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แผนพฒันาท้องถิน่ 

(พ.ศ.2561-2565) 

เพิม่เตมิ ครัง้ท่ี 1/2563 

 

ของ 

ส านักงานเทศบาลเมืองแม่โจ ้

อ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม่ 
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ค าน า 
   ตามท่ีเทศบาลเมืองแมํโจ๎  ได๎ประกาศใช๎แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เมื่อวันท่ี 13 
มิถุนายน 2562 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น        
พ.ศ. 2548 แก๎ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนท่ีสุด ท่ี มท 
0810.3/ว 2931 ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง  ซักซ๎อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท๎อ งถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  เพื่อใช๎เป็นแนวทางในการพัฒนาและกรอบในการจัดทํา
งบประมาณรายจํายรวมท้ังวางแนวทางเพื่อให๎มีการปฏิบัติให๎บรรลุวัตถุประสงค๑ตามโครงการพัฒนาท่ีกําหนดไว๎ใน
แผนพัฒนาท๎องถิ่นของเทศบาลในการแก๎ไขป๓ญหา สนองตอบตํอความต๎องการของประชาชนไปแล๎ว  นั้น 

   เนื่องจากการจัดทําโครงการ/กิจกรรม ดังท่ีปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ยัง
ไมํครอบคลุมและมีความจําเป็นเรํงดํวนในการให๎บริการสาธารณะแกํประชาชนในพื้นท่ีเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ภายใต๎วิสัยทัศน๑การพัฒนาซึ่งได๎กําหนดแผนงาน การพัฒนาให๎สอดคล๎องกับยุทธศาสตร๑การพัฒนากลํุม
จังหวัด/จังหวัด นโยบายของรัฐบาล นโยบายผ๎ูบริหาร และยุทธศาสตร๑การพัฒนาเทศบาล เมืองแมํโจ๎ จึงมีความ
จําเป็นต๎องเพิ่มเติมโครงการ/กิจกรรม เพื่อให๎สอดคล๎องกับข๎อเท็จจริงและสถานการณ๑ป๓จจุบัน ท้ังนี้เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2548 แก๎ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 รวมถึงมีการแก๎ไขแผนงานและยุทธศาสตร๑ของโครงการ เพื่อความถูกต๎อง เหมาะสม   
และสอดคล๎องกับงาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
พ.ศ. 2548  ซึ่งโครงการ/กิจกรรมท่ีแก๎ไข เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง ในแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
การเพิ่มเติม ครั้งท่ี 1/2563 นี้ มีวัตถุประสงค๑เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของเทศบาลเมืองแมํโจ๎สามารถ
ตอบสนองความต๎องการและแก๎ไขป๓ญหาความเดือดร๎อนของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแมํโจ๎มากท่ีสุด ตามภารกิจ
และอํานาจหน๎าท่ี พร๎อมกันนี้ยังเป็นการเช่ือมโยงระหวํางแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาและงบประมาณรายจํายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 และ/หรือโครงการพัฒนาอื่น ๆ ในการแก๎ไขป๓ญหาความเดือดร๎อนของประชาชนภายในเขต
เทศบาลเมืองแมํโจ๎อยํางเป็นภาพรวม 

เทศบาลเมืองแมํโจ๎ ได๎จัดทําขึ้นตามแนวทางของการวางแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองแมํโจ๎ โดยมีการ
ประชาคมระดับเมืองในเขตเทศบาลเมืองแมํโจ๎ เพื่อนําป๓ญหาความต๎องการของชุมชนมากําหนดเป็นยุทธศาสตร๑แนว
ทางการพัฒนาโดยมีเปูาหมายท่ีชัดเจน  การวางแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแมํโจ๎เป็นการวางแผนโดยยึดประชาชนเป็น
ศูนย๑กลางการพัฒนา  เพื่อให๎เกิดกระบวนการมีสํวนรํวมจากทุกภาคสํวน  เป็นการวางแผนพัฒนาโดยการบูรณาการ 
การทํางานให๎สามารถบรรลุเปูาหมายท่ีทุกภาคสํวน   เข๎ารํวมลงมือปฏิบัติในพื้นท่ีเปูาหมาย โดยใช๎แผนพัฒนาท๎องถิ่น 
แผนการดําเนินงานและการติดตามประเมินผล  ท่ีได๎จัดทําขึ้นนี้เป็นแนวทางการพัฒนาทุกด๎าน 
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แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งท่ี 1/2563 ท่ีได๎จัดทําขึ้นคงเป็นแนว
ทางการพัฒนาและ เป็นประโยชน๑ตํอการพัฒนาท๎องถิ่นให๎สามารถบรรลุผลสําเร็จตํอประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแมํ
โจ๎ อยํางมีประสิทธิภาพตํอไป 

 

          เทศบาลเมืองแมํโจ๎ 
                             มกราคม  2563 
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แบบ ผ0.1 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  ( พ.ศ.  2561 - 2565 ) 
เทศบาลเมืองแม่โจ้     อ าเภอสันทราย     จังหวัดเชียงใหม่ 

 
 

ยุทธศาสตร ์
 

ปี  2561 ปี  2562 ป ี 2563 ปี  2564 ปี  2565 รวม  5  ป ี

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(  บาท  ) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(  บาท  ) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(  บาท  ) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(  บาท  ) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(  บาท  ) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(  บาท  ) 

1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน             

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา     4 4,395,500 21 24,718,100 163 144,746,100 188 173,859,700 

แผนงานบริหารงานทั่วไป     4 57,700,000 1 2,000,000 2 9,000,000 7 68,700,000 

รวม     8 62,095,500 22 26,718,100 165 153,746,100 195 242,559,700 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ             

แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน     6 310,000 6 310,000 6 310,000 22 1,170,000 

แผนงานเกษตร     2 100,000 2 100,000 2 100,000 6 300,000 

รวม     8 410,000 8 410,000 8 410,000 28 1,470,000 
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ยุทธศาสตร ์

 

ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564 ปี  2565 รวม  5  ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(  บาท  ) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(  บาท  ) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(  บาท  ) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(  บาท  ) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(  บาท  ) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(  บาท  ) 

3.ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

            

แผนงานสาธารณสุข     15 1,912,000 12 2,162,000 12 2,162,000 39 6,236,000 

แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน     34 2,375,000 34 2,375,000 34 2,375,000 102 7,125,000 

แผนงานสังคมสงเคราะห๑     5 320,000 5 320,000 5 320,000 15 960,000 

แผนงานการศึกษา     40 25,712,000 44 25,482,000 46 26,163,000 130 77,357,066 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

    4 350,000 4 350,000 4 350,000 12 1,050,000 

แผนงานงบกลาง     3 32,780,000 3 35,330,000 3 35,330,000 12 154,798,000 

รวม     101 63,449,000 102 66,019,000 104 66,700,000 310 247,526,066 

4.ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

            

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

    7 3,210,000 7 3,210,000 7 3,210,000 24 14,660,000  

รวม     7 3,210,000 7 3,210,000 7 3,210,000 24 14,660,000  
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ยุทธศาสตร ์

 

ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564 ปี  2565 รวม  5  ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(  บาท  ) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(  บาท  ) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(  บาท  ) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(  บาท  ) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(  บาท  ) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(  บาท  ) 

5.การพัฒนาด้านอนุรกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 

            

แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน     21 1,370,000 21 1,370,000 21 1,370,000 63 4,110,000 

แผนงานการเกษตร     4 120,000 4 120,000 4 120,000 20 570,000 

รวม     25 1,490,000 25 1,490,000 25 1,490,000 83 4,680,000 

6.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

            

แผนงานบริหารงานทั่วไป     41 7,855,000 1 7,855,000 45 7,855,000 135 184,325,000 

แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน     5 406,000 5 406,000 5 406,000 15 1,218,000 

แผนงานเคหะและชุมชน     3 34,930,000 3 35,330,000 3 35,330,000 9 105,590,000 

รวม     49 43,191,000 9 43,591,000 53 43,591,000 159 291,133,000 

7.การพัฒนาด้านการปอ้งกัน
บรรเทาสาธารณภัย และการจัดการ
ระเบียบชุมชน   

            

แผนงานรักษาความสงบภายใน     11 2,485,000 10 2,305,000 14 4,205,000 35 8,995,000 

รวม     11 2,485,000 10 2,305,000 14 4,205,000 35 8,995,000 

รวมทั้งสิ้น     205 176,330,500 183 143,743,100 380 274,352,100 834 812,023,766 
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(ยุทธศาสตร์เมืองแม่โจ)้ 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
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(ผ.02) 
รายละเอียดโครงการพฒันาแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

เทศบาลเมืองแมโ่จ้ อ าเภอสันทราย  จังหวดัเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุนสู่สากล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานเพือ่รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน 
1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
พร๎อมตีเส๎นจราจร ขนาดกว๎าง  
4.50  เมตร ยาว  128 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมํน๎อยกวํา 568 
ตารางเมตร   (สถานที่กํอสร๎าง 
ซอยข๎างโรงเรียนปุาบง หมูํที่ 1  
ต.หนองหาร) 

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

ขนาดกว๎าง  
4.50  เมตร 
ยาว  128 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมํ
น๎อยกวํา 568 
ตารางเมตร 

   350,000  ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎มาตรฐาน 

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

กองชําง 

 
 

 
 
 



~ 11 ~ 
 

~ 11 ~ 
 

1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

2 โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิม
ด๎วยแอสฟ๓ลท๑ติกคอนกรีต (โอ
เวอร๑เลย๑) พร๎อมตีเส๎นจราจร 
ขนาดกว๎าง 5.50-8.50 เมตร 
ยาว 835 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไมํ
น๎อยกวํา 6,246 ตารางเมตร 
และยกฝาบํอพัก   (สถานที่
กํอสร๎างบริเวณถนนบ๎านปุา
บง-สามแยกโรงผักกาดดอง 
หมูํที่ 2  ต.หนองหาร) 

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

ขนาดกว๎าง 
5.50-8.50 
เมตร ยาว 835 
เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือ
พื้นที่ดําเนินการ
ไมํน๎อยกวํา 
6,246 ตาราง
เมตร พร๎อมยก
ฝาบํอพัก 

   2,950,000  ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎มาตรฐาน 

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

กองชําง 

3 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
พร๎อมตีเส๎นจราจร ขนาดกว๎าง
2.50 เมตร ยาว 54.50 
เมตร หนา  0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ดําเนินการไมํน๎อยกวํา 
136 ตารางเมตร และกํอสร๎าง
รางระบายนํ้า คสล. กว๎าง 
0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 
เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 
54.50 เมตร (สถานที่กํอสร๎าง
บริเวณซอย 5 หมูํที่ 3 ต.
หนองหาร) 

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

ขนาดกว๎าง2.50 
เมตร ยาว 
54.50 เมตร 
หนา  0.15 
เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมํ
น๎อยกวํา 136 
ตารางเมตร และ
กํอสร๎างราง
ระบายนํ้า คสล. 
กว๎าง 0.30 
เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.40 เมตร 
หนา 0.10 
เมตร ยาว 
54.50 เมตร 

   205,000  ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎มาตรฐาน 

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

กองชําง 



~ 12 ~ 
 

~ 12 ~ 
 

1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

4 โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิม
ด๎วยแอสฟ๓ลท๑ติกคอนกรีต (โอ
เวอร๑เลย๑) พร๎อมตีเส๎นจราจร 
ขนาดกว๎าง 4.00-5.00 เมตร 
ยาว 850 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไมํ
น๎อยกวํา 3,587 ตารางเมตร 
(สถานที่กํอสร๎างบริเวณ สาม 
แยกศาลาหมูํบ๎าน-นํ้าด่ืมรํมร่ืน 
หมูํ 3  ต.หนองหาร) 

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

ขนาดกว๎าง 
4.00-5.00 
เมตร ยาว 850 
เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือ
พื้นที่ดําเนินการ
ไมํน๎อยกวํา 
3,587 ตาราง
เมตร 

   1,352,000  ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎มาตรฐาน 

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

กองชําง 

5 โครงการกํอสร๎างรางริน คสล. 
กว๎าง 1.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 
1.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ยาว 110 เมตร  (สถานที่
กํอสร๎าง บริเวณหลังบ๎านนาย
ป๓น  การะเกตลงลําห๎วย หมูํที่ 
4  ต.หนองหาร) 

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

กว๎าง 1.00 
เมตร ลึกเฉลี่ย 
1.00 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร ยาว 110 
เมตร 

   510,000  ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎มาตรฐาน 

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

กองชําง 

 
 
 



~ 13 ~ 
 

~ 13 ~ 
 

1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

6 โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิม
ด๎วยแอสฟ๓ลท๑ติกคอนกรีตรีต 
(โอเวอร๑เลย๑)  พร๎อมตีเส๎น
จราจร ขนาด กว๎าง 3.00-
5.00 เมตร ยาว 440 เมตร 
หนา0.05 เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมํน๎อยกวํา  
1,860 ตารางเมตร และ
กํอสร๎างรางระบายนํ้า คสล. 
กว๎าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร 
ยาว 498 เมตร (สถานที่
กํอสร๎างบริเวณซอย 1 หลัง
ร๎านลักษณ๑เกษตรยนต๑ หมูํที่ 5 
ต.หนองหาร) 

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

ขนาด กว๎าง 
3.00-5.00 เมตร 
ยาว 440 เมตร 
หนา0.05 เมตร 
หรือพื้นที่
ดําเนินการไมํน๎อย
กวํา  1,860 
ตารางเมตร และ
กํอสร๎างรางระบาย
น้ํา คสล. กว๎าง 
0.30 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.40 เมตร 
หนา 0.10 เมตร 
ยาว 498 เมตร 

   1,850,000  ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎มาตรฐาน 

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

กองชําง 

7 โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด๎วย
แอสฟ๓ลท๑ติกคอนกรตี (โอเวอร๑
เลย๑) พร๎อมตีเส๎นจราจร พร๎อมยก
ฝาบํอพัก ขนาดกว๎าง 6.50 เมตร 
ยาว 512 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไมํน๎อย
กวํา 3,328 ตารางเมตร   
(สถานที่กํอสร๎างบริเวณซอย 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 หรือ
พื้นที่ดําเนินการ
ไมํน๎อยกวํา 
3,328 ตาราง
เมตร   

   1,650,000  ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎มาตรฐาน 

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

กองชําง 

 
 



~ 14 ~ 
 

~ 14 ~ 
 

1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

8 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
พร๎อมตีเส๎นจราจร ขนาดกว๎าง
เฉลี่ย 2.50-3.50 เมตร ยาว  
96 เมตร หนา  0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ดําเนินการไมํน๎อย
กวํา  302 ตารางเมตร พร๎อม
กํอสร๎างรางระบายนํ้า คสล. 
กว๎าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร 
ยาว 96 เมตร  (สถานที่
กํอสร๎างบริเวณซอย 6/1 ตํอ
จากของเดิมฝ๓่งซ๎ายหมูํที่ 6 ต.
หนองหาร) 

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

ขนาดกว๎างเฉลี่ย 
2.50-3.50 
เมตร ยาว  96 
เมตร หนา  
0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ดําเนินการ
ไมํน๎อยกวํา  
302 ตาราง
เมตร พร๎อม
กํอสร๎างราง
ระบายนํ้า คสล. 
กว๎าง 0.30 
เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.40 เมตร 
หนา 0.10 
เมตร ยาว 96 
เมตร 

   395,000  ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎มาตรฐาน 

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

กองชําง 

9 โครงการกํอสร๎างอาคารห๎อง
ประชุมและจัดกิจกรรมหมูํบ๎าน
ขนาดกว๎าง 8.00 เมตร ยาว 
16 เมตร (สถานที่กํอสร๎าง
บริเวณที่ดินเทศบาลเมืองแมํโจ๎ 
หลังวัดทุํงหมื่นน๎อย หมูํ 9  ต.
หนองหาร) 

เพื่อกํอสร๎างอาคารห๎อง
ประชุม เพื่อใช๎จัด
กิจกรรมหมูํบ๎าน 

กํอสร๎างอาคาร
ห๎องประชุม
บริเวณที่ดิน
เทศบาลเมืองแมํ
โจ๎ หลังวัดทุํง
หมื่นน๎อย หมูํ 9  
ต.หนองหาร 

   1,400,000  กํอสร๎าง
เสร็จ 
100% 

สร๎างอาคารห๎อง
ประชุม เพื่อใช๎จัด
กิจกรรมหมูํบ๎าน 

กองชําง 

 



~ 15 ~ 
 

~ 15 ~ 
 

1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

10 โครงการวางทํอระบายนํ้า 
คสล. ขนาดเส๎นผํานศูนย๑กลาง 
0.80 เมตร จํานวน 428 
ทํอน พร๎อมบํอพัก จํานวน 22 
บํอ และถมดินหลังทํอ 
(สถานที่กํอสร๎างบริเวณถนน
ซอยเกษตรใหมํเลียบโรงเรียน
บ๎านห๎วยเก๋ียง หมูํที่ 10 ต.
หนองหนองหาร) 

เพื่อแก๎ไขป๓ญหาน๎าทํวม
ขัง และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ระบายน๎า  

วางทํอระบายนํ้า 
คสล. ขนาดเส๎น
ผํานศูนย๑กลาง 
0.80 เมตร 
จํานวน 428 
ทํอน พร๎อมบํอ
พัก จํานวน 22 
บํอ พร๎อมถมดิน
หลังทํอ 

   1,480,000  ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎มาตรฐาน 

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

กองชําง 

11 โครงการกํอสร๎างถังกรอง 
ขนาด 10 ลบ.ม./ชั่วโมง และ
เจาะบํอบาดาลขนาด 6 นิ้ว 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจําย
นํ้าประปาหมูํบ๎าน (สถานที่
กํอสร๎าง บริเวณประปา
หมูํบ๎าน หมูํที่ 11  ตําบล
หนองหาร  ) 

เพื่อให๎มีนํ้าใชใ๎นการ
อุปโภค บริโภคทํา
การเกษตรและเลี้ยง
สัตว๑ 
 

กํอสร๎างถังกรอง 
ขนาด 10 ลบ.
ม./ชั่วโมง และ
เจาะบํอบาดาล
ขนาด 6 นิ้ว 
(สถานที่กํอสร๎าง 
บริเวณประปา
หมูํบ๎าน หมูํที่ 
11  ตําบลหนอง
หาร  ) 

   550,000  กํอสร๎าง
เสร็จ 
100% 

1. มีนํ้าใช๎ในการ
อุปโภคบริโภคทํา
การเกษตรและเลี้ยง
สัตว๑อยํางเพียงพอ 
2. ลําน้ําไมํต้ืนเขิน 
กว๎างขึ้นไมํมีวัชพืช 
สามารถระบายนํ้าได๎
อยํางสะดวกและ
ปูองกันการเกิดนํ้า
ทํวม 

กองชําง 

 
 
 



~ 16 ~ 
 

~ 16 ~ 
 

1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

12 โครงการปรับปรุงผิวถนนแอส
ฟ๓ลท๑ติกคอนกรีตรีต (โอเวอร๑
เลย๑)  พร๎อมตีเส๎นจราจร ขนาด
กว๎าง 4.00 เมตร ยาว 445 
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ
พื้นที่ดําเนินการไมํน๎อยกวํา 
1,780ตารางเมตร (สถานที่
กํอสร๎างบริเวณซอย 10 วัด
หนองอุโบสถ หมูํที่ 10  ต.ปุา
ไผํ) 

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

ขนาดกว๎าง 
4.00 เมตร ยาว 
445 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือ
พื้นที่ดําเนินการ
ไมํน๎อยกวํา 
1,780ตาราง
เมตร 

   660,000  ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎มาตรฐาน 

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

กองชําง 

13 โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิม
ด๎วยแอสฟ๓ลท๑ติกคอนกรีต (โอ
เวอร๑เลย๑) พร๎อมตีเส๎นจราจร 
ขนาดกว๎าง 3.40 เมตร ยาว 
154 เมตร และขนาดกว๎าง 
3.00 เมตร ยาว 19 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมํน๎อยกวํา 580 
ตารางเมตร (สถานที่กํอสร๎าง 
ซอย 8  หมูํที่ 5  ต.ปุาไผํ) 

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

ขนาดกว๎าง 
3.40 เมตร ยาว 
154 เมตร และ
ขนาดกว๎าง 
3.00 เมตร ยาว 
19 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือ
พื้นที่ดําเนินการ
ไมํน๎อยกวํา 
580 ตาราง
เมตร 

   215,000  ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎มาตรฐาน 

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

กองชําง 

 
 
 
 



~ 17 ~ 
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1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

14 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
พร๎อมตีเส๎นจราจร ขนาดกว๎าง 
3.50 เมตร ยาว 219 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมํน๎อยกวํา 766 
ตารางเมตร และกํอสร๎างราง
ระบายนํ้า คสล. กว๎าง 0.30 
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร 
หนา 0.10 เมตร ยาว 219 
เมตร  (สถานที่กํอสร๎างบริเวณ
ซอยปูาไล หมูํที่ 5  ต.ปุาไผํ) 

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

ขนาดกว๎าง 
3.50  เมตร 
ยาว 219 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมํ
น๎อยกวํา 766 
ตารางเมตร และ
กํอสร๎างราง
ระบายนํ้า คสล. 
กว๎าง 0.30 
เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.40 เมตร 
หนา 0.10 
เมตร ยาว 219 
เมตร 

