
สัมมนา 

20,000 ภายในเขต
เทศบาล 

กอง
สาธารณสุข 

            

 รวม 4 โครงการ 170,000               
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ยุทธศาสตรท์ี ่6. ด้านการบรหิารจัดการบ้านเมืองทีด่ี 
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ท่ี โครงการ 
รายละเอียด
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

หรือยกย่องบุคคล
ต้นแบบคุณธรรม 
จริยธรรม 

เพ่ือยกย่องเชิด
ชูเกียรติแก่ 
บุคคล 
หน่วยงาน
องค์กรดีเด่น 
ผู้ทํา
คุณประโยชน์
หรือเข้าร่วมใน
กิจกรรมของ
เทศบาลเมือง
แม่โจ้ 

20,000 ภายในเขต
เทศบาล 

สํานักปลัด 
 

            

2 โครงการฝึกอบรม
และศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาศักยภาพของ
ผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล 
ข้าราชการ 
ลูกจ้างประจําและ
พนักงานเทศบาล
เมืองแม่โจ้ 

คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองแม่
โจ้ ข้าราชการและ
พนักงานจ้าง
เทศบาลเมืองแม่
โจ้ เข้ารับการ
อบรม สัมมนา
หรือการเข้ารับ
การศึกษา
หลักสูตรต่าง ๆ 

200,000 ภายในเขต
เทศบาล 

สํานักปลัด 
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6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ท่ี โครงการ 
รายละเอียด
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

วารสารรายงานผล
การปฏิบัติงาน
ประจําปี  ของ
เทศบาลเมืองแม่โจ้
เพื่อสรุปเผยแพร่
ข่าวสารสู่
ประชาชน 

สื่อประชาสัมพันธ์
ทุกรูปแบบ 
ที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับ
การศึกษา 
ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถ่ิน 
การส่งเสริม
สุขภาพ 
การกีฬาและ
นันทนาการ 
กิจกรรมเด็กและ
เยาวชน 

50,000 ภายในเขต
เทศบาล 

สํานักปลัด             

4 โครงการอบรม
เครือข่าย
ประชาสัมพันธ์ของ
เทศบาลเมืองแม่โจ้ 

จัดกิจกรรมใน
รูปแบบต่าง ๆ
เช่นอบรม 
สัมมนา 
 

20,000 ภายในเขต
เทศบาล 

สํานักปลัด             
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6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ท่ี โครงการ 
รายละเอียด
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

ดําเนินการเลือกตั้ง 
ดําเนินกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริม 
สนับสนุนการ
เลือกต้ัง 
1. นายกเทศมนตรี
เมืองแม่โจ้ 
2. สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองแม่โจ้
ตามที่กฎหมาย
กําหนด (กรณีครบ
วาระยุบสภา และ
กรณีแทนตําแหน่ง
ว่าง) ตามที่
คณะกรรมการ
เลือกต้ังกําหนด 

50,000 ภายในเขต
เทศบาล 

สํานักปลัด             

6 โครงการจัดงาน
พระราชพิธีรัฐพิธ ี
และวันสําคัญ ต่าง 
ๆ 

จัดงานพระราช
พิธี รัฐพิธีต่าง ๆ 
เช่น งานพระ
ราชพิธีต่าง ๆ 
วันเฉลิม พระ
ชนมพรรษา วัน
ปิยมหาราช 
ฯลฯ 

100,000 ภายในเขต
เทศบาล 

สํานักปลัด             
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6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ท่ี โครงการ 
รายละเอียด
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

ชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติ
เทศบาลเมืองแม่
โจ้ 

อบรมอาสา
อาสาภัยพิบัติใน
เขตเทศบาล
เมืองแม่โจ้ 

100,000 ภายในเขต
เทศบาล 

สํานักปลัด             

8 โครงการจัดทํา
แผนการ
ดําเนินงาน
ประจําป ี

การจัดประชุม
คณะกรรมการ
สนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนา
เทศบาลเมืองแม่
โจ้และ
คณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาล
เมืองแม่โจ้ เพ่ือ
จัดทําแผนการ
ดําเนินการงาน
ประจําปี พ.ศ. 
2565 