   950,000  ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎มาตรฐาน 

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

กองชําง 

15 โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิม
ด๎วยแอสฟ๓ลท๑ติกคอนกรีต (โอ
เวอร๑เลย๑) พร๎อมตีเส๎นจราจร 
ขนาดกว๎าง 8.00-10.00 
เมตร ยาว 570 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมํน๎อยกวํา 5,600 
ตารางเมตร (สถานที่กํอสร๎าง
ถนนพัฒนาทรายแก๎ว หมูํที่ 
13  ต.ปุาไผํ) 

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

ขนาดกว๎าง 
8.00-10.00 
เมตร ยาว 570 
เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือ
พื้นที่ดําเนินการ
ไมํน๎อยกวํา 
5,600 ตาราง
เมตร 

   2,500,000  ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎มาตรฐาน 

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

กองชําง 
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1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

16 โครงการกํอสร๎างรางริน คสล. 
กว๎าง  1.00 เมตร ลึกเฉลี่ย  
1.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ยาว  287 เมตร   (สถานที่
กํอสร๎าง บริเวณบ๎านพํอหลวง
มา ถึง บ๎านปูาแดง  หมูํที่ 4 ต.
หนองจ๏อม) 

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

กว๎าง  1.00 
เมตร ลึกเฉลี่ย  
1.00 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร ยาว  287 
เมตร    

   1,320,000  ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎มาตรฐาน 

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

กองชําง 

17 โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด๎วย
แอสฟ๓ลท๑ติกคอนกรตี พร๎อมตีเส๎น
จราจร ขนาดกว๎าง 10.00 เมตร 
ยาว 274 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไมํน๎อย
กวํา 2,670 ตารางเมตร และยก
ฝาบํอ (สถานที่กํอสร๎างบริเวณ
ถนนทางหลวงหมายเลข ชม.ถ 4-
0015 ตั้งแตํหน๎าร๎านก๐วยเตี๋ยว
นายเหมาะ หมูํที่ 7 ) ต.หนองจ๏
อม) 

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

ขนาดกว๎าง 
10.00 เมตร ยาว 
274 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือ
พื้นที่ดําเนินการไมํ
น๎อยกวํา 2,670 
ตารางเมตร และ
ยกฝาบํอ 

   1,480,000  ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎มาตรฐาน 

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

กองชําง 
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1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

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

เพื่อให๎ประชาชนมีลาน
จัด กิจกรรมหรือออก
กําลังกาย 

กํอสร๎างลานกีฬา 
จํานวน 1 แหํง
บริเวณข๎างปุาช๎า 
หมูํ 1  ต.หนอง
หาร 

    240,000 กํอสร๎าง
เสร็จ 
100% 

ประชาชนมีลานกีฬา
ไว๎สําหรับออกกําลัง
กาย  

กองชําง 

19 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
พร๎อมตีเส๎นจราจร กว๎าง 4.00 
เมตร ยาว 374 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมํน๎อยกวํา 1,496 
เมตร (สถานที่กํอสร๎าง บริเวณ
ถนนซอย 6 ฝ๓งตรงข๎ามคลอง
สํงนํ้าคลองชลประทาน หมูํที ่
1  ต.หนองหาร) 

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

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

    1,030,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎มาตรฐาน 

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

กองชําง 

20 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
พร๎อมตีเส๎นจราจร กว๎าง 3.50 
เมตร ยาว 150 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมํน๎อยกวํา 525 
เมตร (สถานที่กํอสร๎าง ซอย 4 
หมูํ 2  ต.หนองหาร) 

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

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

    342,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎มาตรฐาน 

1. เส๎นทางคมนาคมม ี
มาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชน
สามารถเดินทางได๎
สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมี
ความรวดเร็ว 

กองชําง 

 
 



~ 20 ~ 
 

~ 20 ~ 
 

1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

21 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 หมูํที ่3  ต.หนองหาร) 

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 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎มาตรฐาน 

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

กองชําง 

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

ขนาดกว๎าง  
3.00 เมตร ยาว 
75 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ดําเนินการ
ไมํน๎อยกวํา 
225 ตาราง
เมตร 

    148,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎มาตรฐาน 

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

กองชําง 

23 โครงการกํอสร๎างดาดลําห๎วยโจ๎ 
ขนาด กว๎าง 6.00-10.00 เมตร 
ลึก 2.00-3.00 เมตร ยาว 
1,188 เมตร (สถานที่กํอสร๎าง 
บริเวณลําห๎วยแมํโจ๎ หมูํที่ 4 ต.
หนองหาร) 

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

กว๎าง 6.00-
10.00 เมตร ลึก 
2.00-3.00 เมตร 
ยาว 1,188 เมตร 

    3,000,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่ได๎
มาตรฐาน 

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

กองชําง 



~ 21 ~ 
 

~ 21 ~ 
 

1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

24 โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ํา 
คสล. กว๎าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.62 เมตร หนา 0.12 เมตร 
ยาว 405 เมตร (สถานที่กํอสร๎าง
บริเวณเลียบถนนซอยข๎างร๎าน
อ๎อมเมืองค๎าไม๎-สี่แยกทางไป
หมูํบ๎านสมหวัง หมูํที่ 5 ต.หนอง
หาร) 

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 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่ได๎
มาตรฐาน 

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

กองชําง 

25 โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ํา 
คสล. กว๎าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร 
ยาว 240 เมตร (สถานที่กํอสร๎าง
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 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎มาตรฐาน 

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

กองชําง 

26 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 หรือ
พื้นที่ดําเนินการ
ไมํน๎อยกวํา  
130 ตาราง
เมตร   

    85,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎มาตรฐาน 

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

กองชําง 



~ 22 ~ 
 

~ 22 ~ 
 

1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

27 โครงการกํอสร๎างห๎องเก็บ
ของ ขนาดกว๎าง 5x12 
เมตร (สถานที่กํอสร๎าง 
บริเวณสุสานบ๎านแมํโจ๎ 
หมูํที่ 9  ตําบลหนองหาร  
อําเภอสันทราย  จังหวัด
เชียงใหม ํ

เพื่อกํอสร๎างอาคารห๎อง
ประชุม เพื่อใช๎จัด
กิจกรรมหมูํบ๎าน 

กํอสร๎างอาคาร
ห๎องประชุม
บริเวณสุสาน
บ๎านแมํโจ๎ หมูํ
ที่ 9  ตําบล
หนองหาร   

    510,000 กํอสร๎าง
เสร็จ 
100% 

สร๎างอาคารห๎อง
ประชุม เพื่อใช๎จัด
กิจกรรมหมูํบ๎าน 

กองชําง 

28 โครงการกํอสร๎างรางระบายนํ้า 
คสล. กว๎าง 0.40 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.50 เมตร หนา 0.10 
เมตร ยาว 516 เมตร  
(สถานที่กํอสร๎าง บริเวณซอย
หมูํบ๎านณัฐกมล  หมูํที่ 10  ต.
หนองหาร) 

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

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

    1,170,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎มาตรฐาน 

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

กองชําง 

29 อุดหนุนสํานักงานการไฟฟูา
สํวนภูมิภาค อําเภอสันทราย 
เพื่อขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ 
บริเวณหน๎าบ๎านน๎องโบว๑ หมูํที่ 
11  ต.หนองหาร) 

1.เพื่อให๎มีแสงสวําง
เพียงพอสําหรับผู๎ใช๎
ถนนตอนกลางคืน 
2.เพื่อปูองกัน รักษา
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย๑สินของ 

ขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะ 
บริเวณหน๎าบ๎าน
น๎องโบว๑ 

    250,000 จํานวนจุด 
ที่ได๎รับการ
ขยายเขต
ไฟฟูา 

ประชาชนมีไฟฟูาสํอง
สวํางสร๎างความ
ปลอดภัยให๎แกํชีวิต 
และทรัพย๑สิน 

กองชําง 
กับสํานักงานการ
ไฟฟูาสํวนภูมิภาค
อําเภอสันทราย 

 
 



~ 23 ~ 
 

~ 23 ~ 
 

1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

30 โครงการขยายเขตประปา
พร๎อมกํอสร๎างถังกรอง ขนาด 
10 ลบ.ม.ตํอชม. และเจาะบํอ
บาดาลเพื่อขยายเขตประปา
หมูํบ๎าน หมูํ 4 แมํโจ๎ไปชุมชน
บ๎านแมํโจ๎ใหมํ หมูํ 12 ต.
หนองหาร (สถานที่กํอสร๎าง
บริเวณชุมชนบ๎านแมํโจ๎ใหมํ 
หมูํ 12) 

1. เพื่อให๎มีนํ้าใช๎ในการ
อุปโภค บริโภคทํา
การเกษตรและเลี้ยง
สัตว๑ 
2. เพื่อขยายลําน้ําและ
กําจัดวัชพืช ทําให๎การ
ระบายนํ้าสะดวกและ
ปูองกันนํ้าทํวม 

ขยายเขตประปา
พร๎อมกํอสร๎างถัง
กรอง ขนาด 10 
ลบ.ม.ตํอชม. 
และเจาะบํอ
บาดาลเพื่อขยาย
เขตประปา
หมูํบ๎าน หมูํ 4 
แมํโจ๎ไปชุมชน
บ๎านแมํโจ๎ใหมํ 
หมูํ 12 

    950,000 กํอสร๎าง
เสร็จ 
100% 

1. มีนํ้าใช๎ในการ
อุปโภคบริโภคทํา
การเกษตรและเลี้ยง
สัตว๑อยํางเพียงพอ 
2. ลําน้ําไมํต้ืนเขิน 
กว๎างขึ้นไมํมีวัชพืช 
สามารถระบายนํ้าได๎
อยํางสะดวกและ
ปูองกันการเกิดนํ้า
ทํวม 

กองชําง 

31 อุดหนุนสํานักงานการไฟฟูา
สํวนภูมิภาค อําเภอสันทราย 
เพื่อขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ  
ซอยหอพักทัดชา (ซอยสมศรี) 
หมูํที่ 10  ต.ปุาไผํ) 

1.เพื่อให๎มีแสงสวําง
เพียงพอสําหรับผู๎ใช๎
ถนนตอนกลางคืน 
2.เพื่อปูองกัน รักษา
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย๑สินของ 

ขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะ 
บริเวณหน๎าบ๎าน
น๎องโบว๑ 

    250,000 จํานวนจุด 
ที่ได๎รับการ
ขยายเขต
ไฟฟูา 

ประชาชนมีไฟฟูาสํอง
สวํางสร๎างความ
ปลอดภัยให๎แกํชีวิต 
และทรัพย๑สิน 

กองชําง 
กับสํานักงานการ
ไฟฟูาสํวนภูมิภาค
อําเภอสันทราย 

32 โครงการเปลี่ยนฝารางระบาย
นํ้า คสล. ทั้งสองข๎างทาง กว๎าง
เฉลี่ย 0.50 ยาว 141 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  (สถานที่
ดําเนินการ บริเวณถนนสาย
เชื่อมเทศบาลตําบลหนองจ๏อม-
โรงเรียนเนตรระหงษ๑ –บ๎าน
นายเกษ  หมูํที่ 5 ต.ปุาไผํ)  

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

เปลี่ยนฝาราง
ระบายนํ้า คสล. 
ทั้งสองข๎างทาง 
กว๎างเฉลี่ย 0.50 
ยาว 141 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร 

    450,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎มาตรฐาน 

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

กองชําง 



~ 24 ~ 
 

~ 24 ~ 
 

1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

33 โครงการปรับปรุงลําเหมือง
และภูมิทัศน๑ (บริเวณ
สวนสาธารณะหนองแห๎ง) 
ชุมชนหนองทราย 

เพื่อไว๎บริการสาธารณะ
แกสํหกรณ๑นิคม และ
ชุมชนใกล๎เคียง 

ปรับปรุงลํา
เหมืองและภูมิ
ทัศน๑) (บริเวณ
สวนสาธารณะ
หนองแห๎ง) 
ชุมชนหนอง
ทราย 

    250,000 กํอสร๎าง
เสร็จ 
100% 

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

กองชําง 

34 โครงการกํอสร๎างระบบประปา
ขนาดใหญํ จํานวน 1 แหํง 
ตามแบบแปลนกรมทรัพยากร
นํ้า (สถานที่กํอสร๎างบริเวณ
ที่ดินของหมูํบ๎าน) หมูํ 10 
ตําบล ปุาไผํ ชุมชนพัฒนา
ทรายแก๎ว 

1. เพื่อให๎มีนํ้าใช๎ในการ
อุปโภค บริโภคทํา
การเกษตรและเลี้ยง
สัตว๑ 
2. เพื่อขยายลําน้ําและ
กําจัดวัชพืช ทําให๎การ
ระบายนํ้าสะดวกและ
ปูองกันนํ้าทํวม 

กํอสร๎างระบบ
ประปาขนาด
ใหญํ จํานวน 1 
แหํง ตามแบบ
แปลนกรม
ทรัพยากรนํ้า 
ของชุมชนพัฒนา
ทรายแก๎ว 

    3,000,000 กํอสร๎าง
เสร็จ 
100% 

1. มีน้ําใช๎ในการอุปโภค
บริโภคทําการเกษตรและ
เล้ียงสัตว๑อยํางเพียงพอ 
2. ลําน้ําไมํตื้นเขิน กว๎างขึ้น
ไมํมีวัชพืช สามารถระบายน้ํา
ได๎อยํางสะดวกและปูองกัน
การเกิดน้ําทํวม 

กองชําง 

35 โครงการปรับปรุงเสียงตาม
สายในชุมชนศรีสหกรณ๑ 

เพื่อไว๎บริการสาธารณะ
แกชํุมชนทุํงหมื่นน๎อย
และชุมชนใกล๎เคียง 

ปรับปรุงเคร่ือง
ขยายเสียงตาม
สาย และขยาย
เขตระบบเสียง
ตามสายใน
ชุมชนศรีสหกรณ๑ 

    150,000 กํอสร๎าง
เสร็จ 
100% 

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

กองชําง 

36 โครงการกํอสร๎างอาคาร
อเนกประสงค๑ คสล. 2 ชั้น 
กว๎าง 10.00 เมตร ยาว 
13.00 เมตร (สถานที่กํอสร๎าง
บริเวณที่ดินหมูํบ๎าน หมูํ 4  ต.
หนองจ๏อม) 

เพื่อไว๎บริการสาธารณะ
แกชํุมชนศรีสหกรณ๑
และชุมชนใกล๎เคียง 

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

    1,250,000 กํอสร๎างเสร็จ 
100% 

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

กองชําง 



~ 25 ~ 
 

~ 25 ~ 
 

 
1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

37 อุดหนุนสํานักงานการไฟฟูา
สํวนภูมิภาคอําเภอสันทราย 
เพื่อขยายไฟกิ่งสาธารณะ
บริเวณซอย 12 ชุมชนเตาไห 
1 หมูํ 1 ต.หนองหาร อ.สัน
ทราย จ.เชียงใหมํ 

1.เพื่อให๎มีแสงสวําง
เพียงพอสําหรับผู๎ใช๎
ถนนตอนกลางคืน 
2.เพื่อปูองกัน รักษา
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย๑สินของ 

ขยายไฟกิ่ง
สาธารณะบริเวณ
ซอย 12 ชุมชน
เตาไห 1 

    135,000 จํานวนจุด 
ที่ได๎รับการ
ขยายเขต
ไฟฟูา 

ประชาชนมีไฟฟูาสํอง
สวํางสร๎างความ
ปลอดภัยให๎แกํชีวิต 
และทรัพย๑สิน 

กองชําง 
กับสํานักงานการ
ไฟฟูาสํวนภูมิภาค
อําเภอสันทราย 

38 อุดหนุนสํานักงานการไฟฟูา
สํวนภูมิภาคอําเภอสันทราย 
เพื่อขยายไฟกิ่งสาธารณะ
บริเวณซอย 11 ชุมชนเตาไห 
1 หมูํ 1 ต.หนองหาร อ.สัน
ทราย จ.เชียงใหมํ 

1.เพื่อให๎มีแสงสวําง
เพียงพอสําหรับผู๎ใช๎
ถนนตอนกลางคืน 
2.เพื่อปูองกัน รักษา
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย๑สินของ 

ขยายไฟกิ่ง
สาธารณะบริเวณ
ซอย 11 ชุมชน
เตาไห 1 

    50,000 จํานวนจุด 
ที่ได๎รับการ
ขยายเขต
ไฟฟูา 

ประชาชนมีไฟฟูาสํอง
สวํางสร๎างความ
ปลอดภัยให๎แกํชีวิต 
และทรัพย๑สิน 

กองชําง 
กับสํานักงานการ
ไฟฟูาสํวนภูมิภาค
อําเภอสันทราย 

39 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) 

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

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

    162,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎มาตรฐาน 

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

กองชําง 

 
 
 



~ 26 ~ 
 

~ 26 ~ 
 

1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

40 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
พร๎อมตีเส๎นจราจร กว๎าง 2.50 
เมตร ยาว 53 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไมํน๎อย
กวํา 132 เมตร (สถานที่กํอสร๎าง 
บริเวณถนนซอยนางโสพิน  กัลยา 
หมูํที่ 1  ต.หนองหาร) 

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

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

    86,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎มาตรฐาน 

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

กองชําง 

41 โครงการจัดซื้อโคมไฟไฮโซเดียม
พร๎อมติดตั้ง ขนาด 250 วัตต๑ 
เพื่อติดตั้งบริเวณสามแยกทางไป
หมูํ 2 ต.หนองหาร ตั้งแตปําก
ทางเข๎า-สุดซอย 

1. เพื่อพัฒนาเส๎นทาง 
คมนาคมให๎ได๎มาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง ประชาชน
สัญจรได๎อยํางสะดวก 
รวดเร็ว 
 

จัดซื้อโคมไฟไฮโซ
เดียมพร๎อมติดตั้ง 
ขนาด 250 วัตต๑ 
เพื่อติดตั้งบริเวณ
สามแยกทางไปหมูํ 
2 ต.หนองหาร 
ตั้งแตปํากทางเข๎า-
สุดซอย 

    100,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎มาตรฐาน 

1. เส๎นทางคมนาคมม ี
มาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชน
สามารถเดินทางได๎
สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมี
ความรวดเร็ว 

กองชําง 

42 โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด๎วย
แอสฟ๓ลท๑ติกคอนกรีต (โอเวอร๑เลย๑) 
พร๎อมตีเส๎นจราจร ขนาดกว๎าง 
5.00-8.00 เมตร ยาว 819 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนที่
ดําเนินการไมํน๎อยกวํา 5,700 
ตารางเมตร พร๎อมฝาบํอพัก   
(สถานที่กํอสร๎างบริเวณถนนบ๎านปุา
บง-สามแยกโรงผักกาดดอง หมูํที่ 2  
ต.หนองหาร) 

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

ขนาดกว๎าง 5.00-
8.00 เมตร ยาว 
819 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือ
พื้นที่ดําเนินการไมํ
น๎อยกวํา 5,700 
ตารางเมตร พร๎อม
ฝาบํอพัก 

    2,560,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎มาตรฐาน 

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

กองชําง 



~ 27 ~ 
 

~ 27 ~ 
 

1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

43 โครงการกํอสร๎างกําแพงกันดิน
เพื่อปูองกันถนนทรุด สูง 2.00 
เมตร ยาว 82 เมตร  (สถานที่
กํอสร๎างบริเวณถนนหน๎าบ๎าน
พํอหลวงใจ หมูํที่ 2 ต.หนอง
หาร) 

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

สูง 2.00 เมตร 
ยาว 82 เมตร 

    1,500,000  ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎มาตรฐาน 

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

กองชําง 

44 โครงการปรับปรุงระบบประปา
หมูํบ๎าน กํอสร๎างถังกรองและ
เปลี่ยนอุปกรณ๑ภายในโรงสูบ 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจําย
นํ้า ชุมชนปุาบง 

1. เพื่อให๎มีน้ําใช๎ในการ
อุปโภค บริโภคทํา
การเกษตรและเลี้ยงสัตว๑ 
2. เพื่อขยายลําน้ําและ
กําจัดวัชพืช ทําให๎การ
ระบายน้ําสะดวกและ
ปูองกันนํ้าทํวม 

กํอสร๎างถังกรอง
และเปลี่ยน
อุปกรณ๑ภายในโรง
สูบ เพื่อเพิ่ม
ประสทิธิภาพการ
จํายน้ําชุมชนปุา
บง 

    650,000 กํอสร๎าง
เสร็จ 
100% 

1. มีน้ําใช๎ในการ
อุปโภคบริโภคทํา
การเกษตรและเลี้ยง
สัตว๑อยํางเพียงพอ 
2. ลําน้ําไมํตื้นเขิน 
กว๎างขึ้นไมํมีวัชพืช 
สามารถระบายน้ําได๎
อยํางสะดวกและ
ปูองกันการเกิดน้ําทํวม 

กองชําง 

45 โครงการกํอสร๎างดาดลําเหมือง
คลองสํงนํ้า ขนาดกว๎าง 2.00 
เมตร ลึก 1.50 เมตร ยาว 
500 เมตร (สถานที่กํอสร๎าง 
บริเวณลําเหมือง ซอย 9 หมูํที่ 
2 ต.หนองหาร) 

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

ขนาดกว๎าง 
2.00 เมตร ลึก 
1.50 เมตร ยาว 
500 เมตร 

    800,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎มาตรฐาน 

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

กองชําง 

 



~ 28 ~ 
 

~ 28 ~ 
 

1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

46 โครงการกํอสร๎างถนน  คสล. 
พร๎อมตีเส๎นจราจรขนาดกว๎าง 
3.00 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นทีด่ําเนินการ
ไมํน๎อยกวํา 150 ตารางเมตร 
(สถานที่กํอสร๎างบริเวณหน๎าบ๎าน
ยายมอย หมูํที่ 2  ต.หนองหาร) 

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

ขนาดกว๎าง 3.00 
เมตร ยาว 50 
เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมํน๎อย
กวํา 150 ตาราง
เมตร 

    98,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่ได๎
มาตรฐาน 

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

กองชําง 

47 โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด๎วย
แอสฟ๓ลท๑ติกคอนกรตี (โอเวอร๑
เลย๑) พร๎อมตีเส๎นจราจร ขนาด
กว๎าง  3.50 เมตร ยาว 95 
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมํน๎อยกวํา 332 
ตารางเมตร   (สถานที่กํอสร๎าง
บริเวณซอย 7  หมูํที่ 2  ต.หนอง
หาร) 

1. เพื่อให๎มีน้ําใช๎ในการ
อุปโภค บริโภคทํา
การเกษตรและเลี้ยงสัตว๑ 
2. เพื่อขยายลําน้ําและ
กําจัดวัชพืช ทําให๎การ
ระบายน้ําสะดวกและ
ปูองกันนํ้าทํวม 

ขนาดกว๎าง  3.50 
เมตร ยาว 95 
เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมํน๎อย
กวํา 332 ตาราง
เมตร 

    120,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่ได๎
มาตรฐาน 

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

กองชําง 

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

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

ขนาดกว๎าง 
3.50 เมตร ยาว 
21 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ดําเนินการ
ไมํน๎อยกวํา 73 
ตารางเมตร 

    48,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎มาตรฐาน 

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

กองชําง 

 



~ 29 ~ 
 

~ 29 ~ 
 

1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

49 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
พร๎อมตีเส๎นจราจร  ขนาดกว๎าง 
2.50 เมตร ยาว 28 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมํน๎อยกวํา 70 
ตารางเมตร (สถานที่กํอสร๎าง
บริเวณ ซอย บ๎านพัน ธิดี  หมูํ 
3 ต.หนองหาร) 

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

ขนาดกว๎าง 
2.50 เมตร ยาว 
28 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ดําเนินการ
ไมํน๎อยกวํา 70 
ตารางเมตร 

    46,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎มาตรฐาน 

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

กองชําง 

50 โครงการขยายเขตการจําย
นํ้าประปา หมูํที่ 3 ต.หนอง
หาร ชุมชนปุาขาม 

1. เพื่อให๎มีนํ้าใช๎ในการ
อุปโภค บริโภคทํา
การเกษตรและเลี้ยง
สัตว๑ 
2. เพื่อขยายลําน้ําและ
กําจัดวัชพืช ทําให๎การ
ระบายนํ้าสะดวกและ
ปูองกันนํ้าทํวม 

กํอสร๎างถังกรอง
และเปลี่ยน
อุปกรณ๑ภายใน
โรงสูบ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การจํายนํ้า หมูํที่ 
3 ต.หนองหาร
ชุมชนปุาขาม 

    250,000 กํอสร๎าง
เสร็จ 
100% 

1. มีนํ้าใช๎ในการอุปโภค
บริโภคทําการเกษตร
และเลี้ยงสัตว๑อยําง
เพียงพอ 
2. ลําน้ําไมํต้ืนเขิน 
กว๎างขึ้นไมํมีวัชพืช 
สามารถระบายนํ้าได๎
อยํางสะดวกและ
ปูองกันการเกิดนํ้าทํวม 

กองชําง 

51 โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด๎วย
แอสฟ๓ลท๑ติกคอนกรตี (โอเวอร๑
เลย๑) พร๎อมตีเส๎นจราจร ขนาด
กว๎าง 3.00-3.50 เมตร ยาว  
27.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือพื้นที่ดําเนินการไมํน๎อยกวํา 
89 ตารางเมตร (สถานที่กํอสร๎าง
บริเวณซอย 8 หมูํที ่3  ต.หนอง
หาร) 

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 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎มาตรฐาน 

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

กองชําง 



~ 30 ~ 
 

~ 30 ~ 
 

1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

52 โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิม
ด๎วยแอสฟ๓ลท๑ติกคอนกรีต (โอ
เวอร๑เลย๑) พร๎อมตีเส๎นจราจร 
ขนาดกว๎าง 3.00 เมตร ยาว 
32.00 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไมํ
น๎อยกวํา 96 ตารางเมตร และ
กํอสร๎างรางระบายนํ้า ขนาด
กว๎าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร 
ยาว 32 เมตร (สถานที่
กํอสร๎างบริเวณซอย 17 หมูํที่ 
3  ต.หนองหาร) 

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

ขนาดกว๎าง 
3.00 เมตร ยาว 
32.00 เมตร 
หนา 0.05 
เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมํ
น๎อยกวํา 96 
ตารางเมตร และ
กํอสร๎างราง
ระบายนํ้า ขนาด
กว๎าง 0.30 
เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.40 เมตร 
หนา 0.10 
เมตร ยาว 32 
เมตร 

    120,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎มาตรฐาน 

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

กองชําง 

53 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
พร๎อมตีเส๎นจราจร  ขนาดกว๎าง 
3.50-4.00 เมตร ยาว 40 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมํน๎อยกวํา 150 
ตารางเมตร (สถานที่กํอสร๎าง
บริเวณซอย ลุงใจ หมูํที่ 3  ต.
หนองหาร) 

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

ขนาดกว๎าง 3.50-
4.00 เมตร ยาว 
40 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ดําเนินการไมํ
น๎อยกวํา 150 
ตารางเมตร 

    98,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่ได๎
มาตรฐาน 

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

กองชําง 

 
 



~ 31 ~ 
 

~ 31 ~ 
 

1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

54 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
พร๎อมตีเส๎นจราจร  ขนาดกว๎าง 
2.50 เมตร ยาว 21 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการ
ไมํน๎อยกวํา 52 ตารางเมตร 
(สถานที่กํอสร๎างบริเวณ ซอย 
บ๎านปูาแดง  พิเคราะห๑กิจ  หมูํ 3  
ต.หนองหาร) 

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

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

    35,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่ได๎
มาตรฐาน 

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

กองชําง 

55 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
พร๎อมตีเส๎นจราจร  ขนาดกว๎าง 
3.50-4.00 เมตร ยาว 715 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมํน๎อยกวํา 2,681 
ตารางเมตร (สถานที่กํอสร๎าง
บริเวณถนนเลียบลําน้ําคาว-หลัง
วัดห๎วยเก๋ียง  หมูํ 3 ต.หนองหาร) 

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

ขนาดกว๎าง 3.50-
4.00 เมตร ยาว 
715 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ดําเนินการไมํ
น๎อยกวํา 2,681 
ตารางเมตร 

    1,890,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่ได๎
มาตรฐาน 

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

กองชําง 

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

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

ขนาดกว๎าง 
3.50 เมตร ยาว 
31 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือ
พื้นที่ดําเนินการ
ไมํน๎อยกวํา 
108 ตาราง
เมตร 

    38,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎มาตรฐาน 

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

กองชําง 

 



~ 32 ~ 
 

~ 32 ~ 
 

1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

57 โครงการกํอสร๎างถนน คศล. 
ซอย 10 (สถานที่กํอสร๎าง 
บริเวณบ๎านสม ป๓ญญาเป็ง หมูํ
ที่ 3  ต.หนองหาร) 

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

กํอสร๎างถนน 
คศล. ซอย 10 

    2,000,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎มาตรฐาน 

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

กองชําง 

58 โครงการกํอสร๎างรางระบายนํ้า 
คสล. กว๎าง 0.50 เมตร ลึก 
เฉลี่ย 0.62. เมตร หนา 0.12 
เมตร ยาว 357 เมตร  
(สถานที่กํอสร๎าง หน๎าน้ําด่ืมรํม
ร่ืน หมูํที่ 3 ตําบล หนองหาร) 

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

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

    1,200,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎มาตรฐาน 

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

กองชําง 

59 โครงการกํอสร๎างระบบประปา
ขนาดใหญํ จํานวน 1 แหํง 
ตามแบบแปลนกรมทรัพยากร
นํ้า (สถานที่กํอสร๎างบริเวณ
ที่ดินของหมูํบ๎าน) ชุมชนห๎วย
เก๋ียง 

1. เพื่อให๎มีนํ้าใช๎ในการ
อุปโภค บริโภคทํา
การเกษตรและเลี้ยง
สัตว๑ 
2. เพื่อขยายลําน้ําและ
กําจัดวัชพืช ทําให๎การ
ระบายนํ้าสะดวกและ
ปูองกันนํ้าทํวม 

กํอสร๎างระบบ
ประปาขนาด
ใหญํ จํานวน 1 
แหํง ตามแบบ
แปลนกรม
ทรัพยากร ชุมชน
ห๎วยเก๋ียง 

    2,700,000 กํอสร๎าง
เสร็จ 
100% 

1. มีนํ้าใช๎ในการอุปโภค
บริโภคทําการเกษตร
และเลี้ยงสัตว๑อยําง
เพียงพอ 
2. ลําน้ําไมํต้ืนเขิน 
กว๎างขึ้นไมํมีวัชพืช 
สามารถระบายนํ้าได๎
อยํางสะดวกและ
ปูองกันการเกิดนํ้าทํวม 

กองชําง 



~ 33 ~ 
 

~ 33 ~ 
 

1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

60 โครงการกํอสร๎างถังกรอง ขนาด 10 
ลบ.ม./ชั่วโมง และเจาะบํอบาดาล
ขนาด 6 นิ้ว เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การจํายน้ําประปาหมูํบ๎าน (สถานที่
กํอสร๎าง บริเวณประปาหมูํบ๎าน หมูํที่ 
3  ต.หนองหาร) 

1. เพื่อให๎มีนํ้าใช๎ในการ
อุปโภค บริโภคทํา
การเกษตรและเลี้ยง
สัตว๑ 
2. เพื่อขยายลําน้ําและ
กําจัดวัชพืช ทําให๎การ
ระบายนํ้าสะดวกและ
ปูองกันนํ้าทํวม 

กํอสร๎างถังกรอง 
ขนาด 10 ลบ.
ม./ชั่วโมง และ
เจาะบํอบาดาล
ขนาด 6 น้ิว เพื่อ
เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การจําย
นํ้าประปา
หมูํบ๎าน 

    550,000 กํอสร๎าง
เสร็จ 
100% 

1. มีนํ้าใช๎ในการอุปโภค
บริโภคทําการเกษตร
และเลี้ยงสัตว๑อยําง
เพียงพอ 
2. ลําน้ําไมํต้ืนเขิน 
กว๎างขึ้นไมํมีวัชพืช 
สามารถระบายนํ้าได๎
อยํางสะดวกและ
ปูองกันการเกิดนํ้าทํวม 

กองชําง 

61 โครงการกํอสร๎างทํอลอดเหลี่ยม 
คสล. กว๎าง 2.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.80-1.20 เมตร หนา 0.12 เมตร 
ยาว 785 เมตร เพ่ือขยายผิวถนน 
(สถานที่กํอสร๎าง บริเวณถนนซอย
ธนาคารกรุงไทย ตั้งแตํหอพักเดอะมิ
ราเคิล ถึงสะพานแมํน้ําคาว หมูํที ่4 
ต.หนองหาร) 

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

กว๎าง 2.00 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 0.80-
1.20 เมตร หนา 
0.12 เมตร ยาว 
785 เมตร 

    5,100,000 กํอสร๎าง
เสร็จ 
100% 

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

กองชําง 

62 โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด๎วย
แอสฟ๓ลท๑ติกคอนกรีต (โอเวอร๑เลย๑) 
พร๎อมตีเส๎นจราจร ขนาดกว๎าง 
3.50-7.00 เมตร ยาว 794 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนที่
ดําเนินการไมํน๎อยกวํา 2,900 
ตารางเมตร (สถานที่กํอสร๎างบริเวณ
ถนนเลียบลําเหมืองห๎วยโจ๎ หมูํที่ 4  
ต.หนองหาร) 

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

ขนาดกว๎าง 3.50-
7.00 เมตร ยาว 
794 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือ
พื้นที่ดําเนินการไมํ
น๎อยกวํา 2,900 
ตารางเมตร 

    1,020,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่ได๎
มาตรฐาน 

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

กองชําง 



~ 34 ~ 
 

~ 34 ~ 
 

1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

63 โครงการติดต้ังสัญญาณไฟ
จราจร บริเวณ 3 แยกข๎าง 
ธนาคาร กรุงไทย 

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

ติดต้ังสัญญาณ
ไฟจราจร 
บริเวณ 3 แยก
ข๎าง ธนาคาร 
กรุงไทย 

    3,000,000 กํอสร๎าง
เสร็จ 
100% 

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

กองชําง 

64 โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด๎วย
แอสฟ๓ลท๑ติกคอนกรตี (โอเวอร๑
เลย๑) พร๎อมตีเส๎นจราจร ขนาด
กว๎าง 6.50-8.00 เมตร ยาว 
590 เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือพื้นที่ดําเนินการไมํน๎อยกวํา 
4,278 ตารางเมตร (สถานที่
กํอสร๎างซอยข๎างธนาคารกรุงไทย 
หมูํที่ 4  ต.หนองหาร) 

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

ขนาดกว๎าง 
6.50-8.00 
เมตร ยาว 590 
เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือ
พื้นที่ดําเนินการ
ไมํน๎อยกวํา 
4,278 ตาราง
เมตร 

    1,450,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎มาตรฐาน 

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

กองชําง 

65 โครงการกํอสร๎างรางระบายนํ้า 
คสล. กว๎าง 0.30 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.10 
เมตร ยาว 80เมตร  (สถานที่
กํอสร๎าง บริเวณซอยบ๎านลุง
สิทธิ-์ปูาฟอง  หมูทํี่ 4  ต.
หนองหาร) 

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

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

    180,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎มาตรฐาน 

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

กองชําง 



~ 35 ~ 
 

~ 35 ~ 
 

1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

66 โครงการตํอเติมศูนย๑เรียนร๎ู 
เทศบาลเมืองแมํโจ ๎บริเวณ
หน๎าวัดแมํโจ๎ หมูํ 4 ตําบล
หนองหาร จํานวน 1 แหํง 

เพื่อไว๎บริการสาธารณะ
แกชํุมชนแมํโจ๎ และ
ชุมชนใกล๎เคียง 

ตํอเติมศูนย๑
เรียนร๎ู เทศบาล
เมืองแมํโจ๎ 
บริเวณหน๎าวัด
แมํโจ๎ 

    500,000 กํอสร๎าง
เสร็จ 
100% 

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

กองชําง 

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

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

ศูนย๑กลาง 1.20 
เมตร จํานวน 93 
ทํอน พร๎อมบํอพัก 
จํานวน 7 บํอ   

    380,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่ได๎
มาตรฐาน 

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

กองชําง 

68 โครงการวางทํอระบายน้ํา คสล. 
เส๎นผํานศูนย๑กลาง 0.60 เมตร 
จํานวน 108 ทํอน พร๎อมบํอพัก 
จํานวน  8 บํอ (สถานที่กํอสร๎าง 
หลังวัดแมํโจ๎ หมูํที่ 4 ต.หนอง
หาร) 

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

เส๎นผํานศูนย๑กลาง 
0.60 เมตร 
จํานวน 108 
ทํอน พร๎อมบํอพัก 
จํานวน  8 บํอ 

    250,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่ได๎
มาตรฐาน 

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

กองชําง 

 



~ 36 ~ 
 

~ 36 ~ 
 

1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

69 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) 

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

ขนาด กว๎าง 
4.00 เมตร ยาว 
172 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ดําเนินการ
ไมํน๎อยกวํา 
688 ตาราง
เมตร  

    450,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎มาตรฐาน 

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

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 

ขนาด กว๎าง 
0.15 เมตร ลึก 
3.00 เมตร  
ยาว  10 ม. 

    120,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎มาตรฐาน 

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

กองชําง 

71 โครงการปรับปรุงที่จอดรถ  
ขนาดกว๎าง 20.00 เมตร ยาว 
90.50 เมตร  หรือพื้นที่
ดําเนินการไมํน๎อยกวํา 1,810 
ตารางเมตร (สถานที่กํอสร๎าง
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
ดําเนินการไมํน๎อย
กวํา 1,810 
ตารางเมตร 

    640,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่ได๎
มาตรฐาน 

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

กองชําง 



~ 37 ~ 
 

~ 37 ~ 
 

1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

72 โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด๎วย
แอสฟ๓ลท๑ติกคอนกรีต (โอเวอร๑เลย๑) 
พร๎อมตีเส๎นจราจร ขนาดกว๎าง 3.00 
เมตร ยาว 114 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือพ้ืนที่ดําเนินการไมํน๎อย
กวํา 342 ตารางเมตร   (สถานที่
กํอสร๎างบริเวณบ๎านนางจันทร๑ทิพย๑
ถึงบ๎านนายโบว๑ หมูํที่ 4  ต.หนอง
หาร) 

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
ดําเนินการไมํน๎อย
กวํา 342 ตาราง
เมตร 

    120,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่ได๎
มาตรฐาน 

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

กองชําง 

73 โครงการกํอสร๎างถังกรอง ขนาด 10 
ลบ.ม./ชั่วโมง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการจํายน้ําประปาหมูํบ๎าน หมูํที่ 4 
ตําบลหนองหาร  จํานวน 1 แหํง  
(สถานที่กํอสร๎างบริเวณประปา
หมูํบ๎าน หมูํที่ 4  ต.หนองหาร) 

1. เพื่อให๎มีนํ้าใช๎ในการ
อุปโภค บริโภคทํา
การเกษตรและเลี้ยง
สัตว๑ 
2. เพื่อขยายลําน้ําและ
กําจัดวัชพืช ทําให๎การ
ระบายนํ้าสะดวกและ
ปูองกันนํ้าทํวม 

กํอสร๎างถังกรอง 
ขนาด 10 ลบ.
ม./ชั่วโมง และ
เจาะบํอบาดาล
ขนาด 6 น้ิว เพื่อ
เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การจําย
นํ้าประปา
หมูํบ๎าน 

    550,000 กํอสร๎าง
เสร็จ 
100% 

1. มีนํ้าใช๎ในการอุปโภค
บริโภคทําการเกษตร
และเลี้ยงสัตว๑อยําง
เพียงพอ 
2. ลําน้ําไมํต้ืนเขิน 
กว๎างขึ้นไมํมีวัชพืช 
สามารถระบายนํ้าได๎
อยํางสะดวกและ
ปูองกันการเกิดนํ้าทํวม 

กองชําง 

74 โครงการปรับปรุงและกํอสร๎างผิว
ถนนเดิมด๎วยแอสฟ๓ลท๑ติกคอนกรีต 
พร๎อมขยายถนน กว๎างตีเส๎นจราจร 
ขนาด กว๎าง 4.50-10.00 เมตร 
ยาว 430 เมตร หนา 0.05-0.20 
เมตร หรือพ้ืนที่ดําเนินการไมํน๎อย
กวํา 3,010 ตารางเมตร  (สถานที่
กํอสร๎างตั้งแตํสามแยกชุมชนทุํงปุา
เก็ดถึงสวนสาธารณะร๎องขี้ฑูต  หมูํที่ 
5 ต.หนองหาร) 

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

กว๎าง 4.50-
10.00 เมตร ยาว 
430 เมตร หนา 
0.05-0.20 เมตร 
หรือพื้นที่
ดําเนินการไมํน๎อย
กวํา 3,010 
ตารางเมตร 

    1,650,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่ได๎
มาตรฐาน 

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

กองชําง 



~ 38 ~ 
 

~ 38 ~ 
 

1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

75 โครงการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร
พร๎อมสี่แยกหมูํบ๎านแมํโจ๎วิลเลท 
หมูํที่ 5  ตําบลหนองหาร  อําเภอ
สันทราย 

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

ติดตั้งไฟสญัญาณ
จราจรพร๎อมสี่แยก
หมูํบ๎านแมํโจ๎วิล
เลท หมูํที่ 5  
ตําบลหนองหาร  
อําเภอสันทราย 

    1,350,000  ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่ได๎
มาตรฐาน 

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

กองชําง 

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

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

ขนาด กว๎าง 
6.00-9.50 เมตร 
ยาว 995 เมตร 
หนา0.05 เมตร 
หรือพื้นที่
ดําเนินการไมํน๎อย
กวํา 8,900 
ตารางเมตร   

    680,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎มาตรฐาน 

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

กองชําง 

77 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
พร๎อมตีเส๎นจราจร ขนาด กว๎าง 
3.00 เมตร ยาว 25 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นทีด่ําเนินการ
ไมํน๎อยกวํา 75 ตารางเมตร และ
กํอสร๎างรางระบายน้ํา คสล. กว๎าง 
0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร 
หนา 0.10เมตร ยาว  25 เมตร 
(สถานที่กํอสร๎างบริเวณบ๎านแมํ
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
พ้ืนที่ดําเนินการไมํ
น๎อยกวํา 75 ตาราง
เมตร และกํอสร๎าง
รางระบายน้ํา คสล. 
กว๎าง 0.30 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 0.40 
เมตร หนา 0.10
เมตร ยาว  25 
เมตร 

    120,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎มาตรฐาน 

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

กองชําง 



~ 39 ~ 
 

~ 39 ~ 
 

1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

78 โครงการกํอสร๎างศาลา
อเนกประสงค๑ จํานวน 1 แหงํ 
(สถานที่กํอสร๎างบริเวณที่ดิน
สาธารณะ หมูํบ๎าน หมูํที่ 5  ต.
หนองหาร) 