10,000 ภายในเขต
เทศบาล 

สํานักปลัด             
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6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ท่ี โครงการ 
รายละเอียด
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

และประเมินผล
แผนพัฒนา
เทศบาลประจําปี 

ดําเนินการ
ตรวจสอบใน
ระหว่างการ
ดําเนินโครงการ
พัฒนาและ
กิจกรรมท่ี
ดําเนินการจริง 
ท้ังหมดในพื้นท่ี
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นประจําปี
งบประมาณนั้น 
ว่าสามารถ
เป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีต้ังไว้ 
หรือไม ่

30,000 ภายในเขต
เทศบาล 

สํานักปลัด             
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6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ท่ี โครงการ 
รายละเอียด
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

เทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจ่ายประจําปี
ของเทศบาลเมือง
แม่โจ้ 

จัดกิจกรรมใน
รูปแบบต่างๆ
เช่น อบรม 
สัมมนา 

10,000 ภายในเขต
เทศบาล 

สํานักปลัด             

11 โครงการประเมิน
ประสิทธิภาพของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ข้าราชการ/
พนักงานของ
เทศบาลเมืองแม่
โจ้ ท่ีรับผิดชอบ
แบบประเมินฯ
ในแต่ละด้าน 
จํานวน 5 ด้าน 
จํานวน 40 คน 

10,000 ภายในเขต
เทศบาล 

สํานักปลัด             
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6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ท่ี โครงการ 
รายละเอียด
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

แผนพัฒนา
เทศบาลเมืองแม่
โจ้ 

1. จัดเวทีประชาคม
ในเขตเทศบาลเมือง
แม่โจ้เพื่อสร้างการมี
ส่วนร่วมในการ
ดําเนินงาน 
2. จัดประชุมเพื่อ
กําหนดทิศทางการ
พัฒนา 
3. จัดทํา/ปรับปรุง 
แผนยุทธศาสตร์ 
4. จัดทําแผนพัฒนา/
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 

40,000 ภายในเขต
เทศบาล 

สํานักปลัด             

13 โครงการจัดทํา
แผนชุมชน
ประจําป ี

1. จัดเวทีประชาคม
ในเขตเทศบาลเมือง
แม่โจ้เพื่อสร้างการมี
ส่วนร่วมในการ
ดําเนินงาน 
2. จัดประชุมเพื่อ
กําหนดทิศทางการ
พัฒนา 
3. จัดทํา/ปรับปรุง 
แผนยุทธศาสตร์ 
4. จัดทําแผนพัฒนา/
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 

30,000 ภายในเขต
เทศบาล 

สํานักปลัด             

 

 



~ 73 ~ 
 

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ท่ี โครงการ 
รายละเอียด
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

โครงการปรับปรุง
แผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน
ด้วยโปรแกรม
ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (LTAX 
GIS) และโปรแกรม 
(LTAX3000) 
ของเทศบาลเมือง
แม่โจ้ ประจําปี 
2565อําเภอสัน
ทราย จังหวัด
เชียงใหม่ 

ปรับปรุง
ฐานข้อมูลการ
ยื่นชําระภาษี
สําหรับ
ผู้ประกอบการ
โรงแรม สถาน
บริการน้ํามัน
ผู้ประกอบการ
ค้ายาสูบจัดทํา
ฐานข้อมูลอื่น ๆ 
การประมวลผล
การจัดเก็บ
รายได้  

300,000 ภายในเขต
เทศบาล 

กองคลัง             
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6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ท่ี โครงการ 
รายละเอียด
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
15 ค่าใช้จ่ายใน

โครงการอบรม
ส่งเสริมความรู้
ด้านทะเบียน
พาณิชย์การจัดเก็บ
รายได้ ประจําปี 
2565 เทศบาล
เมืองแม่โจ้ อําเภอ
สันทราย จังหวัด
เชียงใหม่ 

1. จัดพิมพ์
เอกสารแผ่นพับ
ใบปลิว 
คู่มือการปฏิบัติ
เอกสาร
ประชาสัมพันธ์
ให้
ผู้ประกอบการ
เกี่ยวกับ
ข้อบัญญัติ ข้อ
กฎหมาย 
หรือการปฏิบัติ
วิธียื่นชําระภาษี 
2. โฆษณา
ประชาสัมพันธ์ 
ตามส่ือต่าง ๆ 
ฯลฯ 