เพื่อไว๎บริการสาธารณะ
แกสํหกรณ๑นิคม และ
ชุมชนใกล๎เคียง 

กํอสร๎างศาลา
อเนกประสงค๑ 
จํานวน 1 แหํง 

    850,000 กํอสร๎าง
เสร็จ 
100% 

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

กองชําง 

79 ติดตั้งไฟไฮโซเดียมภายในชุมชน
สหกรณ๑นิคม 1 จํานวน 10 จุด 

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

ติดตั้งไฟไฮโซเดียม
ภายในชุมชน
สหกรณ๑นิคม 1 
จํานวน 10 จุด 

    80,000 กํอสร๎างเสร็จ 
100% 

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

กองชําง 

80 โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด๎วย
แอสฟ๓ลท๑ติกคอนกรตี (โอเวอร๑
เลย๑) พร๎อมตีเส๎นจราจร พร๎อมยก
ฝาบํอพัก ขนาดกว๎าง 6.50 เมตร 
ยาว 512 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไมํน๎อย
กวํา 3,328 ตารางเมตร   
(สถานที่กํอสร๎างบริเวณซอย 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 หรือ
พื้นที่ดําเนินการ
ไมํน๎อยกวํา 
3,328 ตาราง
เมตร   

    1,650,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎มาตรฐาน 

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

กองชําง 



~ 40 ~ 
 

~ 40 ~ 
 

1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

81 โครงการขุดลอกลําเหมือง 
บริเวณข๎างบ๎านคณุปราณ ี
(ร๎านเต็งหน่ึงแข็ง) และข๎าง
บ๎านยายพลอย  เจริญทรัพย๑ 

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

ขุดลอกลําเหมือง 
บริเวณข๎างบ๎าน
คุณปราณ ี

    200,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎มาตรฐาน 

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

กองชําง 

82 โครงการกํอสร๎างรางระบายนํ้า 
คสล. กว๎าง 0.40 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.50 เมตร หนา 0.10 
เมตร ยาว 225 เมตร  
(สถานที่กํอสร๎าง บริเวณบ๎าน
ลุงคํา หมูทํี ่5  ต.หนองหาร) 

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

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

    610,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎มาตรฐาน 

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

กองชําง 

83 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) 

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

กว๎าง 5.00 
เมตร ยาว 280 
เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ดําเนินการ
ไมํน๎อยกวํา 
1,400 ตาราง
เมตร 

    910,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎มาตรฐาน 

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

กองชําง 



~ 41 ~ 
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1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

84 โครงการกํอสร๎างรางระบายนํ้า 
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) 

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

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

    1,650,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎มาตรฐาน 

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

กองชําง 

85 โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิม
ด๎วยแอสฟ๓ลท๑ติกคอนกรีต (โอ
เวอร๑เลย๑) ขนาดกว๎าง 5.00-
5.50 เมตร ยาว 614 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมํน๎อยกวํา 3,145 
ตารางเมตร (สถานที่กํอสร๎าง
บริเวณซอยนครบาดาล หมูํที่ 
5  ต.หนองหาร) ตามแบบ
กรมการปกครอง ท.1-03 
พร๎อมปูายโครงการ จํานวน 1 
โครงการ 

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

ขนาดกว๎าง 
5.00-5.50 
เมตร ยาว 614 
เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือ
พื้นที่ดําเนินการ
ไมํน๎อยกวํา 
3,145 ตาราง
เมตร 

   1,151,100 1,151,100 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎มาตรฐาน 

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

กองชําง 
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1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

86 โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิม
ด๎วยแอสฟ๓ลท๑ติกคอนกรีต 
พร๎อมตีเส๎นจราจร ขนาด กว๎าง 
6.00-8.00 เมตร ยาว 678 
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ
พื้นที่ดําเนินการไมํน๎อยกวํา 
4,740 ตารางเมตร  (สถานที่
กํอสร๎างต้ังแตํ สี่แยกวัดมงคล
เศรษฐี ถึงหมูํบา๎นกาญน๑กนก
หมูํที่ 5 ต.หนองหาร) 

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

ขนาด กว๎าง 
6.00-8.00 เมตร 
ยาว 678 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 
หรือพื้นที่
ดําเนินการไมํน๎อย
กวํา 4,740 
ตารางเมตร   

    2,600,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎มาตรฐาน 

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

กองชําง 

87 โครงการขยายไหลํทาง ขนาด
กว๎าง 0.30-0.70 เมตร ทั้งสอง
ข๎าง หนา  0.15 เมตร ยาว  
1,241 เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมํน๎อยกวํา 1,800 
ตารางเมตร  (สถานที่กํอสร๎าง 
ถนนบ๎านทุํงปุาเก็ดสายหลัก หมูํที่ 
6 ต.หนองหาร) 

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 หรือพื้นที่
ดําเนินการไมํน๎อย
กวํา 1,800 
ตารางเมตร   

    1,200,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎มาตรฐาน 

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

กองชําง 
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1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

88 โครงการวางทํอระบายนํ้า 
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 
เพื่อเชื่อมตํอถนนสายบ๎านร๎อง-
ไปชุมชนทุํงปุาเก็ด (สถานที่
กํอสร๎างบริเวณถนนเชื่อมบ๎าน
ร๎องไปชุมชนทุํงปุาเก็ด หมูํ 6 
ต.หนองหาร) 

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

เส๎นผําน
ศูนย๑กลาง 1.00 
เมตร จํานวน 
80 ทํอน พร๎อม
บํอพัก จํานวน 4 
บํอ และกํอสร๎าง
ถนน คสล. 
พร๎อมตีเส๎น
จราจร กว๎าง 
5.00 เมตร ยาว 
85 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ดําเนินการ
ไมํน๎อยกวํา 
425 ตาราง
เมตร 

    590,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎มาตรฐาน 

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

กองชําง 

89 โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด๎วย
แอสฟ๓ลท๑ติกคอนกรตี พร๎อมตีเส๎น
จราจร ขนาดกว๎าง 5.00 เมตร 
ยาว 250 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไมํน๎อย
กวํา  1,250 ตารางเมตร  
(สถานที่กํอสร๎างบริเวณถนน
ทางเข๎าสวนสาธารณะร๎องขี้ฑูต 
หมูํที่ 6 ต.หนองหาร) 

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

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

    460,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่ได๎
มาตรฐาน 

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

กองชําง 
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1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

90 โครงการกํอสร๎างรางริน คสล. 
กว๎าง 3.00-3..50 เมตร ลึก
เฉลี่ย 1.50-2.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ยาว 420 เมตร 
เพื่อปูองกันนํ้าทํวม (สถานที่
กํอสร๎าง บริเวณข๎างหมูํบ๎านธน
ชัย ชุมชนทุํงปุาเก็ด หมูํที่ 6  
ต.หนองหาร)  

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

กว๎าง 3.00-
3..50 เมตร ลึก
เฉลี่ย 1.50-
2.00 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร ยาว 420 
เมตร เพื่อ
ปูองกันนํ้าทํวม 

    4,620,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎มาตรฐาน 

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

กองชําง 

91 โครงการปรับปรุงพื้นที่
สวนสาธารณะร๎องขี้ฑูตและภูมิ
ทัศน๑บริเวณโดยรอบ
สวนสาธารณะร๎องขี้ฑูต 
(สถานที่กํอสร๎าง บริเวณ
สวนสาธารณะร๎องขี้ฑูต หมูํที่ 
5- หมูํที่ 6  ต.หนองหาร อ.สัน
ทราย) 

เพื่อไว๎บริการสาธารณะ
แกํชุมชนทุํงปุาเก็ด และ
ชุมชนใกล๎เคียง 

ปรับปรุงพื้นที่
สวนสาธารณะ
ร๎องขี้ฑูตและภูมิ
ทัศน๑บริเวณ
โดยรอบ
สวนสาธารณะ
ร๎องขี้ฑูต 

    2,500,000 กํอสร๎าง
เสร็จ 
100% 

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

กองชําง 

92 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
พร๎อมถม ปรับผิวถนน กว๎าง 
4.00 เมตร ยาว 350 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมํน๎อยกวํา 1,400 
เมตร (สถานที่กํอสร๎าง บริเวณ
ซอยหน๎าโรงแรมไลน๑อัพรีสอร๑ท 
แอนด๑สปาถึงหลังหมูํบ๎านสมหวัง 
หมูํที่ 6 ตําบลหนองหาร อําเภอ
สันทราย จังหวัดเชียงใหมํ) 

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

กว๎าง 4.00 
เมตร ยาว 350 
เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ดําเนินการ
ไมํน๎อยกวํา 
1,400 เมตร 

    980,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎มาตรฐาน 

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

กองชําง 



~ 45 ~ 
 

~ 45 ~ 
 

1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

93 โครงการติดต้ังสัญญาณไฟ
กระพริบ บริเวณทางโคง๎หน๎า
เสื้อบ๎าน หมูํที่ 9  ต.หนองหาร 

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

ติดต้ังสัญญาณ
ไฟกระพริบ 
บริเวณทางโค๎ง
หน๎าเสื้อบ๎าน 

    30,000 กํอสร๎าง
เสร็จ 
100% 

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

กองชําง 

94 โครงการปรับปรุงเคร่ืองขยาย
เสียงตามสาย และขยายเขต
ระบบเสียงตามสายประจํา
หมูํบ๎าน  หมูํ 9  ต.หนองหาร 

เพื่อไว๎บริการสาธารณะ
แกชํุมชนทุํงหมื่นน๎อย
และชุมชนใกล๎เคียง 

ปรับปรุงเคร่ือง
ขยายเสียงตาม
สาย และขยาย
เขตระบบเสียง
ตามสายประจํา 

    85,000 กํอสร๎าง
เสร็จ 
100% 

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

กองชําง 

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

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

กว๎าง 3.00 
เมตร ลึกเฉลี่ย 
1.30 เมตร ยาว 
102 เมตร 

    1,650,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎มาตรฐาน 

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

กองชําง 



~ 46 ~ 
 

~ 46 ~ 
 

1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

96 อุดหนุนสํานักงานการไฟฟูา
สํวนภูมิภาคอําเภอสันทราย 
เพื่อขยายไฟกิ่งสาธารณะ
บริเวณซอยทางเข๎าปุาช๎า  หมูํ 
9 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.
เชียงใหม ํ

1.เพื่อให๎มีแสงสวําง
เพียงพอสําหรับผู๎ใช๎
ถนนตอนกลางคืน 
2.เพื่อปูองกัน รักษา
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย๑สินของ 

เพื่อขยายไฟกิ่ง
สาธารณะบริเวณ
ซอยทางเข๎าปุา
ช๎า 

    85,000 จํานวนจุด 
ที่ได๎รับการ
ขยายเขต
ไฟฟูา 

ประชาชนมีไฟฟูาสํอง
สวํางสร๎างความ
ปลอดภัยให๎แกํชีวิต 
และทรัพย๑สิน 

กองชําง 
กับสํานักงานการ
ไฟฟูาสํวน
ภูมิภาคอําเภอ
สันทราย 

97 อุดหนุนสํานักงานการไฟฟูา
สํวนภูมิภาค อําเภอสันทราย 
เพื่อขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ  
ซอยบ๎านพรสวรรค๑ หมูํที่ 9  ต.
หนองหาร 

1.เพื่อให๎มีแสงสวําง
เพียงพอสําหรับผู๎ใช๎
ถนนตอนกลางคืน 
2.เพื่อปูองกัน รักษา
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย๑สินของ 

ขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะ  ซอย
บ๎านพรสวรรค๑ 

    200,000 จํานวนจุด 
ที่ได๎รับการ
ขยายเขต
ไฟฟูา 

ประชาชนมีไฟฟูาสํอง
สวํางสร๎างความ
ปลอดภัยให๎แกํชีวิต 
และทรัพย๑สิน 

กองชําง 
กับสํานักงานการ
ไฟฟูาสํวน
ภูมิภาคอําเภอ
สันทราย 

98 โครงการกํอสร๎างทํอลอดเหลี่ยม 
คสล. ขนาดกว๎าง 1.00 เมตร ลึก 
1.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 
55 เมตร เพ่ือขยายผิวถนน (สถานที่
กํอสร๎างบริเวณหน๎าหมูํบ๎านโกลเด๎นท๑
โฮม หมูํ 9  ต.หนองหาร) 

1. เพ่ือพัฒนาเส๎นทาง 
คมนาคมให๎ได๎มาตรฐาน 
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุในการ
เดินทาง ประชาชนสัญจรได๎
อยํางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพ่ือให๎การขนสํง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกว๎าง 1.00 
เมตร ลึก 1.00 
เมตร หนา 0.15 
เมตร ยาว 55 
เมตร เพื่อขยายผิว
ถนน เมตร 

    540,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่ได๎
มาตรฐาน 

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

กองชําง 

 
 
 
 



~ 47 ~ 
 

~ 47 ~ 
 

1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

99 โครงการกํอสร๎างทํอลอดเหลี่ยม 
คสล. กว๎าง 3.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 
1.30 เมตร ยาว 542 เมตร  
(สถานที่กํอสร๎าง บริเวณที่นานาย
เปรม ตํอจากของเดิม หมูํที่ 9  ต.
หนองหาร)  

1. เพ่ือพัฒนาเส๎นทาง 
คมนาคมให๎ได๎มาตรฐาน 
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุในการ
เดินทาง ประชาชนสัญจรได๎
อยํางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพ่ือให๎การขนสํง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

กว๎าง 3.00 
เมตร ลึกเฉลี่ย 
1.30 เมตร ยาว 
542 เมตร 

    8,000,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎มาตรฐาน 

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

กองชําง 

100 โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด๎วย
แอสฟ๓ลท๑ติกคอนกรีต (โอเวอร๑เลย๑) 
พร๎อมตีเส๎นจราจร ขนาดกว๎าง 
5.00-7.00 เมตร ยาว 422 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนที่
ดําเนินการไมํน๎อยกวํา 2,530 
ตารางเมตร   (สถานที่กํอสร๎าง
บริเวณทางเข๎าหมูํบ๎านพรสวรรค๑ ถึง
หลังโครงการ เชื่อมตํอถนนชุมชนทุํง
หมื่นน๎อย-ชุมชนสหกรณ๑นิคม 1  หมูํ
ที่ 9  ต.หนองหาร) 

1. เพ่ือพัฒนาเส๎นทาง 
คมนาคมให๎ได๎มาตรฐาน 
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุในการ
เดินทาง ประชาชนสัญจรได๎
อยํางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพ่ือให๎การขนสํง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกว๎าง 
5.00-7.00 
เมตร ยาว 422 
เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือ
พื้นที่ดําเนินการ
ไมํน๎อยกวํา 
2,530 ตาราง
เมตร    

    880,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎มาตรฐาน 

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

กองชําง 

101 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) 

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

ขนาด กว๎าง 
5.00 เมตร ยาว 
660 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ดําเนินการ
ไมํน๎อยกวํา 
3,300 ตาราง
เมตร 

    2,200,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎มาตรฐาน 

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

กองชําง 



~ 48 ~ 
 

~ 48 ~ 
 

1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

102 โครงการกํอสร๎างรางระบายนํ้า 
คสล. กว๎าง 0.50 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.62 เมตร หนา 0.12 
เมตร ยาว 530 เมตร  
(สถานที่กํอสร๎าง ต้ังแตํสะพาน
สวนนงนุชถึงสวนบ๎านพํอ หมูํที่ 
10  ต.หนองหาร)  

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

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

    1,750,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎มาตรฐาน 

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

กองชําง 

103 อุดหนุนสํานักงานการไฟฟูา
สํวนภูมิภาค อําเภอสันทราย 
เพื่อขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ  
ซอยลีลาวดี หมูํที่ 10  ต.
หนองหาร 

1.เพื่อให๎มีแสงสวําง
เพียงพอสําหรับผู๎ใช๎
ถนนตอนกลางคืน 
2.เพื่อปูองกัน รักษา
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย๑สินของ 

ขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะ  ซอย
ลีลาวดี 

    200,000 จํานวนจุด 
ที่ได๎รับการ
ขยายเขต
ไฟฟูา 

ประชาชนมีไฟฟูาสํอง
สวํางสร๎างความ
ปลอดภัยให๎แกํชีวิต 
และทรัพย๑สิน 

กองชําง 
กับสํานักงานการ
ไฟฟูาสํวน
ภูมิภาคอําเภอ
สันทราย 

104 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
พร๎อมตีเส๎นจราจร ขนาด กว๎าง 
5.00 เมตร ยาว 385 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมํน๎อยกวํา 1,925 
ตารางเมตร (สถานที่กํอสร๎าง 
ซอย 9 ข๎างโรงเรียนสันทราย
วิทยาคม หมูํที่ 10 ต.หนอง
หาร) 

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

ขนาด กว๎าง 
5.00 เมตร ยาว 
385 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ดําเนินการ
ไมํน๎อยกวํา 
1,925 ตาราง
เมตร 

    1,251,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎มาตรฐาน 

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

กองชําง 

 
 



~ 49 ~ 
 

~ 49 ~ 
 

1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

105 อุดหนุนสํานักงานการไฟฟูา
สํวนภูมิภาค อําเภอสันทราย 
เพื่อขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ  
บริเวณซอย 8 หมูํที่ 10  ต.
หนองหาร 

1.เพื่อให๎มีแสงสวําง
เพียงพอสําหรับผู๎ใช๎
ถนนตอนกลางคืน 
2.เพื่อปูองกัน รักษา
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย๑สินของ 

ขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะ  
บริเวณซอย 8 

    250,000 จํานวนจุด 
ที่ได๎รับการ
ขยายเขต
ไฟฟูา 

ประชาชนมีไฟฟูาสํอง
สวํางสร๎างความ
ปลอดภัยให๎แกํชีวิต 
และทรัพย๑สิน 

กองชําง 
กับสํานักงานการ
ไฟฟูาสํวน
ภูมิภาคอําเภอ
สันทราย 

106 อุดหนุนสํานักงานการไฟฟูา
สํวนภูมิภาค อําเภอสันทราย 
เพื่อขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ  
บริเวณซอย 9 หมูํที่ 10  ต.
หนองหาร 

1.เพื่อให๎มีแสงสวําง
เพียงพอสําหรับผู๎ใช๎
ถนนตอนกลางคืน 
2.เพื่อปูองกัน รักษา
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย๑สินของ 

ขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะ  
บริเวณซอย 9 

    250,000 จํานวนจุด 
ที่ได๎รับการ
ขยายเขต
ไฟฟูา 

ประชาชนมีไฟฟูาสํอง
สวํางสร๎างความ
ปลอดภัยให๎แกํชีวิต 
และทรัพย๑สิน 

กองชําง 
กับสํานักงานการ
ไฟฟูาสํวน
ภูมิภาคอําเภอ
สันทราย 

107 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) 

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

ขนาดกว๎าง  
4.00 เมตร ยาว  
292 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ดําเนินการ
ไมํน๎อยกวํา 
1,168 ตาราง
เมตร 

    760,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎มาตรฐาน 

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

กองชําง 

 
 
 
 



~ 50 ~ 
 

~ 50 ~ 
 

1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

108 โครงการกํอสร๎างรางระบายนํ้า 
คสล. กว๎าง 0.30 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.10 
เมตร ยาว 255 เมตร  
(สถานที่กํอสร๎าง บริเวณซอย 
5 หมูํที ่11  ต.หนองหาร)  

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

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

    580,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎มาตรฐาน 

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

 

109 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) 

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

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

    430,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎มาตรฐาน 

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

กองชําง 

110 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
พร๎อมตีเส๎นจราจร ขนาดกว๎าง  
3.00 เมตร ยาว  77 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการ
ไมํน๎อยกวํา 231 ตารางเมตร   
(สถานที่กํอสร๎าง ซอยบ๎านเลา หมูํ
ที่ 11  ต.หนองหาร) 

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

ขนาดกว๎าง  
3.00 เมตร ยาว  
77 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ดําเนินการ
ไมํน๎อยกวํา 
231 ตาราง
เมตร 

    160,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎มาตรฐาน 

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

กองชําง 



~ 51 ~ 
 

~ 51 ~ 
 

1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

111 โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด๎วย
แอสฟ๓ลท๑ติกคอนกรตี (โอเวอร๑
เลย๑) และตีเส๎นจราจร ขนาดกว๎าง  
2.80 เมตร ยาว  186 เมตร 
หนา 0.05 เมตร พร๎อม ยกฝาบํอ 
หรือพื้นที่ดําเนินการไมํน๎อยกวํา 
520 ตารางเมตร (สถานที่
กํอสร๎างบริเวณถนนซอย 8 หมูํ 
11 ต.หนองหาร) 

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

ขนาดกว๎าง  
2.80 เมตร ยาว  
186 เมตร หนา 
0.05 เมตร 
พร๎อม ยกฝาบํอ 
หรือพื้นที่
ดําเนินการไมํ
น๎อยกวํา 520 
ตารางเมตร 

    200,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎มาตรฐาน 

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

กองชําง 

112 โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด๎วย
แอสฟ๓ลท๑ติกคอนกรตี (โอเวอร๑
เลย๑) พร๎อมตีเส๎นจราจร ขนาด
กว๎าง 5.50 เมตร ยาว 680 
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมํน๎อยกวํา 3,740 
ตารางเมตร   (สถานที่กํอสร๎าง
บริเวณซอย 6 หมูํที่ 11  ต.
หนองหาร) 

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

ขนาดกว๎าง 
5.50 เมตร ยาว 
680 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือ
พื้นที่ดําเนินการ
ไมํน๎อยกวํา 
3,740 ตาราง
เมต 

   1,350,000 1,350,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎มาตรฐาน 

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

กองชําง 

113 โครงการจัดซื้อโคมไฟไฮโซ
เดียมพร๎อมติดต้ัง ขนาด 250 
วัตต๑ เพื่อติดต้ังบริเวณสามแยก
ทางไปหมูํ 11 ต.หนองหาร 
ตลอดสาย) 

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

ซื้อโคมไฟไฮโซ
เดียมพร๎อมติดต้ัง 
ขนาด 250 วัตต๑ 
เพื่อติดต้ังบริเวณ
สามแยกทางไป
หมูํ 11 ต.หนอง
หาร ตลอดสาย) 

    150,000 กํอสร๎าง
เสร็จ 
100% 

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

กองชําง 



~ 52 ~ 
 

~ 52 ~ 
 

 
1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

114 โครงการขยายผิวถนน คสล. 
สองข๎างถนน กว๎างเฉลี่ย ข๎าง
ละ 2.00 เมตร ยาว 117 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ดําเนินการไมํน๎อยกวํา 
468 ตร.ม. (สถานที่กํอสร๎าง 
บริเวณหน๎าหมูํบ๎านจิรัชยา หมูํ
ที่ 11  ต.หนองหาร)  

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

กว๎างเฉลี่ย ข๎าง
ละ 2.00 เมตร 
ยาว 117 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมํ
น๎อยกวํา 468 
ตร.ม. 

    320,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎มาตรฐาน 

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

กองชําง 

115 อุดหนุนสํานักงานการไฟฟูา
สํวนภูมิภาค อําเภอสันทราย 
เพื่อขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ  
ซอยบ๎านลุงสิทธิ์ (ลาบ) หมูํที่ 
11  ต.หนองหาร) 

1.เพื่อให๎มีแสงสวําง
เพียงพอสําหรับผู๎ใช๎
ถนนตอนกลางคืน 
2.เพื่อปูองกัน รักษา
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย๑สินของ 

ขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะ  
บริเวณซอย 8 

    250,000 จํานวนจุด 
ที่ได๎รับการ
ขยายเขต
ไฟฟูา 

ประชาชนมีไฟฟูาสํอง
สวํางสร๎างความ
ปลอดภัยให๎แกํชีวิต 
และทรัพย๑สิน 

กองชําง 
กับสํานักงานการ
ไฟฟูาสํวน
ภูมิภาคอําเภอ
สันทราย 

116 อุดหนุนสํานักงานการไฟฟูา
สํวนภูมิภาค อําเภอสันทราย 
เพื่อขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ 
บริเวณหน๎าบ๎านตาวาดถึงซอย
บ๎านลุงแก๎ว หมูํที่ 11  ต.
หนองหาร) 

1.เพื่อให๎มีแสงสวําง
เพียงพอสําหรับผู๎ใช๎
ถนนตอนกลางคืน 
2.เพื่อปูองกัน รักษา
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย๑สินของ 

ขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะ 
บริเวณหน๎าบ๎าน
ตาวาดถึงซอย
บ๎านลุงแก๎ว 

    180,000 จํานวนจุด 
ที่ได๎รับการ
ขยายเขต
ไฟฟูา 

ประชาชนมีไฟฟูาสํอง
สวํางสร๎างความ
ปลอดภัยให๎แกํชีวิต 
และทรัพย๑สิน 

กองชําง 
กับสํานักงานการ
ไฟฟูาสํวน
ภูมิภาคอําเภอ
สันทราย 

 
 
 



~ 53 ~ 
 

~ 53 ~ 
 

1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

117 โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด๎วย
แอสฟ๓ลท๑ติกคอนกรตี (โอเวอร๑
เลย๑) พร๎อมตีเส๎นจราจร ขนาด
กว๎าง 4.00-5.00 เมตร ยาว 
2,060 เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือพื้นที่ดําเนินการไมํน๎อยกวํา 
9,270 ตารางเมตร   (สถานที่
กํอสร๎างถนนทางหลวงชนบท
ท๎องถิ่น รหัสสายทาง ชม.ถ4-
0004 บ๎านจิรัชยา - วัดห๎วย
เก๋ียง  หมูํที่ 11  ต.หนองหาร) 

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

ขนาดกว๎าง 4.00-
5.00 เมตร ยาว 
2,060 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 
หรือพื้นที่
ดําเนินการไมํน๎อย
กวํา 9,270 
ตารางเมตร 

    5,700,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่ได๎
มาตรฐาน 

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

กองชําง 

118 โครงการจัดซื้อโคมไฟไฮโซ
เดียมพร๎อมติดต้ัง ขนาด 250 
วัตต๑ เพื่อติดต้ังภายในชุมขน 
หมูํ 12 ต.หนองหาร ตลอด
สาย) 

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

โคมไฟไฮโซเดียม
พร๎อมติดต้ัง 
ขนาด 250 วัตต๑ 
เพื่อติดต้ังภายใน
ชุมขน 

    150,000 กํอสร๎าง
เสร็จ 
100% 

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

กองชําง 

 
 
 
 
 



~ 54 ~ 
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1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

119 อุดหนุนสํานักงานการไฟฟูา
สํวนภูมิภาค อําเภอสันทราย 
เพื่อขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ 
บริเวณหน๎าบ๎านตาวาดถึงซอย
บ๎านลุงแก๎ว หมูํที่ 11  ต.
หนองหาร) 

1.เพื่อให๎มีแสงสวําง
เพียงพอสําหรับผู๎ใช๎
ถนนตอนกลางคืน 
2.เพื่อปูองกัน รักษา
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย๑สินของ 

ขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะ 
บริเวณหน๎าบ๎าน
ตาวาดถึงซอย
บ๎านลุงแก๎ว 

    180,000 จํานวนจุด 
ที่ได๎รับการ
ขยายเขต
ไฟฟูา 

ประชาชนมีไฟฟูาสํอง
สวํางสร๎างความ
ปลอดภัยให๎แกํชีวิต 
และทรัพย๑สิน 

กองชําง 
กับสํานักงานการ
ไฟฟูาสํวน
ภูมิภาคอําเภอ
สันทราย 

120 โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด๎วย
แอสฟ๓ลท๑ติกคอนกรตี (โอเวอร๑
เลย๑) พร๎อมตีเส๎นจราจร ขนาด
กว๎าง 4.00-5.00 เมตร ยาว 
2,060 เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือพื้นที่ดําเนินการไมํน๎อยกวํา 
9,270 ตารางเมตร   (สถานที่
กํอสร๎างถนนทางหลวงชนบท
ท๎องถิ่น รหัสสายทาง ชม.ถ4-
0004 บ๎านจิรัชยา - วัดห๎วย
เก๋ียง  หมูํที่ 11  ต.หนองหาร) 

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

ขนาดกว๎าง 4.00-
5.00 เมตร ยาว 
2,060 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 
หรือพื้นที่
ดําเนินการไมํน๎อย
กวํา 9,270 
ตารางเมตร 

    5,700,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่ได๎
มาตรฐาน 

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

กองชําง 

121 โครงการจัดซื้อโคมไฟไฮโซ
เดียมพร๎อมติดต้ัง ขนาด 250 
วัตต๑ เพื่อติดต้ังภายในชุมขน 
หมูํ 12 ต.หนองหาร ตลอด
สาย) 

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

โคมไฟไฮโซเดียม
พร๎อมติดต้ัง 
ขนาด 250 วัตต๑ 
เพื่อติดต้ังภายใน
ชุมขน 

    150,000 กํอสร๎าง
เสร็จ 
100% 

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

กองชําง 

 



~ 55 ~ 
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1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

122 โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ํา 
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 

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

    125,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่ได๎
มาตรฐาน 

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

กองชําง 

123 โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด๎วย
แอสฟ๓ลท๑ติกคอนกรตี (โอเวอร๑
เลย๑) พร๎อมตีเส๎นจราจร ขนาด
กว๎าง 4.00 เมตร ยาว 258 
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมํน๎อยกวํา 1,032 
ตารางเมตร (สถานที่กํอสร๎าง
บริเวณถนนซอยบ๎านแมํป๓๋น 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 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่ได๎
มาตรฐาน 

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

กองชําง 

124 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. พร๎อมตี
เส๎นจราจร ขนาดกว๎าง  2.60 เมตร 
ยาว  83 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนที่ดําเนินการไมํน๎อยกวํา 
215 ตารางเมตร และกํอสร๎างราง
ระบายน้ํากว๎างเฉลี่ย 0.40 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร 
ยาว 83 เมตร  (สถานที่กํอสร๎างซอย
ลาบแมํ หมูํที่ 10  ต.ปุาไผํ) 

1. เพ่ือพัฒนาเส๎นทาง 
คมนาคมให๎ได๎มาตรฐาน 
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุในการ
เดินทาง ประชาชนสัญจรได๎
อยํางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพ่ือให๎การขนสํง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกว๎าง  2.60 
เมตร ยาว  83 
เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพ้ืนที่
ดําเนินการไมํน๎อย
กวํา 215 ตาราง
เมตร และกํอสร๎าง
รางระบายน้ํากว๎าง
เฉลี่ย 0.40 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 0.50 
เมตร หนา 0.10 
เมตร ยาว 83 เมตร 

    380,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่ได๎
มาตรฐาน 

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

กองชําง 



~ 56 ~ 
 

~ 56 ~ 
 

1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

125 โครงการขุดลอกลําเหมือง 
บริเวณซอยหมูํบ๎านวนาลี ลํา
เหมืองฮ๎อ หมูํที่ 10  ต.ปุาไผํ  

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

ขุดลอกลําเหมือง 
บริเวณซอย
หมูํบ๎านวนาลี 

    50,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎มาตรฐาน 

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

กองชําง 

126 โครงการกํอสร๎างพนังกันดิน 
พร๎อมราวกันตก ขนาด ยาว 
60 เมตร (สถานที่กํอสร๎าง 
บริเวณลําเหมืองฮ๎อ หลังบ๎าน
ไพร หมูํที่ 10 ต.ปุาไผํ) 

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

พนังกันดิน 
พร๎อมราวกันตก 
ขนาด ยาว 60 
เมตร 

    510,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎มาตรฐาน 

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

กองชําง 

127 โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิม
ด๎วยแอสฟ๓ลท๑ติกคอนกรีต (โอ
เวอร๑เลย๑) พร๎อมตีเส๎นจราจร 
ขนาดกว๎าง 3.50 เมตร ยาว 
66 เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือพื้นที่ดําเนินการไมํน๎อย
กวํา 231 ตารางเมตร 
(สถานที่กํอสร๎างบริเวณซอย
บ๎านแมํไหล หมูํ 10 ต.ปุาไผํ)  

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

ขนาดกว๎าง 
3.50 เมตร ยาว 
66 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือ
พื้นที่ดําเนินการ
ไมํน๎อยกวํา 
231 ตาราง
เมตร 

    80,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎มาตรฐาน 

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

กองชําง 



~ 57 ~ 
 

~ 57 ~ 
 

1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

128 โครงการกํอสร๎างรางริน คสล. 
กว๎าง  0.80 เมตร ลึก  1.00 
เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว  
350 เมตร เพื่อระบายน้ําทิ้งจาก
ลําเหมืองข๎างมหาวิทยาลัยแมํโจ๎   
(สถานที่กํอสร๎าง บริเวณติดรั้ว
มหาวิทยาลัยแมํโจ๎  หลังหอพักปูา
กุย หมูํที่ 10 ต.ปุาไผํ) 

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

กว๎าง  0.80 เมตร 
ลึก  1.00 เมตร 
หนา 0.10 เมตร 
ยาว  350 เมตร 
เพื่อระบายน้ําทิ้ง
จากลําเหมืองข๎าง
มหาวิทยาลัยแมํโจ๎ 

    1,580,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่ได๎
มาตรฐาน 

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

กองชําง 

129 โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ํา 
คสล. กว๎าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.62 เมตร หนา 0.12 เมตร 
ยาว 307.00 เมตร  (สถานที่
กํอสร๎างบริเวณซอย 1 ปูากุย หมูํ
ที่ 10 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 
307.00 เมตร 

    1,020,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่ได๎
มาตรฐาน 

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

กองชําง 

130 โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด๎วย
แอสฟ๓ลท๑ติกคอนกรตี (โอเวอร๑
เลย๑) พร๎อมตีเส๎นจราจร ขนาด
กว๎าง 4.50-8.00 เมตร ยาว 
597 เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือพื้นที่ดําเนินการไมํน๎อยกวํา 
4,400 ตารางเมตร พร๎อมยกฝา
บํอพัก (สถานที่กํอสร๎างบริเวณ
ถนนซอยบ๎านเหลําจากหน๎า
หมูํบ๎านกาญจกนก-ปากทางบ๎าน
หมํอม 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 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่ได๎
มาตรฐาน 

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

กองชําง 
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1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

131 โครงการกํอสร๎างรางระบายนํ้า 
คสล. กว๎าง 0.40 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.50 เมตร หนา 0.10 
เมตร ยาว 300 เมตร  
(สถานที่กํอสร๎าง บริเวณซอย 
4 หมูํที ่10  ต.ปุาไผํ)  

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

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

    680,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎มาตรฐาน 

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

กองชําง 

132 โครงการกํอสร๎างรางระบายนํ้า 
คสล. กว๎าง 0.40 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.50 เมตร หนา 0.10 
เมตร ยาว 349 เมตร  
(สถานที่กํอสร๎าง ซอย 17 
อาจารย๑พิเชษ หมูํที่ 10  ต.ปุา
ไผํ)  

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

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

    950,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎มาตรฐาน 

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

กองชําง 

133 อุดหนุนสํานักงานการไฟฟูา
สํวนภูมิภาคอําเภอสันทราย 
เพื่อขยายไฟกิ่งสาธารณะ
บริเวณ ซอยหอพักตาเสือ  หมูํ 
10 ต.ปุาไผํ อ.สันทราย จ.
เชียงใหม ํ

1.เพื่อให๎มีแสงสวําง
เพียงพอสําหรับผู๎ใช๎
ถนนตอนกลางคืน 
2.เพื่อปูองกัน รักษา
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย๑สินของ 

ขยายไฟกิ่ง
สาธารณะบริเวณ 
ซอยหอพัก
ตาเสือ 

    85,000 จํานวนจุด 
ที่ได๎รับการ
ขยายเขต
ไฟฟูา 

ประชาชนมีไฟฟูาสํอง
สวํางสร๎างความ
ปลอดภัยให๎แกํชีวิต 
และทรัพย๑สิน 

กองชําง 
กับสํานักงานการ
ไฟฟูาสํวน
ภูมิภาคอําเภอ
สันทราย 

 
 



~ 59 ~ 
 

~ 59 ~ 
 

1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

134 โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิม
ด๎วยแอสฟ๓ลท๑ติกคอนกรีต (โอ
เวอร๑เลย๑) พร๎อมตีเส๎นจราจร 
ขนาดกว๎าง 3.00 เมตร ยาว 
181 เมตร หนา  0.05 เมตร 
หรือพื้นที่ดําเนินการไมํน๎อย
กวํา  543 ตารางเมตร 
(สถานที่กํอสร๎างบริเวณถนน
ซอย 1 ซอยอิงอัน หมูํที่ 10  
ต.ปุาไผํ) 

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

พนังกันดิน 
พร๎อมราวกันตก 
ขนาด ยาว 60 
เมตร 

    190,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎มาตรฐาน 

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

กองชําง 

135 โครงการกํอสร๎างรางระบายนํ้า 
คสล. กว๎าง 0.40 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.50 เมตร หนา 0.10 
เมตร ยาว 50 เมตร  (สถานที่
กํอสร๎าง ปากซอยหมูํบ๎านวนา
รี  เชื่อมถนนศรีสหกรณ๑  หมูํที่ 
10  ต.ปุาไผํ)  

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

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

    140,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎มาตรฐาน 

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

กองชําง 

136 อุดหนุนสํานักงานการไฟฟูา
สํวนภูมิภาค อําเภอสันทราย 
เพื่อขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ  
ซอยเรือนคํา หมูํที่ 10  ต.ปุา
ไผํ) 

1.เพื่อให๎มีแสงสวําง
เพียงพอสําหรับผู๎ใช๎
ถนนตอนกลางคืน 
2.เพื่อปูองกัน รักษา
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย๑สินของ 

เพื่อขยายเขต
ไฟฟูาสาธารณะ  
ซอยเรือนคํา 

    200,000 จํานวนจุด 
ที่ได๎รับการ
ขยายเขต
ไฟฟูา 

ประชาชนมีไฟฟูาสํอง
สวํางสร๎างความ
ปลอดภัยให๎แกํชีวิต 
และทรัพย๑สิน 

กองชําง 
กับสํานักงานการ
ไฟฟูาสํวน
ภูมิภาคอําเภอ
สันทราย 

 



~ 60 ~ 
 

~ 60 ~ 
 

1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

137 โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิม
ด๎วยแอสฟ๓ลท๑ติกคอนกรีต  (โอ
เวอร๑เลย๑) พร๎อมตีเส๎นจราจร 
ขนาดกว๎าง 6.00 เมตร ยาว 
405 เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือพื้นที่ดําเนินการไมํน๎อย
กวํา 2,430 ตารางเมตร 
(สถานที่กํอสร๎างบริเวณถนน
ซอย 22  หมูํที่ 10  ต.ปุาไผํ) 

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

ขนาดกว๎าง 
6.00 เมตร ยาว 
405 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือ
พื้นที่ดําเนินการ
ไมํน๎อยกวํา 
2,430 ตาราง
เมตร 

    851,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎มาตรฐาน 

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

กองชําง 

138 โครงการขุดลอกลําเหมือง 
บริเวณข๎างบ๎านยายลูน หมูํ 
13  ต.ปุาไผ ํ

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

ขุดลอกลําเหมือง 
บริเวณข๎างบ๎าน
ยายลูน 

    50,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎มาตรฐาน 

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

กองชําง 

139 โครงการขุดร้ือทํอนํ้าทิ้งปาก
ทางซอย 2 

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

ขุดร้ือทํอนํ้าทิ้ง
ปากทางซอย 2 

    100,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎มาตรฐาน 

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

กองชําง 



~ 61 ~ 
 

~ 61 ~ 
 

1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

140 โครงการกํอสร๎างทํอเหลี่ยมเพ่ือขยาย
ผิวจราจรขนาดกว๎าง 3.00 เมตร ลึก 
2.00 เมตร ยาว 363 เมตร 
(สถานที่กํอสร๎างบริเวณซอยบ๎าน
หมํอม หมูํ 13 ต.ปุาไผํ) 

1. เพ่ือพัฒนาเส๎นทาง 
คมนาคมให๎ได๎มาตรฐาน 
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุในการ
เดินทาง ประชาชนสัญจรได๎
อยํางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพ่ือให๎การขนสํง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกว๎าง 3.00 
เมตร ลึก 2.00 
เมตร ยาว 363 
เมตร 

    6,830,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่ได๎
มาตรฐาน 

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

กองชําง 

141 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. พร๎อมตี
เส๎นจราจร ขนาด กว๎าง 3.00 เมตร 
ยาว 40 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนที่ดําเนินการไมํน๎อยกวํา 
120 ตารางเมตร และวางทํอระบาย
น้ํา คสล. เส๎นผํานศูนย๑กลาง 0.60 
เมตร  จํานวน  37 ทํอน พร๎อมบํอ
พัก จํานวน 3 บํอ  (สถานที่กํอสร๎าง
บริเวณซอยบ๎านลุงเซียนตํอจากงาน
เดิม หมูํที่ 5 ต.ปุาไผํ) 

1. เพ่ือพัฒนาเส๎นทาง 
คมนาคมให๎ได๎มาตรฐาน 
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุในการ
เดินทาง ประชาชนสัญจรได๎
อยํางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพ่ือให๎การขนสํง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ขนาด กว๎าง 3.00 
เมตร ยาว 40 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนที่ดําเนินการ
ไมํน๎อยกวํา 120 
ตารางเมตร และวาง
ทํอระบายน้ํา คสล. 
เส๎นผํานศูนย๑กลาง 
0.60 เมตร  
จํานวน  37 ทํอน 
พร๎อมบํอพัก 

     198,000  ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่ได๎
มาตรฐาน 

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

กองชําง 

142 โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ํา คสล. 
กว๎าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.62 
เมตร หนา 0.12 เมตร ยาว 57 
เมตร  (สถานที่กํอสร๎าง บริเวณหน๎า
ศาลาอเนกประสงค๑ชุมชนแมํดู ํ หมูํที่ 
5  ต.ปุาไผํ) 

1. เพ่ือพัฒนาเส๎นทาง 
คมนาคมให๎ได๎มาตรฐาน 
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุในการ
เดินทาง ประชาชนสัญจรได๎
อยํางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพ่ือให๎การขนสํง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

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

    182,000  ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่ได๎
มาตรฐาน 

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

กองชําง 

 
 
 



~ 62 ~ 
 

~ 62 ~ 
 

1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

143 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
พร๎อมตีเส๎นจราจร ขนาด กว๎าง 
3.50 เมตร ยาว 38 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมํน๎อยกวํา 133 
ตารางเมตร และกํอสร๎างราง
ระบายนํ้า คสล. กว๎าง 0.40 
เมตร  ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร 
ยาว 34 เมตร หนา 0.10 
เมตร (สถานที่กํอสร๎างบริเวณ
ซอย 6 หมูํที่ 5 ต.ปุาไผํ) 

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

กว๎าง 3.50 
เมตร ยาว 38 
เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ดําเนินการ
ไมํน๎อยกวํา 
133 ตาราง
เมตร และ
กํอสร๎างราง
ระบายนํ้า คสล. 
กว๎าง 0.40 
เมตร  ลึกเฉลี่ย 
0.50 เมตร ยาว 
34 เมตร หนา 
0.10 เมตร 