30,000 ภายในเขต
เทศบาล 

กองคลัง             
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6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ท่ี โครงการ 
รายละเอียด
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

ประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้เกี่ยวกับ
ขั้นตอนการช าระ
ภาษี การ
ให้บริการนอก
สถานท่ี(ภาษี
เคล่ือนท่ี) และ
ส ารวจข้อมูล
ภาคสนามเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได้ 
ประจ าป ี

ประชาสัมพันธ์
ให้
ผู้ประกอบการ
เกี่ยวกับ
ข้อบัญญัติ ข้อ
กฎหมายหรือ
การปฏิบัติวิธียื่น
ชําระภาษี 
 

100,000 ภายในเขต
เทศบาล 

กองคลัง             

 
 
 
 
 



~ 76 ~ 
 

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ท่ี โครงการ 
รายละเอียด
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

พื้นท่ีโดเมนและ
เช่าพื้นท่ีเว๊ปไซด์ 
 

เพื่อเช่าพื้นท่ีให้
สอดคล้องกับการ
ทํางานของระบบ
เซิฟเวอร์ของเซิฟ
เวอร์ของเว๊ปไซด์
(www.maejocity.
go.th)ได้ทําการ
เช่าพื้นท่ีโดเมน
เนมและเช่าพื้นท่ี
เช่าเว๊ปไซด์
(www.maejocity.
go.th) ใช้งานได้
ตามปกติและ
ต่อเนื่อง 

10,000 ภายในเขต
เทศบาล 

กองคลัง             
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6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ท่ี โครงการ 
รายละเอียด
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

เจ้าหน้าท่ีผู้ดูแล
สถานีวิทยุชุมชน
เทศบาลเมืองแม่โจ้ 
 

เพื่อจ้างเหมา
บุคคล ในการ
ปฏิบัติงาน ผู้ดูแล
สถานีวิทยุชุมชน
เทศบาลเมืองแม่
โจ้ 

108,000 ภายในเขต
เทศบาล 

สํานักปลัด             

19 โครงการเช่า
อุปกรณ์สําหรับ
ระบบการประชุม
ทางไกลผ่าน
จอภาพ 

จัดหาและติดต้ัง
ระบบการประชุม
ทางไกล (Video 
Conference) 

60,000 ภายในเขต
เทศบาล 

สํานักปลัด             

20 โครงการเสริมสร้าง
ภ า พ ลั ก ษ ณ์
ประชาสัมพันธ์เชิงกล
ยุ ท ธ์ แ ล ะ เ พ่ิ ม
ปร ะสิ ท ธิภ าพการ
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์
เทศบาลเมืองแม่โจ้ 
อํ า เ ภ อ สั น ท ร า ย  
จังหวัดเชียงใหม่(วิทยุ
ชุมชน) 

เ ผย แพร่ ข้ อ มู ล
ข่าวสารบทบาท
ภารกิจหน้าท่ีของ
เทศบาลเมืองแม่
โจ้ให้ประชาชนได้
ทราบอย่างท่ัวถึง
ด้วยความถูกต้อง
และรวดเร็ว 
 

300,000 ภายในเขต
เทศบาล 

สํานักปลัด             
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6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ท่ี โครงการ 
รายละเอียด
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
21 โครงการปรับปรงุ

ระบบภาพและเสียง 
ห้องประชุมเฉลิมพระ
เกียรติ สํานักงาน
เทศบาลเมืองแม่โจ ้

ปรับปรุงระบบ
ภาพและเสียง
ภายในห้อง
ประชุมเฉลิมพระ
เกียรติ สํานักงาน
เทศบาลเมืองแม่
โจ้ 

400,000 ภายในเขต
เทศบาล 

สํานักปลัด             

22 โครงการพัฒนา 
ปรับปรุงระบบ
คอมพิวเตอร์และ
เครือข่ายสารสนเทศ 
ของเทศบาลเมืองแม่
โจ ้

 พัฒนาระบบ 
ะบบคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย
สารสนเทศ 
ภายในห้อง 
สํานักงาน
เทศบาลเมืองแม่
โจ้ 