    175,000  ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎มาตรฐาน 

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

กองชําง 

144 โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิม
ด๎วยแอสฟ๓ลท๑ติกคอนกรีต (โอ
เวอร๑เลย๑) พร๎อมตีเส๎นจราจร 
ขนาดกว๎าง 4.00-4.50 เมตร 
ยาว 640.00 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมํน๎อยกวํา 2,800 
ตารางเมตร (สถานที่กํอสร๎าง
บริเวณสี่แยกหลังวัดแมํแก๎ด 
ถึงสามแยกโรงเรียนเนตรระ
หงษ๑ หมูํที ่5  ต.ปุาไผํ) 

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

ขนาดกว๎าง 
4.00-4.50 
เมตร ยาว 
640.00 เมตร 
หนา 0.05 
เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมํ
น๎อยกวํา 2,800 
ตารางเมตร 

    980,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎มาตรฐาน 

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

กองชําง 



~ 63 ~ 
 

~ 63 ~ 
 

1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

145 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
พร๎อมตีเส๎นจราจร ขนาด กว๎าง  
3.50 เมตร ยาว  150 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมํน๎อยกวํา 525 
ตารางเมตร (สถานที่กํอสร๎าง
บริเวณซอย 12 เชื่อมถนน
เทศบาลตําบลหนองจ๏อม หมูทํี่ 
5 ต.ปุาไผํ) 

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

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

    342,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎มาตรฐาน 

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

กองชําง 

146 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
พร๎อมตีเส๎นจราจร ขนาด กว๎าง  
4.00 เมตร ยาว  261 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมํน๎อยกวํา 1,044 
ตารางเมตร (สถานที่กํอสร๎าง
บริเวณถนนเชื่อมตํอจากถนน
เทศบาลตําบลหนองจ๏อมบ๎าน
แมํดํู หมูํที่ 5  ต.ปุาไผํ  กับ
บ๎านทําเกวียน หมูํที่ 4  ต.
หนองจ๏อม) 

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

ขนาด กว๎าง  
4.00 เมตร ยาว  
261 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ดําเนินการ
ไมํน๎อยกวํา 
1,044 ตาราง
เมตร 

    680,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎มาตรฐาน 

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

กองชําง 

 
 
 
 



~ 64 ~ 
 

~ 64 ~ 
 

1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

147 โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิม
ด๎วยแอสฟ๓ลท๑ติกคอนกรีต (โอ
เวอร๑เลย๑) พร๎อมตีเส๎นจราจร 
ขนาดกว๎าง 5.00 เมตร ยาว 
1,790 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไมํ
น๎อยกวํา 8,950 ตารางเมตร 
(สถานที่กํอสร๎างถนนทางหลวง
ท๎องถิ่น รหัสสายทาง ชม.ถ4-
0019 ถนนเชื่อมบ๎านแพะปุา
ห๎า หมูํที่ 5  ต.ปุาไผํ) 

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

ขนาด กว๎าง 
3.00 เมตร ยาว 
50 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ดําเนินการ
ไมํน๎อยกวํา 
150 ตาราง
เมตร 

    3,000,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎มาตรฐาน 

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

กองชําง 

148 โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิม
ด๎วยแอสฟ๓ลท๑ติกคอนกรีต (โอ
เวอร๑เลย๑) พร๎อมตีเส๎นจราจร 
ขนาดกว๎าง 4.00-5.00 เมตร 
ยาว 900 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไมํ
น๎อยกวํา 4,050 ตารางเมตร 
(สถานที่กํอสร๎างถนนทางหลวง
ท๎องถิ่น รหัสสายทาง ชม.ถ4-
0011 ถนนหน๎าโรงเรียนแมํ
แก๎ดน๎อย-สะพานเชื่อมเขต
เทศบาล หมูํที่ 5  ต.ปุาไผํ) 

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

ขนาด กว๎าง  
4.00 เมตร ยาว  
261 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ดําเนินการ
ไมํน๎อยกวํา 
1,044 ตาราง
เมตร 

    1,600,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎มาตรฐาน 

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

กองชําง 

 
 



~ 65 ~ 
 

~ 65 ~ 
 

1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

149 โครงการปรับปรุงท๎องราง
ระบายนํ้า พร๎อมฝาราง 
(สถานที่กํอสร๎างบริเวณ ซอย 
8 หนองทราย หมูํที่ 5 ต.ปุา
ไผํ) 

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

ปรับปรุงท๎องราง
ระบายนํ้า พร๎อม
ฝาราง 

    510,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎มาตรฐาน 

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

กองชําง 

150 โครงการกํอสร๎างระบบประปา 
ขนาดใหญํ จํานวน 1 แหํง 
ตามแบบแปลนกรมทรัพยากร
นํ้า (สถานที่กํอสร๎างบริเวณ
ที่ดินของหมูํบ๎าน) ชุมชนหนอง
ทราย 

1. เพื่อให๎มีน้ําใช๎ในการ
อุปโภค บริโภคทํา
การเกษตรและเลี้ยงสัตว๑ 
2. เพื่อขยายลําน้ําและ
กําจัดวัชพืช ทําให๎การ
ระบายน้ําสะดวกและ
ปูองกันนํ้าทํวม 

กํอสร๎างระบบ
ประปาขนาด
ใหญํ จํานวน 1 
แหํง ตามแบบ
แปลนกรม
ทรัพยากรนํ้า 
บริเวณชุมชน
หนองทราย 

    2,700,000 กํอสร๎าง
เสร็จ 
100% 

1. มีน้ําใช๎ในการอุปโภค
บริโภคทําการเกษตรและ
เลี้ยงสัตว๑อยํางเพียงพอ 
2. ลําน้ําไมํตื้นเขิน กว๎าง
ขึ้นไมํมีวัชพืช สามารถ
ระบายน้ําได๎อยํางสะดวก
และปูองกันการเกิดน้ํา
ทํวม 

กองชําง 

151 โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิม
ด๎วยแอสฟ๓ลท๑ติกคอนกรีต (โอ
เวอร๑เลย๑) พร๎อมตีเส๎นจราจร 
ขนาดกว๎าง  2.50-6.00 
เมตร ยาว 540 เมตร หนา  
0.05 เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมํน๎อยกวํา  
2,160 ตารางเมตร (สถานที่
กํอสร๎าง ซอย 5 หนองทราย 
หมูํที่ 5  ต.ปุาไผํ) 

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

ขนาดกว๎าง  
2.50-6.00 
เมตร ยาว 540 
เมตร หนา  
0.05 เมตร หรือ
พื้นที่ดําเนินการ
ไมํน๎อยกวํา  
2,160 ตาราง
เมตร 

    756,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎มาตรฐาน 

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

กองชําง 



~ 66 ~ 
 

~ 66 ~ 
 

 
1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

152 โครงการเปลี่ยนฝารางระบาย
นํ้า คสล. ทั้งสองข๎างทาง ยาว 
434 เมตร  (สถานที่
ดําเนินการ ต้ังแตํถนนปุาช๎า-
สายเมนหลัก หนองทราย หมูํที่ 
5 ต.ปุาไผํ) 

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

เปลี่ยนฝาราง
ระบายนํ้า คสล. 
ทั้งสองข๎างทาง 
ยาว 434 เมตร 

    750,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎มาตรฐาน 

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

กองชําง 

153 โครงการกํอสร๎างรางระบายนํ้า 
คสล. กว๎าง 0.30 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว 
142.00 เมตร  หนา0.10
เมตร (สถานที่กํอสร๎างบริเวณ
บ๎านศรีนวล  สุวรรณ หมูํ 7 ต.
หนองจ๏อม) 

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

กว๎าง 0.30 
เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.40 เมตร ยาว 
142.00 เมตร  
หนา0.10เมตร 
(สถานที่กํอสร๎าง
บริเวณบ๎านศรี
นวล  สุวรรณ 

    330,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎มาตรฐาน 

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

กองชําง 

154 โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ํา 
คสล. กว๎าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.40 เมตร ยาว 103 เมตร  
หนา 0.10 เมตร (สถานที่
กํอสร๎างบริเวณซอยบ๎านสิงห๑แก๎ว  
ตันแอ๐ว หมูํ 7 ต.หนองจ๏อม) 

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

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

    240,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่ได๎
มาตรฐาน 

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

กองชําง 



~ 67 ~ 
 

~ 67 ~ 
 

1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

155 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
พร๎อมตีเส๎นจราจร ขนาด กว๎าง 
4.00 เมตร ยาว 110.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมํน๎อยกวํา 440 
ตารางเมตร (สถานที่กํอสร๎าง
บริเวณซอยบ๎านลุงจันทร๑ ซอย 5   
ศรีชัยมูล หมูํ 7 ต.หนองจ๏อม) 

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

ขนาด กว๎าง 4.00 
เมตร ยาว 
110.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่
ดําเนินการไมํน๎อย
กวํา 440 ตาราง
เมตร 

    286,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่ได๎
มาตรฐาน 

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

กองชําง 

156 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
พร๎อมตีเส๎นจราจร ขนาดกว๎าง 
3.00-4.00 เมตร  ยาว 280 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมํน๎อยกวํา 1,000 
ตารางเมตร พร๎อมยกและเปลีย่น
ฝาบํอพักที่ชํารุด   (สถานที่
กํอสร๎างบริเวณถนนซอยบ๎านลุง
ไมล๑ หมูํ 7 ต.หนองจ๏อม อําเภอ
สันทราย  จังหวัดเชียงใหมํ) 

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

ขนาดกว๎าง 3.00-
4.00 เมตร  ยาว 
280 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ดําเนินการไมํ
น๎อยกวํา 1,000 
ตารางเมตร พร๎อม
ยกและเปลีย่นฝา
บํอพักที่ชํารุด 

    810,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่ได๎
มาตรฐาน 

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

กองชําง 

157 โครงการกํอสร๎างรางระบายนํ้า 
คสล. กว๎าง 0.30 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.40 .เมตร ยาว 
55.00 เมตร  หนา 0.10 
เมตร  (สถานที่กํอสร๎างบริเวณ
ข๎างหอพักญาณิน หมูํ 7 ต.
หนองจ๏อม) 

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

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

    130,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎มาตรฐาน 

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

กองชําง 



~ 68 ~ 
 

~ 68 ~ 
 

1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

158 โครงการกํอสร๎างรางระบายนํ้า 
คสล. กว๎าง 0.30 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว 87 
เมตร หนา  0.10 เมตร 
(สถานที่กํอสร๎างบริเวณบ๎านศรี
เพ็ญ  กันธยิะ หมูํ 7 ต.หนองจ๏
อม) 

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

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

    200,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎มาตรฐาน 

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

กองชําง 

159 โครงการกํอสร๎างรางระบายนํ้า 
คสล. กว๎าง 0.30 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว 95 
เมตร  หนา 0.10 เมตร 
(สถานที่กํอสร๎างรางระบายนํ้า
ที่ศูนย๑เลือกต้ัง หมูํ 7 ต.
หนองจ๏อม) 

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

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

    267,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎มาตรฐาน 

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

กองชําง 

160 โครงการจัดทําปูายหมูํบ๎าน 
จํานวน 5 แหํง หมูํ 7 ต.
หนองจ๏อม 

เพื่อไว๎บริการสาธารณะ
แกชํุมชนทุํงหมื่นน๎อย
และชุมชนใกล๎เคียง 

จัดทําปูาย
หมูํบ๎าน จํานวน 
5 แหํง 

    32,500 กํอสร๎าง
เสร็จ 
100% 

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

กองชําง 



~ 69 ~ 
 

~ 69 ~ 
 

1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

161 โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ํา 
คสล. ขนาดปากรางกว๎าง 0.50 
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.62 เมตร หนา 
0.12 เมตร ยาว 60 เมตร วาง
ทํอระบายน้ํา คสล. เส๎นผําน
ศูนย๑กลาง 0.60 เมตร จํานวน 
354 ทํอน พร๎อมบํอพัก จํานวน 
26 บํอ (สถานที่กํอสร๎าง ซอย 2 
บ๎านปูาสมจิตร 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 60 
เมตร วางทํอ
ระบายน้ํา คสล. 
เส๎นผํานศูนย๑กลาง 
0.60 เมตร 
จํานวน 354 
ทํอน พร๎อมบํอพัก 
จํานวน 26 บํอ 

    995,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่ได๎
มาตรฐาน 

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

กองชําง 

162 โครงการกํอสร๎างรางระบายนํ้า 
คสล. กว๎าง 0.50 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.62 เมตร หนา 0.12 
เมตร ยาว 439 เมตร  
(สถานที่กํอสร๎าง บริเวณถนน
สายเจ๎าพํอแทํนคําเหลือง  หมูํ
ที่ 7  ต.หนองจ๏อม) 

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

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

    1,500,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎มาตรฐาน 

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

กองชําง 

163 อุดหนุนสํานักงานการไฟฟูา
สํวนภูมิภาค อําเภอสันทราย 
เพื่อขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ  
บริเวณซอย 5  หมูํที่ 7  ต.
หนองจ๏อม) 

1.เพื่อให๎มีแสงสวําง
เพียงพอสําหรับผู๎ใช๎
ถนนตอนกลางคืน 
2.เพื่อปูองกัน รักษา
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย๑สินของ 

ขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะ  
บริเวณซอย 5  
หมูํที่ 7 

    65,000 จํานวนจุด 
ที่ได๎รับการ
ขยายเขต
ไฟฟูา 

ประชาชนมีไฟฟูาสํอง
สวํางสร๎างความ
ปลอดภัยให๎แกํชีวิต 
และทรัพย๑สิน 

กองชําง 
กับสํานักงานการ

ไฟฟูาสํวน
ภูมิภาคอําเภอ

สันทราย 

 



~ 70 ~ 
 

~ 70 ~ 
 

1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

164 อุดหนุนสํานักงานการไฟฟูา
สํวนภูมิภาค อําเภอสันทราย 
เพื่อขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ  
บริเวณซอย 6  หมูํที่ 7  ต.
หนองจ๏อม) 

1.เพื่อให๎มีแสงสวําง
เพียงพอสําหรับผู๎ใช๎
ถนนตอนกลางคืน 
2.เพื่อปูองกัน รักษา
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย๑สินของ 

ขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะ  
บริเวณซอย 6  
หมูํที่ 7 

    75,000 จํานวนจุด 
ที่ได๎รับการ
ขยายเขต
ไฟฟูา 

ประชาชนมีไฟฟูาสํอง
สวํางสร๎างความ
ปลอดภัยให๎แกํชีวิต 
และทรัพย๑สิน 

กองชําง 
กับสํานักงานการ

ไฟฟูาสํวน
ภูมิภาคอําเภอ

สันทราย 

165 โครงการกํอสร๎างรางระบายนํ้า 
คสล. ขนาดปากรางกว๎าง 
0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย  0.40 
เมตร หนา  0.10 เมตร ยาว 
144 เมตร  (สถานที่กํอสร๎าง 
ซอย 3 (ซอยที่รัก) หมูํที่ 7 ต.
หนองจ๏อม) 

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

ขนาดปากราง
กว๎าง 0.30 
เมตร ลึกเฉลี่ย  
0.40 เมตร 
หนา  0.10 
เมตร ยาว 144 
เมตร 

    330,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่ได๎
มาตรฐาน 

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

กองชําง 

166 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
ขนาดกว๎าง 4.00 เมตร ยาว  
147 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ดําเนินไมํน๎อยกวํา 
588 ตารางเมตร (สถานที่
กํอสร๎างบริเวณถนนซอยใหมํ 
อ.ศรีสวัสด์ิ หมูํที่ 7  ต.หนองจ๏
อม) 

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

ขนาดกว๎าง 
4.00 เมตร ยาว  
147 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ดําเนินไมํ
น๎อยกวํา 588 
ตารางเมตร 

    385,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่ได๎
มาตรฐาน 

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

กองชําง 

 
 
 



~ 71 ~ 
 

~ 71 ~ 
 

1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

167 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
ขนาดกว๎าง 3.00 เมตร ยาว 
142 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ดําเนินไมํน๎อยกวํา  
426 ตารางเมตร (สถานที่
กํอสร๎างบริเวณถนนซอย 7  
ตํอจากของเดิม ซอยปูาหล๎า 
หมูํที ่7  ต.หนองจ๏อม) 

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

ขนาดกว๎าง 
3.00 เมตร ยาว 
142 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ดําเนินไมํ
น๎อยกวํา  426 
ตารางเมตร 

    280,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่ได๎
มาตรฐาน 

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

กองชําง 

168 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร
บริเวณแยกหมูํบ๎านกาญกนก ไป
หมูํบ๎านทําเกวียน ออกไปถนน
ทางหลวงแผํนดิน 

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

ติดตั้งสญัญาณไฟ
จราจรบริเวณแยก
หมูํบ๎านกาญกนก 
ไปหมูํบ๎านทํา
เกวียน ออกไป
ถนนทางหลวง
แผํนดิน 

    1,350,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่ได๎
มาตรฐาน 

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

กองชําง 

169 โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด๎วย
แอสฟ๓ลท๑ติกคอนกรตี (โอเวอร๑
เลย๑) พร๎อมตีเส๎นจราจร ขนาด
กว๎าง 4.00 เมตร ยาว 480 
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมํน๎อยกวํา 1,920 
ตารางเมตร (สถานที่กํอสร๎าง 
บริเวณถนนบ๎านแพะปุาห๎า ตํอ
จากของเดิม หมูํที่ 4  ต.หนองจ๏
อม) 

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

กว๎าง 3.00 เมตร 
ยาว 160 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนที่ดําเนินการ
ไมํน๎อยกวํา 480 
ตารางเมตร และ
กํอสร๎างรางระบาย
น้ํา คสล. กว๎าง 
0.30 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.40 เมตร 
หนา 0.10 เมตร 
ยาว 160 เมตร 

    680,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่ได๎
มาตรฐาน 

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

กองชําง 



~ 72 ~ 
 

~ 72 ~ 
 

1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

170 โครงการปรับปรุงระบบประปา 
ภายในหมูํบ๎านการเคหะชุมชน
รํวมใจสามัคคี หมูํ 4  ต.หนองจ๏
อม ชุมชนแพะปุาห๎า 

1. เพื่อให๎มีน้ําใช๎ในการ
อุปโภค บริโภคทํา
การเกษตรและเลี้ยงสัตว๑ 
2. เพื่อขยายลําน้ําและ
กําจัดวัชพืช ทําให๎การ
ระบายน้ําสะดวกและ
ปูองกันนํ้าทํวม 

ปรับปรุงระบบ
ประปา ภายใน
หมูํบ๎านการเคหะ
ชุมชนรํวมใจ
สามัคคี ชุมชน
แพะปุาห๎า 

    1,200,000 กํอสร๎างเสร็จ 
100% 

1. มีน้ําใช๎ในการอุปโภค
บริโภคทําการเกษตรและ
เล้ียงสัตว๑อยํางเพียงพอ 
2. ลําน้ําไมํตื้นเขิน กว๎างขึ้น
ไมํมีวัชพืช สามารถระบาย
น้ําได๎อยํางสะดวกและ
ปูองกันการเกิดน้ําทํวม 

กองชําง 

171 โครงการเจาะบํอบาดาล ขนาด 
6 น้ิว ความลึกไมํ น๎อยกวํ า 
100 เมตร พร๎อมเคร่ืองสูบนํ้า
แบบจุํ ม  (สถานที่ กํ อส ร๎า ง
บริเวณประปาหมูํบ๎านแพะปุา
ห๎า หมูํ 4  ต.หนองจ๏อม) 

1. เพื่อให๎มีนํ้าใช๎ในการ
อุปโภค บริโภคทํา
การเกษตรและเลี้ยง
สัตว๑ 
2. เพื่อขยายลําน้ําและ
กําจัดวัชพืช ทําให๎การ
ระบายนํ้าสะดวกและ
ปูองกันนํ้าทํวม 

เจาะบํอบาดาล 
ขนาด 6 นิ้ว ความ
ลึกไมํน๎อยกวํา 
100 เมตร พร๎อม
เครื่องสูบน้ําแบบ
จํุม (สถานที่
กํอสร๎างบริเวณ
ประปาหมูํบ๎าน
แพะปุาห๎า 

    250,000 กํอสร๎าง
เสร็จ 
100% 

1. มีน้ําใช๎ในการอุปโภค
บริโภคทําการเกษตรและ
เลี้ยงสัตว๑อยํางเพียงพอ 
2. ลําน้ําไมํตื้นเขิน กว๎าง
ขึ้นไมํมีวัชพืช สามารถ
ระบายน้ําได๎อยํางสะดวก
และปูองกันการเกิดน้ํา
ทํวม 

กองชําง 

172 โครงการกํอสร๎างรางริน คสล. 
กว๎าง 1.00 เมตร ลึก 1.00 
เมตร ยาว 141.00 เมตร 
หนา 0.12 เมตร (สถานที่
กํอสร๎างบริเวณหลังบ๎านลงุทร 
หมูํที่ 4 ต.หนองจ๏อม) 

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

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

    634,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่ได๎
มาตรฐาน 

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

กองชําง 

 
 



~ 73 ~ 
 

~ 73 ~ 
 

 
1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

173 โครงการกํอสร๎างรางระบายนํ้า 
คสล. กว๎าง 0.30 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.10 
เมตร ยาว 42 เมตร ทั้งสอง
ข๎าง  (สถานที่กํอสร๎าง บริเวณ
ซอย 2  หมูํที่ 4 ต.หนองจ๏อม)    

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 42 
เมตร ทั้งสองข๎าง   

    100,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่ได๎
มาตรฐาน 

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

กองชําง 

174 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. พร๎อมตี
เส๎นจราจรขนาดกว๎าง 3.00 เมตร 
ยาว 87.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนที่ ดํ าเนินการไมํน๎อยกวํ า 
261 ตารางเมตร พร๎อมกํอสร๎างราง
ระบายน้ํา กว๎าง 0.30 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.40 เมตร  หนา 0.10 เมตร 
ยาว 87.00 เมตร (สถานที่กํอสร๎าง
บริเวณซอย 3 (บ๎านพ่ีเหมย) หมูํที่ 4 
ต.หนองจ๏อม) 

1. เพ่ือพัฒนาเส๎นทาง 
คมนาคมให๎ได๎มาตรฐาน 
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุในการ
เดินทาง ประชาชนสัญจรได๎
อยํางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพ่ือให๎การขนสํง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

กว๎าง 3.00 เมตร 
ยาว 87.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนที่ดําเนินการ
ไมํน๎อยกวํา 261 
ตารางเมตร พร๎อม
กํอสร๎างรางระบาย
น้ํา กว๎าง 0.30 
เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.40 เมตร  หนา 
0.10 เมตร ยาว 
87.00 เมตร 

    370,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่ได๎
มาตรฐาน 

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

กองชําง 

 
 
 
 
 



~ 74 ~ 
 

~ 74 ~ 
 

1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

175 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
พร๎อมตีเส๎นจราจร ขนาด กว๎าง 
3.00 เมตร ยาว 30 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมํน๎อยกวํา 90 
ตารางเมตร (สถานที่กํอสร๎าง
บริเวณซอยบ๎านลุงมี หมูํ 4 ต.
หนองจ๏อม) 

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

ขนาด 2.30 
เมตร หนา 
0.20 เมตร ยาว 
391 เมตร   

    58,500 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่ได๎
มาตรฐาน 

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

กองชําง 

176 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
พร๎อมตีเส๎นจราจร ขนาดกว๎าง 
2 .70 เมตร  ยา ว 40 .00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ ดําเนินการไมํ น๎อยกวํา 
108 ตารางเมตร พร๎อม
กํอสร๎างรางระบายนํ้า กว๎าง 
0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 
เมตร หนา 0.10ยาว 87.00 
เมตร (สถานที่กํอสร๎างบริเวณ
ซอยบ๎านปูาดี  หมูํที่  4 ต.
หนองจ๏อม) 

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

ขนาดกว๎าง 2.70 
เมตร ยาว 40.00 
เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพ้ืนที่
ดําเนินการไมํน๎อย
กวํา 108 ตาราง
เมตร พร๎อมกํอสร๎าง
รางระบายน้ํา กว๎าง 
0.30 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.40 เมตร 
หนา 0.10ยาว 
87.00 เมตร 

    270,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่ได๎
มาตรฐาน 

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

กองชําง 

 
 
 
 



~ 75 ~ 
 

~ 75 ~ 
 

 
1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

177 โครงการกํอสร๎างรางระบายนํ้า 
คสล. กว๎าง 0.30 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.10 
เมตร ยาว 430 เมตร ทั้งสอง
ข๎าง  (สถานที่กํอสร๎าง บริเวณ
การเคหะชุมชนรํวมใจสามัคคี  
หมูํที่ 4 ต.หนองจ๏อม)  

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 430 
เมตร ทั้งสองข๎าง   

    970,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่ได๎
มาตรฐาน 

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

กองชําง 

178 อุดหนุนสํานักงานการไฟฟูา
สํวนภูมิภาค อําเภอสันทราย 
เพื่อขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ  
ซอย 3 (บ๎านพี่เหมย) หมูํที่ 4  
ต.หนองจ๏อม) 

1.เพื่อให๎มีแสงสวําง
เพียงพอสําหรับผู๎ใช๎
ถนนตอนกลางคืน 
2.เพื่อปูองกัน รักษา
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย๑สินของ 

ขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะ  ซอย 
3 

    80,000 จํานวนจุด 
ที่ได๎รับการ
ขยายเขต
ไฟฟูา 

ประชาชนมีไฟฟูาสํอง
สวํางสร๎างความ
ปลอดภัยให๎แกํชีวิต 
และทรัพย๑สิน 

กองชําง 
กับสํานักงานการ

ไฟฟูาสํวน
ภูมิภาคอําเภอ

สันทราย 
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1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

179 โครงการกํอสร๎างกําแพงกันดิน
เพื่อปูองกันตลิ่งพัก ยาว 61 
เมตร ตามแบบที่เทศบาลเมือง
แมํโจ๎ กําหนด จํานวน 1 แหงํ 
(สถานที่กํอสร๎างบริเวณหน๎า 
Le Jardin De Maejo ถึง 
สะพานนนนิภา ตํอจาก
ของเดิม หมูํที่ 6 ต.หนองหาร)  

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

ยาว 61 เมตร 
ตามแบบที่
เทศบาลเมืองแมํ
โจ๎ กําหนด 
จํานวน 1 แหํง 

  1,100,000 1,100,000 1,100,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎มาตรฐาน 

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

กองชําง 

180 โครงการกํอสร๎างศาลา
อเนกประสงค๑ คสล. 1 ชั้น 
ขนาดกว๎าง 8.00 เมตร ยาว 
10.00 เมตร (สถานที่กํอสร๎าง
บริเวณที่ดินสาธารณะ หมูํบ๎าน 
หมูํที่ 5  ต.หนองหาร) 

เพื่อไว๎บริการสาธารณะ
แกสํหกรณ๑นิคม และ
ชุมชนใกล๎เคียง 

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

  1,500,000   กํอสร๎าง
เสร็จ 
100% 

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

กองชําง 
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1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

181 โครงการกําจัดผักตบชวาและ
วัชพืชลํานําแมํคาวต้ังแตํชุมชน
เตาไห 1 ถึงชุมชนทุงํปุาเก็ด 
กว๎าง 10-20 เมตรระยะทาง
8,500 เมตร ตําบลหนองหาร 
อําเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม ํ

ดําเนินการโครงการและ
กิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติเน่ืองในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก
โครงการ ฟื้นฟู พัฒนา 
และแก๎ไขป๓ญหาลํานํ้า
แมํคาว 
2.เพื่อแก๎ไขป๓ญหาน้ํา
เนําเสียและต้ืนเขิน 
ในชํวงฤดูนํ้าหลาก หรือ
ฤดูฝนนํ้าไมํสามารถ
ระบายได๎ทันเกิดป๓ญหา
นํ้าทํวมขังในพื้นที ่

ขุดลอกลําน้ําแมํ
คาว ตกแตํงตลิ่ง
และกําจัดวัชพืช
ในพื้นที่หมูํที่ 1 
ถึง 6 ต.หนอง
หาร กว๎าง 10- 
20 เมตร 
ระยะทาง 
8,500 เมตร 

  1,300,000 1,300,000 1,300,000 จํานวน
ผู๎เข๎ารํวม
โครงการไมํ
น๎อยกวํา
ร๎อยละ 80  

1.แก๎ไขป๓ญหาน้ําเนํา
เสียและต้ืนเขินในชํวง
ฤดูฝนนํ้าสามารถ
ระบายได๎ทันป๓ญหา
นํ้าทํวมขังในพื้นที่
ได๎รับการแก๎ไขอยํางมี
ประสิทธิภาพ 
2.ประชาชนในพื้นที่มี
จิตสํานึกร๎ูจักอนุรักษ๑
ดูแลรักษาคูคลองให๎
สะอาดและสํงเสริมพ
ติกรรมลดการทิ้งขยะ
และของเสียตํางๆลง
ในคูคลอง 

กองชําง 

182 โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิม
ด๎วยแอสฟ๓ลท๑ติกคแนกรีต (โอ
เวอร๑เลย๑) พร๎อมตีเส๎นจราจร 
ขนาดกว๎าง 7.00-8.00 เมตร 
ยาว 194 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไมํ
น๎อยกวํา 1,480 ตารางเมตร 
(สถานที่กํอสร๎างบริเวณซอย 1 
ตํอจากของเดิม หมูํที่ 9 ต.
หนองหาร ) 

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

ขนาดกว๎าง 
7.00-8.00 
เมตร ยาว 194 
เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือ
พื้นที่ดําเนินการ
ไมํน๎อยกวํา 
1,480 ตาราง
เมตร 

  495,500   ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎มาตรฐาน 

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

กองชําง 

รวม 182 โครงการ     4,395,500 24,718,100 144,746,100    
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1.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1 โครงการจัดซื้อที่ดินเน้ือที่ไมํ
น๎อยกวํา 100 ตารางวา เพื่อ
สาธารณะประโยชน๑ สถานที่ 
บริเวณ หมูํ 12 ต.หนองหาร 

เพื่อกํอสร๎างเป็น
โครงการ
สาธารณประโยชน๑ เชํน  
สนามกีฬา โรงเรียน 
และอ่ืนๆ 

จัดซื้อที่ดินเน้ือที่
ไมํน๎อยกวํา 
100 ตารางวา
สถานที่ บริเวณ 
หมูํ 12 ต.หนอง
หาร 

   2,000,000  จัดซื้อที่ดิน 
จํานวน 1 
แปลง 

กํอสร๎างเป็นโครงการ
สาธารณประโยชน๑ 

สํานักปลัด 

2 โครงการกํอสร๎างอาคาร
สํานักงาน ขนาด 4 ชั้น หรือ
พื้นที่ดําเนินการไมํน๎อยกวํา 
2,800 ตารางเมตร 

1.เพื่อให๎บริการชุมชน
และสังคมของ
ประชาชนในพื้นที่ 
2.เพื่อเป็นศูนย๑รับ
เร่ืองราวร๎องทุกข๑บํารุง
สุขของประชาชน 
3.เพื่อเป็นศูนย๑กลาง
ข๎อมูลและขําวสารของ
ทางราชการ 
 

กํอสร๎างอาคาร
สํานักงาน          
ขนาด 4 ชั้น 
หรือพื้นที่
ดําเนินการไมํ
น๎อยกวํา 2,800 
ตารางเมตร 
บริเวณสํานักงาน
เทศบาลเมืองแมํ
โจ ๎

  35,000,000   กํอสร๎าง
เสร็จ 

100% 

1.เพื่อให๎บริการ
ชุมชนและสังคมของ
ประชาชนในพื้นที่ 
2.เพื่อเป็นศูนย๑รับ
เร่ืองราวร๎องทุกข๑
บํารุงสุขของ
ประชาชน 
3.เพื่อเป็นศูนย๑กลาง
ข๎อมูลและขําวสาร
ของทางราชการ 

 

สํานักปลัด 
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1.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

3 โครงการจัดซื้อที่ดินเน้ือที่ไมํ
น๎อยกวํา 10 ไรํ เพื่อกํอสร๎าง
เป็นโครงการ
สาธารณประโยชน๑  

เพื่อกํอสร๎างเป็น
โครงการ
สาธารณประโยชน๑ เชํน  
สนามกีฬา โรงเรียน 
และอ่ืนๆ 

จัดซื้อที่ดินเน้ือที่
ไมํน๎อยกวํา 10 
ไรํ ภายในเขต
เทศบาลเมืองแมํ
โจ ๎

  20,000,000   จัดซื้อที่ดิน 
จํานวน 1 
แปลง 

กํอสร๎างเป็นโครงการ
สาธารณประโยชน๑ 

สํานักปลัด 

4 โครงการปรับปรุงห๎องประชุม 
ชั้น 3 สํานักงานเทศบาลเมือง
แมํโจ๎ 

เพื่อปรับปรุงห๎อง
ประชุม ชั้น 3 
สํานักงานเทศบาลเมือง
แมํโจ๎ ให๎สวยงาม 
เหมาะสมและรับรอง
การใช๎งานการประชุม/
สัมมนา/การอบรมตํางๆ
ของเทศบาลเมืองแมํโจ ๎

ห๎องประชุมมี
การปรับปรุงให๎
ทันสมัย ระบบ
เคร่ืองฉายภาพ
โปรเจอเตอร๑
พร๎อมอุปกรณ๑
สามารถรับรอง
การใช๎งานการ
ประชุม/สัมมนา/
การอบรมตํางๆ
ของเทศบาล
เมืองแมํโจ๎ 

  900,000   กํอสร๎าง
เสร็จ 
100% 

เทศบาลเมืองแมํโจ๎มี
ห๎องประชุมทันสมัย
สามารถรับรองการใช๎
งานการประชุม/
สัมมนา/การอบรม
ตํางๆของเทศบาล
เมืองแมํโจ๎ 

สํานักปลัด 
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1.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

5 โครงการจัดซื้อที่ดินเน้ือที่ไมํ
น๎อยกวํา 200 ตารางวา เพื่อ
สาธารณะประโยชน๑ สถานที่ 
บริเวณ หมูํที่ 5  ต.หนองหาร 

เพื่อกํอสร๎างเป็น
โครงการ
สาธารณประโยชน๑ เชํน  
สนามกีฬา โรงเรียน 
และอ่ืนๆ 

จัดซื้อที่ดินเน้ือที่
ไมํน๎อยกวํา 
200 ตารางวา 
เพื่อสาธารณะ
ประโยชน๑ 
สถานที่ บริเวณ 
หมูํที่ 5  ต.
หนองหาร 

    5,000,000 จัดซื้อที่ดิน 
จํานวน 1 
แปลง 

กํอสร๎างเป็นโครงการ
สาธารณประโยชน๑ 

สํานักปลัด 

6 โครงการจัดซื้อที่ดิน เน้ือที่ไมํ
น๎อยกวํา 1 ไรํ เพื่อเป็นสวน
สาธารณประโยชน๑ในชุมชน 
หมูํที่ 10  ต.หนองหาร 

เพื่อกํอสร๎างเป็น
โครงการ
สาธารณประโยชน๑ เชํน  
สนามกีฬา โรงเรียน 
และอ่ืนๆ 

จัดซื้อที่ดินเน้ือที่
เน้ือที่ไมํน๎อยกวํา 
1 ไรํ เพื่อเป็น
สวน
สาธารณประโยช
น๑ในชุมชน หมูํที่ 
10  ต.หนอง
หาร 

    4,000,000 จัดซื้อที่ดิน 
จํานวน 1 
แปลง 

กํอสร๎างเป็นโครงการ
สาธารณประโยชน๑ 

สํานักปลัด 

7 โครงการจัดซื้อที่ดิน เน้ือที่ไมํ
น๎อยกวํา 100 ตารางวา เพื่อ
ใช๎เป็นใช๎เป็นเป็นที่ดิน
สาธารณะประโยชน๑ หมูํที่ 13  
ต.ปุาไผ ํ

เพื่อกํอสร๎างเป็น
โครงการ
สาธารณประโยชน๑ เชํน  
สนามกีฬา โรงเรียน 
และอ่ืนๆ 

จัดซื้อที่ดินเน้ือที่
เน้ือที่เน้ือที่ไมํ
น๎อยกวํา 100 
ตารางวา เพื่อใช๎
เป็นใช๎เป็นเป็น
ที่ดินสาธารณะ
ประโยชน๑ หมูํที่ 
13  ต.ปุาไผ ํ

  1,800,000   จัดซื้อที่ดิน 
จํานวน 1 
แปลง 

กํอสร๎างเป็นโครงการ
สาธารณประโยชน๑ 

สํานักปลัด 

รวม 7 โครงการ     57,700,000.00 2,000,000.00 9,000,000.00    
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(ยุทธศาสตร ์เทศบาลเมืองแม่โจ้) 

การพัฒนาด้านเศรษฐกจิ 
 
 

 
 

 
 

(ผ.02) 
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รายละเอียดโครงการพฒันาแผนพฒันาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) 
เทศบาลเมืองแมโ่จ้ อ าเภอสันทราย  จังหวดัเชียงใหม่ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถ่ิน และ 2. ส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้า 
การลงทุนสู่สากล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาเศรษฐกิจ 
2.1แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1 โครงการสร๎างอาชีพ สร๎าง
รายได๎ ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1. เพื่อสร๎างความเข๎าใจ
ในแนวคิดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
2. เพื่อเพิ่มทักษะอาชีพให๎
ประชาชนได๎ มี ค วาม รู๎
ความชํานาญยิ่งขึ้น 
3. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู๎
และ 
ข๎อคิดเห็นในการพัฒนา
อาชีพของประชาชน 
4. เพื่อพัฒนาเครือขํายใน
การขับเคลื่ อนตามแนว
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 
ส ป อต  โ ฆษ ณ า
วิ ท ยุ  ปู า ย
ป ร ะ ช า สั มพั น ธ๑ 
แ ผํ น พั บ แ ล ะ
สติ๊กเกอร๑ ฯลฯ 

  20,000 20,000 20,000 1.จัด
กิจกรรม
จํานวน 1 
คร้ัง/ป ี
2.จํานวน
ผู๎เข๎ารํวม 
โครงการฯ 

1. ประชาชนที่เข๎า
รํวมโครงการมีความ
เข๎ า ใจตามป รัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
2. ประชาชนนํา
ค ว า ม ร๎ู ที่ ไ ด๎ รั บ ม า
ประยุกต๑ ใ ช๎ ในกา ร
ดําเนินชีวิต 
 

สํานักปลัด 
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2.1แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

2 อุดหนุนกลุํมสํงเสริมอาชีพ
เทศบาลเมืองแมํโจ๎โครงการ
สํงเสริมอาชีพ 

เพื่อสํงเสริมความร๎ูและ
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 

ประชาชนที่สนใจมี
ความร๎ูและทักษะ
ด๎านอบรมสํงเสริม
อาชีพ เป็นการเพิ่ม
รายได๎และลด
รายจํายในครัวเรือน 
และใช๎เวลาวํางให๎เกิด
ประโยชน๑ตํอตนเอง
และครอบครัว และ
ดําเนินชีวิตบน
พื้นฐานแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

สํานักปลัดฯ 
งานพัฒนาชุมชน 

 
 

3 โครงการอบรมให๎ความร๎ูด๎าน
การตลาดให๎ผู๎สนใจปลูกกล๎วย 
เทศบาลเมืองแมํโจ ๎
 

เพื่อให๎มีความร๎ูเก่ียวกับ
แนวทางการตลาด
สมัยใหมํ และปรับให๎
ทันตํอสถานการณ๑ตลาด
ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อ
สร๎างองค๑ความร๎ู
เก่ียวกับการปลูกกล๎วย
ให๎มีคณุภาพได๎ผลผลิต
เพิ่มมากขึ้น และกลุํม
เกษตรกรเห็น
ความสําคัญของรูปแบบ
การทําการตลาดใหมํ ๆ 
และมองเห็นการตลาดที่
ชัดเจนขึ้น 

กลุํมเกษตรกร 
และประชาชน
ภายในเขต
เทศบาลเมืองแมํ
โจ๎  

  20,000 20,000 20,000 ร๎อยละของ 
จํานวน 
ผู๎เข๎ารํวม 

เกษตรกรมีความร๎ู
เก่ียวกับแนวทาง
การตลาดสมัยใหมํ 
และปรับให๎ทันตํอ
สถานการณ๑ตลาดที่
เปลี่ยนแปลงไป 
เกษตรกรสร๎างองค๑
ความร๎ูเก่ียวกับการ
ปลูกกล๎วยให๎มี
คุณภาพได๎ผลผลิต
เพิ่มมากขึ้น 

สํานักปลัดฯ 
งานพัฒนาชุมชน 
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2.1แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

4 โครงการฝึกอบรมการเก็บเก่ียว
และแปรรูปผลผลิตกล๎วย 
เทศบาลเมืองแมํโจ ๎
 

เพื่อเรียนร๎ูกระบวนการ
เก็บเก่ียวกล๎วยนํ้าว๎า 
อยํางถูกวิธี และสํงเสริม
การแปรรูปผลิตภัณฑ๑
จากกล๎วยนํ้าว๎า เพื่อ
สร๎างอาชีพและรายได๎
ให๎กับการเกษตรกร 
เป็นแหลํงศึกษาเรียนร๎ู
การผลิต และแปรรูป
กล๎วยนํ้าว๎าแบบครบ
วงจร 

กลุํมเกษตรกร 
และประชาชน
ภายในเขต
เทศบาลเมืองแมํ
โจ ๎

  50,000 50,000 50,000 ร๎อยละของ 
จํานวน 
ผู๎เข๎ารํวม 

ได๎รับความร๎ูเร่ืองการ
เก็บเก่ียวผลผลิต
กล๎วยนํ้าว๎าอยํางถูก
วิธีและสามารถสร๎าง
ผลิตภัณฑ๑จากกล๎วย
นํ้าว๎าในรูปแบบตําง 
ๆ ได๎ และเพิ่มรายได๎
ให๎กับเกษตร 

สํานักปลัดฯ 
งานพัฒนาชุมชน 

 
 

5 โครงการประเพณีและของดี 
เทศบาลเมืองแมํโจ ๎
 

เพื่อเป็นการสํงเสริม
และพัฒนากิจการด๎าน
การเกษตรให๎เป็นแหลํง
ทํองเที่ยวเชิงเกษตรที่มี
ศักยภาพในการรองรับ
นักทํองเที่ยว สามารถ
สร๎างรายได๎ให๎แกํ
เกษตรกรและชุมชน 

เกษตรกรและ
ประชาชนพื้นที่
ในเขตเทศบาล
เมืองแมํโจ๎และ
ภาคเอกชนของ
อําเภอสันทราย 

  20,000  20,000 20,000 ร๎อยละของ 
จํานวน 
ผู๎เข๎ารํวม 

เกษตรกร ประชาชน
ในพื้นที่ ได๎รับ
ประโยชน๑จากการ
สํงเสริมทํองเที่ยวชํวย
ให๎เกิดการพัฒนา
บริการรวมทั้งตุณ
ภาพชีวิตที่ดีกวําสูํ
ชุมชน 