400,000 ภายในเขต
เทศบาล 

สํานักปลัด             
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6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ท่ี โครงการ 
รายละเอียด
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

Mobile 
application สําหรับ
บริ ก า รปร ะ ช าช น  
ของเทศบาลเมืองแม่
โจ้ 

พัฒนาระบบ 
Mobile 
application 
สําหรับบริการ
ประชาชนของ
เทศบาลเมืองแม่
โจ้ 

600,000 ภายในเขต
เทศบาล 

สํานักปลัด             

24 โครงการอบรมให้
คว ามรู้ เ กี่ ย ว กั บ
ร ะ เ บี ย บ แ ล ะ
กฎหมายท่ี ใ ช้ ใน
การปฏิบัติงานของ
อง ค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่ น  แก่
ผู้บริหาร สมาชิก
ส ภ า  พ นั ก ง า น
เทศบาล พนักงาน
จ้ า ง  แ ล ะ ผู้ นํ า
ชุมชน 

ผู้บริหาร  
สมาชิกสภา 
พนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้าง 
และผู้นําชุมชน 
รวมท้ังส้ิน 100 
คน 

25,000 ภายในเขต
เทศบาล 

สํานักปลัด             

 รวม 24 3,003,000               
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6.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ 
รายละเอียด
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

บริการ 
การดําเนินการ
จัดซื้อ/จัดจ้าง 
จ้างเหมา
บริการในการ
จัดเก็บ ขน 
ขยะมูลฝอย 
ภายในเขตพื้นท่ี
เทศบาลเมือง
แม่โจ้ 19  
ชุมชนเป็นไป
ด้วยความ
ถูกต้อง
เรียบร้อย 

13,130,000 ภายในเขต
เทศบาล 

กอง
สาธารณสุข 

            

 รวม 1 13,130,000               
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6.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ 
รายละเอียด
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

คณะกรรมการ
ชุมชนในเขต
เทศบาลเมืองแม่โจ้ 

ดําเนินกิจกรรม
เพื่อส่งเสริม 
สนับสนุนการ
เลือกตั้ง 
 

10,000 ภายในเขต
เทศบาล 

สํานักปลัด             

 รวม 1 10,000               
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ยุทธศาสตรท์ี ่7. ด้านการป้องกนับรรเทาสาธารณภัย และการจดัการระเบียบชุมชน 
7.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ 
รายละเอียด
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

ศักยภาพบุคลากร
ด้านงานป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัยเทศบาล
เมืองแม่โจ้ 
ประจําปี 2565 

บุคคลากรสังกัด 
เทศบาลเมืองแม่
โจ้เจ้าหน้าท่ี
เทศบาล อื่น
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องและ
ประชาชนท่ัวไป 

30,000 ภายในเขต
เทศบาล 

สํานักปลัด 
งาน

ป้องกันฯ 

            

2 โครงการฝึกซ้อม
แผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย และระงับ
อัคคีภัยให้กับ
บุคลากร และ
ประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองแม่โจ้ 

บุคคลากรสังกัด 
เทศบาลเมืองแม่
โจ้เจ้าหน้าท่ี
เทศบาล อื่น
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องและ
ประชาชนท่ัวไป 

50,000 ภายในเขต
เทศบาล 

สํานักปลัด 
งาน

ป้องกันฯ 
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7.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ 
รายละเอียด
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

ความปลอดภัย
ด้านอัคคีภัยให้กับ
ครูและเด็กเล็ก 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองแม่โจ้
และนักเรียน 
โรงเรียนในเขต
เทศบาลเมืองแม่โจ้ 

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ 
ทักษะ 
และความชํานาญใน
การ 
ปฏิบัติงาน ด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยแก่ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมและ
ฝึกซ้อมแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัย 

30,000 ภายในเขต
เทศบาล 

สํานักปลัด 
งาน

ป้องกันฯ 

            

4 โครงการเฝ้าระวัง
และป้องกัน
อุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงวันลอย
กระทง 

เพื่อเป็นการเฝ้า
ระวัง และ
เตรียมความ
พร้อมในการ
ป้องกันอัคคีภัยท่ี
อาจจะเกิดขึ้น
จากการเล่น
ดอกไม้เพลิง จุด
และปล่อย พลุ 
โคมลอย โคม
ควัน ฯลฯ  

5,000 ภายในเขต
เทศบาล 

สํานักปลัด 
งาน

ป้องกันฯ 
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7.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ 
รายละเอียด
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

บริการประชาชน 
เพื่อป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่ 

- เพื่อป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทาง
ถนน 
- เพื่อส่งเสริม
นโยบาย ของ
รัฐบาลในการ
ดําเนินงาน
ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน 

10,000 ภายในเขต
เทศบาล 

สาธารณสุข             

6 โครงการจัดต้ังจุด
บริการประชาชน 
เพื่อป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วง
เทศกาล
สงกรานต์ 

- เพื่อป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทาง
ถนน 
- เพื่อส่งเสริม
นโยบาย ของ
รัฐบาลในการ
ดําเนินงาน
ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน 

10,000 ภายในเขต
เทศบาล 

สาธารณสุข             

 
 



~ 85 ~ 
 

7.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ 
รายละเอียด
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

อาสาสมัครป้องกัน
ฝ่ายพลเรือน (อป
พร) 

เพื่อรับสมัคร
และคัดเลือก
บุคคลท่ีมี
คุณสมบัติและ
ไม่มีคุณลักษณะ
ต้องห้ามเข้าเป็น 
อปพร 

100,000 ภายในเขต
เทศบาล 

สํานักปลัด             

8 อุดหนุนองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขต
อําเภอสันทราย 

เพื่ออุดหนุนการเป็น
ค่าดําเนินกิจกรรมต่าง 
ๆ ของเทศบาลตําบล
แม่แฝก อําเภอสัน
ทราย จังหวัด
เชียงใหม่ เพื่อใชใ้น
การจัดทําโครงการ
บริหารจัดการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ระดับ
อําเภอ จังหวัด
เชียงใหม ่

20,000 ภายในเขต
เทศบาล 

สํานักปลัด             

 รวม 8 โครงการ 225,000               
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7.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ท่ี โครงการ 
รายละเอียด
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

ชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติ 
เทศบาลเมืองแม่โจ้ 

จัดกิจกรรมใน
รูปแบบต่างๆ
เช่น อบรม 
สัมมนา 

250,000 ภายในเขต
เทศบาล 

สํานักปลัด             

 รวม 1 โครงการ 250,000               

7.3 แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ 
รายละเอียด
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
To Be Number 
One 

จัดกิจกรรมใน
รูปแบบต่างๆ
เช่น อบรม 
สัมมนา 

20,000 ภายในเขต
เทศบาล 

สํานักปลัด             

2 โครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายา
เสพติด 

จัดกิจกรรมใน
รูปแบบต่างๆ
เช่น อบรม 
สัมมนา 

20,000 ภายในเขต
เทศบาล 

สํานักปลัด             

 รวม 2 โครงการ 40,000               

 



~ 87 ~ 
 

(แบบ ผด.02/1) 
โครงการพฒันาท้องถิน่ กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนนิ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ของเทศบาลเมืองแม่โจ ้
1. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ท่ี ครุภัณฑ์ 
รายละเอียดของ

ครุภัณฑ์ 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

น้ํา  
 

จัดซื้อพัดลมไอน้ํา 
จํานวน 10 
เครื่อง 

250,000 สํานักงาน
เทศบาล 

สํานักปลัด             

 รวม 1โครงการ 250,000               
 
1.2 แผนงานการศึกษา 

ท่ี ครุภัณฑ์ 
รายละเอียดของ

ครุภัณฑ์ 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 ค่า จัดซื้ อ ตู้ เหล็ก 

แบบ 2 บาน  
 

จั ด ซื้ อ ตู้ เ ห ล็ ก 
แบบ 2 บาน  
จํานวน 1 ตู้ 

5,400 สํานักงาน
เทศบาล 

กอง
การศึกษา 
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1.2 แผนงานการศึกษา 

ท่ี ครุภัณฑ์ 
รายละเอียดของ

ครุภัณฑ์ 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
2 ค่ า จั ดซื้ อ เ ครื่ อ ง

ฟอกอากาศ แบบ
เคล่ือนย้าย ขนาด
ค ว า ม เ ร็ ว ข อ ง
แรงลม ระดับสูง
ไม่ตํ่ากว่า 1,000 
ซี้เอฟเอ็ม 
 

จัดซื้อเครื่องฟอก
อากาศ แบบ
เคล่ือนย้าย ขนาด
ความเร็วของ
แรงลม ระดับสูง
ไม่ตํ่ากว่า 1,000 
ซี้เอฟเอ็ม จํานวน 
2 เครื่อง 

110,000 สํานักงาน
เทศบาล 

กอง
การศึกษา 

            

3 ค่ า จั ด ซื้ อ โ ต๊ ะ
คอมพิวเตอร์  

จัดซื้อโต๊ะ
คอมพิวเตอร์ 
จํานวน 3 ตัว 

10,500 สํานักงาน
เทศบาล 

กอง
การศึกษา 

            

4 ค่ า จั ด ซื้ อ เ ก้ า อี้
สํานักงาน พนังพิง
เต้ีย  
 

จัดซื้อจัดซื้อเก้าอี้
สํานักงาน พนัง
พิงเต้ีย จํานวน 5 
ตัว 

13,250 สํานักงาน
เทศบาล 

กอง
การศึกษา 
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1.2 แผนงานการศึกษา 

ท่ี ครุภัณฑ์ 
รายละเอียดของ

ครุภัณฑ์ 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
5 ค่ า จั ดซื้ อ เ ครื่ อ ง

เคลือบบัตร  
 

จัดซื้อเครื่อง
เคลือบบัตร 
จํานวน 4 เครื่อง 

15,600 สํานักงาน
เทศบาล 

กอง
การศึกษา 

            

6 ค่ า จั ด ซื้ อ
เครื่องปรับอากาศ 
แ บ บ แ ย ก ส่ ว น 
( ร า ค า ร ว ม ค่ า
ติดต้ัง) ชนิดต้ังพื้น
หรื อ แบ บแขว น 
ขนาด ไม่ ตํ่ ากว่ า
24,000 บีทียู  
 

จัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ 
แบบแยกส่วน 
(ราคารวมค่า
ติดต้ัง) ชนิดต้ัง
พื้นหรือแบบ
แขวน ขนาดไม่
ตํ่ากว่า 24,000 
บีทียู จํานวน 2 
ตัว 

64,800 สํานักงาน
เทศบาล 

กอง
การศึกษา 
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1.2 แผนงานการศึกษา 

ท่ี ครุภัณฑ์ 
รายละเอียดของ

ครุภัณฑ์ 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
7 ค่ า จั ด ซื้ อ

เครื่องปรับอากาศ 
แ บ บ แ ย ก ส่ ว น 
( ร า ค า ร ว ม ค่ า
ติดต้ัง) ชนิดต้ังพื้น
หรื อ แบ บแขว น 
ขนาด ไม่ ตํ่ ากว่ า
30,000 บีทียู  
 

จัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ 
แบบแยกส่วน 
(ราคารวมค่า
ติดต้ัง) ชนิดต้ัง
พื้นหรือแบบ
แขวน ขนาดไม่
ตํ่ากว่า30,000 
บีทียู จํานวน 14 
ตัว 

555,800 สํานักงาน
เทศบาล 

กอง
การศึกษา 

            

8 ค่า จัดซื้ อ ช้ัน เก็บ
เอกสาร 4 ช้ัน  
 

จัดซื้อช้ันเก็บ
เอกสาร 4 ช้ัน 
จํานวน 6 ใบ 

18,000 สํานักงาน
เทศบาล 

กอง
การศึกษา 

            

9 ค่า จัดซื้ อ ช้ันวาง
อเนกประสงค์ 10 
ช่อง  
 

จัดซื้อช้ันวาง
อเนกประสงค์ 
10 ช่อง จํานวน 
18 ใบ 

124,200 สํานักงาน
เทศบาล 

กอง
การศึกษา 
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1.2 แผนงานการศึกษา 

ท่ี ครุภัณฑ์ 
รายละเอียดของ

ครุภัณฑ์ 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
10 ค่ า จั ด ซื้ อ โ ต๊ ะ

ทํ า ง า น เ ห ล็ ก 
พร้อมกระจก 

จัดซื้อโต๊ะทํางาน
เหล็กจํานวน 6 
ตัว 

28,800 สํานักงาน
เทศบาล 

กอง
การศึกษา 

            

11 ค่าจัดซื้อพัดลมติด
ผนัง 

จัดซื้อพัดลมติด
ผนังจํานวน 10 
เครื่อง 

14,000 สํานักงาน
เทศบาล 

กอง
การศึกษา 

            

 รวม 11 โครงการ 10,000               

 
2. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  
2.1 แผนงานการศึกษา 

ท่ี ครุภัณฑ์ 
รายละเอียดของ

ครุภัณฑ์ 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

หญ้า แบบข้อแข็ง  
 

จัดซื้อเครื่องตัด
หญ้า แบบข้อแข็ง 
จํานวน 2 เครื่อง  

19,000 สํานักงาน
เทศบาล 

กอง
การศึกษา 

            

 รวม 3 โครงการ 19,000               
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2.2 แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี ครุภัณฑ์ 
รายละเอียด
ของครุภัณฑ์ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

ไม้ (เล่ือยโซ่ยนต์) 
จํานวน  
 

เครื่องตัดไม้ 
(เลื่อยโซ่ยนต์) 
จํานวน  
3 เครื่อง 

29,400 สํานักงาน
เทศบาล 

กอง
สาธารณสุข 

            

 รวม 1 โครงการ 29,400               

3.ประเทภครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ท่ี ครุภัณฑ์ 
รายละเอียดของ

ครุภัณฑ์ 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

ส่ ง  วิ ท ยุ  ร ะ บ บ 
vHM/FM  ช นิ ด
มือถือ 5 วัตต์  
 

ค่าจัดซื้อ
เครื่องรับ-ส่ง 
วิทยุ ชนิดมือถือ 
5 วัตต์ จํานวน 
4 เครื่อง 

48,000 สํานักงาน
เทศบาล 

สํานักปลัด 
งานเทศกิจ 

            

 รวม 1 โครงการ 48,000               
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4.ประเทภครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ท่ี ครุภัณฑ์ 
รายละเอียดของ

ครุภัณฑ์ 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

แ อ ล  อี  ดี  ( LED 
TV)  แบบ  smart 
tv ขนาด 40 นิ้ว  
 

ค่าจัดซื้อ
โทรทัศน์ แอล อี 
ดี (LED TV) 
แบบ smart tv 
ขนาด 40 นิ้ว 
จํานวน 8 เครื่อง 

71,200 สํานักงาน
เทศบาล 

สํานักปลัด 
งานเทศกิจ 

            

 รวม 1 โครงการ 71,200               
 
5.ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง 
5.1 แผนงานปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ท่ี ครุภัณฑ์ 
รายละเอียดของ

ครุภัณฑ์ 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

อากาศชนิดลูกสูบ
อัด 2 ครั้ง/ช้ัน  
 

จัดซื้อเครื่องอัด
อากาศชนิด
ลูกสูบอัด 2 
ครั้ง/ช้ัน จํานวน 
2 เครื่อง 

132,000 สํานักงาน
เทศบาล 

สํานักปลัด 
งาน

ป้องกันฯ 

            

 รวม 1 โครงการ 132,000               
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6.ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง 
6.1 แผนงานปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ท่ี ครุภัณฑ์ 
รายละเอียดของ

ครุภัณฑ์ 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

อากาศชนิดลูกสูบ
อัด 2 ครั้ง/ช้ัน  
 

จัดซื้อเครื่องอัด
อากาศชนิด
ลูกสูบอัด 2 
ครั้ง/ช้ัน จํานวน 
2 เครื่อง 

132,000 สํานักงาน
เทศบาล 

สํานักปลัด 
งาน

ป้องกันฯ 

            

 รวม 1 โครงการ 132,000               
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7.ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
7.1 แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี ครุภัณฑ์ 
รายละเอียด
ของครุภัณฑ์ 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

เครื่องตรวจ
อุณหภูมิและ
สแกนใบหน้า  
 

เครื่อง
เครื่องตรวจ
อุณหภูมิและ
สแกนใบหน้า 
จํานวน  
1 เครื่อง 

57,000 สํานักงาน
เทศบาล 

กอง
สาธารณสุข 

            

 รวม 1 โครงการ 57,000               

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