สํานักปลัดฯ 
งานพัฒนาชุมชน 
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2.1แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

6 โครงการสํงเสริมการทํองเที่ยว
แบบย่ังยืน แหลํงทํองเที่ยวเชิง
เกษตรและวิถีชุมชนในเขต
เทศบาลเมืองแมํโจ๎ 

1.เพื่อพัฒนาศักยภาพ
การทํองเที่ยวเชิงเกษตร
วิ ถี ชุ ม ช น ใ น ใ น เ ข ต
เทศบาลเมืองแมํโจ๎ ให๎
เป็น  ต๎นแบบ ในการ
สํงเสริมการทํองเที่ยว
เชิงวิถีชุมชน 
 ๒) เพื่อประชาสัมพันธ๑
แหลํงทํองเที่ยวเชิงวิถี
ชุมชนให๎ เป็นที่รู๎จักของ
นั ก ทํ อ ง เ ที่ ย ว ผํ า น
สื่อมวลชน (สื่อสิ่งพิมพ๑ 
สื่อวิท ยุ  สื่ อ โทรทัศน๑ 
แ ล ะ สื่ อ อ อ น ไ ล น๑ ) 
๓ )  เ พื่ อ อ นุ รั ก ษ๑
วัฒนธรรม ประเพณี 
ภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นที่เป็น
เอกลักษณ๑ของชุมชนให๎
คงอยํูกับชุมชนได๎ อยําง
ย่ั ง ยื น 
4) เพื่อเพิ่มรายได๎ให๎กับ
ป ร ะ ช า ช น ใ น ชุ ม ช น 
ผู๎ ป ร ะ ก อ บก า ร ด๎ า น
ทํองเที่ยวและบริการที่
อยํูในชุมชนและบริเวณ
โดยรอบ 

1)ดํ า เ นิ น ก า ร
ประชาสัมพันธ๑
และสํงเสริมการ
ทํองเที่ยวเพื่อให๎
เ กิ ด กา ร จดจํ า
แ ล ะ เ ผ ย แ พ รํ
แหลํงทํองเที่ยว
ใ ห๎ ทั้ ง ช า ว ไท ย
และชาวตํางชาติ 
๒ ) ชุ ม ช น เ กิ ด
รายได๎จากแหลํง
ทํ อ ง เ ที่ ย ว เ ชิ ง
เกษตรและวิ ถี
ชุมชนที่เพิ่มขึ้น 

  100,000 100,000  100,000 ร๎อยละของ 
จํานวน 
ผู๎เข๎ารํวม 

1.เชิงปริมาณ         
1.1นักทํองเที่ยวและ
ประชาชนทั่วไปได๎
ทราบข๎อมูลขําวสาร 
กิจกรรม และ
โครงการตํางๆ 
1.2สามารถทําให๎เกิด
ความรํวมมือจากภาค
ประชาชนและ
นักทํองเที่ยวในการ
พัฒนาแหลํง
ทํองเที่ยวและรํวมกัน
ดูแลรับผิดชอบตํอ
สังคมทําให๎คณุภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 
2.ผลเชิงคุณภาพ 
1.นักทํองเที่ยวและ
ประชาชนทั่วไปได๎รับ
ข๎ อ มู ล ขํ า ว ส า ร 
กิ จ ก ร ร ม  แ ล ะ
โครงการ 
2.กระต๎ุนเศรษฐกิจ
ในชุมชน 

งานประชาสัมพันธ๑
สํานักปลัดฯ 

รวม 6 โครงการ     310,000 310,000 310,000    
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2.1แผนงานเกษตร 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
สํงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงใน
ชุมชน 

1.เพื่อให๎ประชาชนใน
ชุมชนมีความร๎ูความ
เข๎าใจ เร่ืองการสํงเสริม
การเกษตรตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงการดําเนิน
กิจกรรมการเกษตรตาม
แนวทฤษฎีใหมํ โดยยึด
ปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง และสามารถ
นําความร๎ูที่ได๎รับไป
ปรับใชในการประกอบ
อาชีพได๎ 
2.เพื่อสนับสนุนให๎
เกษตรกรที่เข๎ารํวม
โครงการฯ มีศักยภาพ
ในการดําเนินกิจกรรม
ทางการเกษตร ตาม
แนวทฤษฎีใหมํขั้นที่
หน่ึงและสามารถพัฒนา
ไปสูํขั้นที่สองและขั้นที่
สามได๎ตํอไป 

ประชาชนใน
พื้นที่ได๎รับการ
อบรมฯ ความร๎ู 
จํานวน 100 
คน 

  50,000 50,000 50,000 จํานวนร๎อย
ละผู๎รํวม
รณรงค๑/รํวม
กิจกรรม/
อบรม100
คน 

1. น๎อม นํ าป รัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช๎เป็นแนวทางการ
จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติ
แพละสิ่ ง แ วดล๎ อม 
พึ่งตนเอง  พัฒนาตํอ
ยอด มั่งคั่งย่ังยืน 

กองสาธารณสุข 
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2.1แผนงานเกษตร 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

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

1.เพื่อให๎ประชาชนใน
ชุมชนมีความร๎ูความ
เข๎าใจ เร่ืองการสํงเสริม
การเกษตรตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงการดําเนิน
กิจกรรมการเกษตรตาม
แนวทฤษฎีใหมํ โดยยึด
ปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง และสามารถ
นําความร๎ูที่ได๎รับไป
ปรับใชในการประกอบ
อาชีพได๎ 
2.เพื่อสนับสนุนให๎
เกษตรกรที่เข๎ารํวม
โครงการฯ มีศักยภาพ
ในการดําเนินกิจกรรม
ทางการเกษตร ตาม
แนวทฤษฎีใหมํขั้นที่
หน่ึงและสามารถพัฒนา
ไปสูํขั้นที่สองและขั้นที่
สามได๎ตํอไป 

ประชาชนใน
พื้นที่ได๎รับการ
อบรมฯ ความร๎ู 
จํานวน 100 
คน 

  50,000 50,000 50,000 จํานวนร๎อย
ละผู๎รํวม
รณรงค๑/รํวม
กิจกรรม/
อบรม100
คน 

1. น๎อม นํ าป รัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช๎เป็นแนวทางการ
จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติ
แพละสิ่ ง แ วดล๎ อม 
พึ่งตนเอง  พัฒนาตํอ
ยอด มั่งคั่งย่ังยืน 

กองสาธารณสุข 

รวม 2 โครงการ     100,000 100,000 100,000    
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(ยุทธศาสตร ์เทศบาลเมืองแม่โจ้) 
ด้านการศกึษาและพฒันาคณุภาพชีวิต 
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(ผ.02) 

รายละเอียดโครงการพฒันาแผนพฒันาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) 
เทศบาลเมืองแมโ่จ้ อ าเภอสันทราย  จังหวดัเชียงใหม่ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถ่ิน และ 3. เสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3. ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
3.1 แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1. โครงการบริการการแพทย๑
ฉุกเฉิน 

เพื่อให๎ประชาชนที่เจ็บ 
ปุวยฉุกเฉินและ
ผู๎บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
ได๎รับการชํวยเหลือ
อยํางรวดเร็ว ปลอดภัย 
ลดความรุนแรงของการ
บาดเจ็บและอาการปุวย
ที่อาจสํงผลถึงชีวิตได๎ 
 

จ๎างเหมาบุคคล 
ภายนอก จํานวน 
10 คน ปฏิบัติ 
งานด๎านการ 
แพทย๑ฉุกเฉิน 

  1,200,000 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 
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3.1 แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

2. โครงการคลินิกชุมชนเทศบาล - เพื่อให๎บริการตรวจ
รักษาโรคและให๎คํา 
ปรึกษาเก่ียวกับการดูแล
สุขภาพของตนเอง 
- เพื่อลดคําใช๎จํายใน
การเดินทางไปพบ
แพทย๑ที่โรงพยาบาล 

จ๎างเหมาบริการ
แพทย๑เฉพาะทาง 
จํานวน 1 คน 
ให๎บริการตรวจ
รักษาโรคแกํ
ประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองแมํ
โจ๎  

  72,000 72,000 72,000 การประเมิน
ความพึง
พอใจของ
ผู๎ใช๎บริการ 
ไมํน๎อยกวํา
ร๎อยละ 85 

ประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองแมํโจ๎
ได๎รับบริการ
สาธารณสุขที่สะดวก 
รวดเร็ว การบริการที่
ใกล๎ชิดและอบอํุน 
 

กองสาธารณสุขฯ 

3. โครงการปูองกันแก๎ไขป๓ญหา
โรคเอดส๑และการต้ังครรภ๑ไมํ
พร๎อม 

เพื่อสร๎างภูมิคุ๎มกันให๎
เยาวชนและประชาชน 
มีความร๎ู ความเข๎าใจ
เก่ียวกับป๓ญหาโรคเอดส๑
และผลกระทบที่เกิด
จากการมีเพศสัมพันธ๑
กํอนวัยอันควร 
 

- จัดกิจกรรม
ปูองกันแก๎ไข
ป๓ญหาโรคเอดส๑
และการต้ังครรภ๑
ไมํพร๎อม 
 

  50,000 50,000 50,000 การประเมิน
ความพึง
พอใจของ
ผู๎เข๎ารํวม
โครงการ  
ไมํน๎อยกวํา 
ร๎อยละ 85 
 

- เยาวชนและ
ประชาชนได๎รับ
ความร๎ูและความ
เข๎าใจเกี่ยวกับโรค
เอดส๑ที่ถูกต๎อง 
- ประชาชนมีความ
ตระหนักและรับร๎ูถึง
ความสําคัญ 

กองสาธารณสุขฯ 

4. โครงการพัฒนาศักยภาพแกน
นําและเครือขํายสุขภาพ 

- เพื่อเฝูาระวัง
เหตุการณ๑ผิดปกติที่
เก่ียวข๎องกับป๓ญหา
สุขภาพหน่ึงเดียว (คน 
สัตว๑ สิ่งแวดล๎อมและสา
ธารณภัย) ในชุมชน 

- จัดกิจกรรม
อบรมและแลก 
เปลี่ยนเรียนร๎ู
การเฝูาระวัง
สุขภาพหน่ึงเดียว 
 

  50,000 50,000 50,000 ร๎อยละ 85 
ของ
ผู๎เข๎ารํวม
โครงการ มี
ความร๎ู 
ความเข๎าใจ
มากขึ้น 

เกิดการพัฒนาระบบ
การเฝูาระวังสุขภาพ
แบบมีสํวนรํวมของ
ภาครัฐและชุมชน 
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3.1 แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

5. โครงการพัฒนาคุณภาพนํ้า 
ประปาในเขตเทศบาลเมือง 
แมํโจ๎ 

เพื่อพัฒนายกระดับ
คุณภาพนํ้าประปาใหไ๎ด๎
มาตรฐานกรมอนามัย 
และเพื่อสุขภาพที่ดีของ
ประชาชน 

- 1.จัดกิจกรรม
อบรมพัฒนา
ศักยภาพผู๎ดูแล 
ระบบประปา
หมูํบ๎าน 
- 2.สุํมเฝูาระวัง
คุณภาพ
นํ้าประปา ด๎วย
ชุดทดสอบ
ภาคสนาม (อ.31 
และ อ.11)  
ทุก 3 เดือน 

  50,000 50,000 50,000 ระบบประปา
หมูํบ๎านได๎
มาตรฐาน
ตามเกณฑ๑
นํ้าสะอาด
ของกรม
สํงเสริมการ
ปกครอง
ท๎องถิ่น  

- ประชาชนได๎รับ
นํ้าประปาที่สะอาด 
ปลอดภัย 
- ประชาชนมีสุขภาพ
ดี 

กองสาธารณสุขฯ 

6. โครงการปูองกันและควบคุม
โรคไข๎เลือดออกแบบบูรณา
การ 

- เพื่อลดอัตราปุวยและ
ตายของผู๎ปุวยโรค
เลือดออกให๎น๎อยลง 

- จัดให๎มีการ
สนับสนุนวัสดุ  
และสารเคมีใน
การควบคุมโรค
ไข๎เลือดออก 

  100,000 100,000 100,000 - อัตราปุวย
ด๎วยโรคไข ๎
เลือดออก
ลดลง ร๎อย
ละ 20 ของ
ผู๎ปุวยในปีที่
ผํานมา 
- มีวัสดุ
อุปกรณ๑
เพียงพอใช๎
ในการ
ปฏิบัติ
ปูองกันและ
ควบคุมโรค
ไข๎เลือดออก 

- ไมํเกิดการระบาด
ของโรคไข๎เลือดออก 
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3.1 แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

7. โครงการปูองกันและแก๎ไข
ป๓ญหายาเสพติด 

- เพื่อให๎เยาวชนและ
ประชาชนได๎รับความร๎ู
ในเร่ืองของภัยจากยา
เสพติด 
- เพื่อให๎เยาวชนและ
ประชาชนเลิกยํุง
เก่ียวกับ 
ยาเสพติด 
- เพื่อให๎เยาวชนและ
ประชาชนที่เคย
เก่ียวข๎องกับยาเสพติด 
สามารถกลับมาใช๎ชีวิต
อยํูในสังคมได๎ 
 

- จัดประชาคม
เพื่อค๎นหาผู๎เสพ 
ผู๎ติดยาเสพติดใน
ชุมชน 
- นําสํงผู๎เสพ-ผู๎
ติดยาเสพติดเข๎า
สูํกระบวนการ
บําบัดรักษาและ
ฟื้นฟูสมรรถภาพ
คํายปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของ
สํานักงาน ปปส. 
- จัดกิจกรรม
อบรมให๎ความร๎ู
ในเร่ืองของภัย
จากยาเสพติด 

  60,000 60,000 60,000 ป๓ญหายา
เสพติดใน
เขตเทศบาล
เมืองแมํโจ๎
ลดลง 

- เยาวชนและ
ประชาชนมี 
ความร๎ูในเร่ืองของภัย
จากยาเสพติด 
- เยาวชนและ
ประชาชนเลิกยํุง
เก่ียวกับยาเสพติด 
- เยาวชนและ
ประชาชนที่เคย
เก่ียวข๎องกับยาเสพ
ติด สามารถกลับมา
ใช๎ชีวิตอยํูในสังคมได๎ 

กองสาธารณสุขฯ 

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

- เพื่อให๎ประชาชนมี
ความรู๎ ความเข๎าใจ
เก่ียวกับโรคพิษสุนัขบ๎า 
- เพื่อสร๎างจิตสํานึกในการ
ดูแลสัตว๑เลี้ยงไมํให๎เกิดผล
กระทบตํอชุมชนและ
สิ่งแวดล๎อม 
- เพื่อให๎สัตว๑กลุํมเสี่ยงที่
เป็นพาหะนําโรคได๎รับการ
ฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษ
สุนัขบ๎าครอบคลุมทุกพื้นที่
ในเขตเทศบาลเมืองแมํโจ๎ 

- ให๎ความรู๎เรื่อง
โรคและการปูองกัน
โรคพิษสุนัขบ๎าแกํ
ประชาชน 
- จัดกิจกรรมอบรม
พัฒนาศักยภาพผู๎
ได๎รับมอบหมายให๎
ทําการฉีดวคัซีน
ปูองกันโรคพิษสุนัข
บ๎า 
- ฉีดวัคซีนปูองกัน
โรคพิษสุนัขบ๎าให๎แกํ
สุนัขและแมว 

  100,000 100,000 100,000 - อัตราปุวย
ด๎วยโรคโรค
พิษสุนัขบ๎า
ลดลง ร๎อยละ 
20 ของผู๎ปุวย
ในปีที่ผํานมา 
- มีวัสดุ
อุปกรณ๑
เพียงพอใช๎ใน
การปฏิบัติ
ปูองกันและ
ควบคุมโรคโรค
พิษสุนัขบ๎า 

- ไมํเกิดการระบาดของ
โรคโรคพิษสุนัขบ๎า 
 

กองสาธารณสุขฯ 



~ 93 ~ 
 

~ 93 ~ 
 

3.1 แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

9. โครงการพัฒนาคุณภาพต๎ูนํ้า
ด่ืมหยอดเหรียญในเขต
เทศบาลเมืองแมํโจ ๎

- เพื่อเฝูาระวังคุ๎มครอง
ผู๎บริโภคและลดป๓ญหา
การเจ็บปุวยจากโรคที่
เกิดจากนํ้าเป็นสื่อ 

- ให๎ความร๎ู การ
ดูแลการควบคุม
การผลิตนํ้าด่ืม
จากต๎ูหยอด
เหรียญแกผํู๎ 
ประกอบการและ
ผู๎เกี่ยวข๎อง 
- สุํมเฝูาระวังคุณ 
ภาพนํ้าประปา 
ด๎วยชุดทดสอบ
ภาคสนาม (อ.
11) ทุก 3 เดือน 

  50,000 50,000 50,000 ต๎ูนํ้าด่ืมหยอด
เหรียญได๎
มาตรฐาน
ตามเกณฑ๑
นํ้าบริโภค 
กรมอนามัย 
ไมํน๎อยกวํา
ร๎อยละ 85 

- ผู๎ประกอบการและ
ผู๎ดูแลมีความร๎ู ความ
เข๎าใจในการดูแล การ
ควบคุมการผลิตนํ้า
ด่ืมจากต๎ูหยอด
เหรียญ 
- ประชาชนผู๎บริโภค
ได๎รับนํ้าด่ืมที่สะอาด
ปลอดภัย 
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10. โครงการปูองกันการจมนํ้าใน
เด็กอายุตํ่ากวํา 15 ปี 

- เพื่อให๎ความรู๎และฝึก
ทักษะเบื้องต๎นในการ
ชํวยเหลือตนเองและผู๎อ่ืน
เมื่อประสบอุบตัิเหตุทาง
น้ําแกํเด็กอายุต่ํากวํา 15 
ป ี
- เพื่อพัฒนาอาสาสมัครใน
ชุมชน เป็นทีมเครือขําย
เฝูาระวังปูองกันเด็กจมน้ํา
ในเขตเทศบาลเมืองแมํโจ๎ 
- เพื่อสร๎างกระแสการรับรู๎
ของคนในชุมชนให๎เห็น
ความสําคัญของประเด็น
ป๓ญหาเด็กเสียชีวิตจาก
การจมน้ํา 
 

- ให๎ความร๎ูและฝึก
ทักษะการชํวยเหลือ
ตนเองเมื่อประสบ
อุบัติเหตุทางน้ําแกํเด็ก
อายุต่ํากวํา 15 ปี 
- ให๎ความร๎ูและฝึก
ปฏิบัติการชํวยเหลือ
ผ๎ูประสบภัยทางน้ํา 
และการชํวยเหลือการ
ชํวยฟื้นคืนชีพผ๎ูท่ีตก
น้ํา แกํอาสาสมัครใน
ชุมชน 
- จัดการแหลํงน้ําเส่ียง 
รวมท้ังจัดหาอุปกรณ๑
ในการชํวยเหลือไว๎
บริเวณแหลํงน้ําเส่ียง
ในชุมชน 

  100,000 100,000 100,000 - ผู๎ที่เข๎ารํวม
โครงการ
สามารถ
ชํวยเหลือ
ตนเองและ
ผู๎อ่ืนเม่ือ
ประสบ
อุบัติเหตุทาง
น้ําได๎ ไมํน๎อย
กวําร๎อยละ 
85 
- มีการจัดการ
สิ่งแวดล๎อม
และแหลํงน้ํา
เส่ียง ไมํน๎อย
กวําร๎อยละ 
80 

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

11. โครงการพัฒนาสถานประกอบ
กิจการด๎านอาหารให๎ได๎
มาตรฐานร๎านอาหารสะอาด 
รสชาติอรํอย (CFGT) 

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

- ให๎ความร๎ูด๎าน
สุขาภิบาลอาหาร
แกํผู๎ประกอบ
กิจการและผู๎
สัมผัสอาหาร 
- สุํมตรวจเฝูา
ระวังด๎านสุขา 
ภิบาลอาหาร
ด๎วยชุดทดสอบ
ภาคสนาม  
(อ.13) 
- มอบปูาย
รับรองมาตรฐาน
อาหารสะอาด 
รสชาติอรํอย 
ให๎แกํสถาน
ประกอบกิจการ
ด๎านอาหารที่
ผํานตามเกณฑ๑
มาตรฐาน 

  80,000 80,000 80,000 - 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 

ประชาชนในพื้นที่
ได๎รับความปลอดภัย
และความมั่นใจใน
การบริโภคอาหาร 
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3.1 แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

12 โครงการจัดซื้อเคร่ืองออกกําลัง
กายกลางแจ๎ง  

เพื่อให๎ประชาชนมี
เคร่ืองออกกําลังกาย 

จัดซื้อเคร่ืองออก
กําลังกาย
กลางแจ๎ง ชุมชน
เตาไห 2 

   250,000  จัดซื้อเคร่ือง
ออกกําลัง
กาย
กลางแจ๎ง 
15 ชุด 

ปร ะ ชา ช น มา รํ ว ม
แขํงขัน กีฬาและมี
สุขภาพแข็งแรง 

สาธารณสุข 

13 เคร่ืองออกกําลังกายกลางแจ๎ง
ของชุมชน  

เพื่อไว๎บริการสาธารณะ
แกชํุมชนชุมชนแมํโจ๎
และชุมชนใกล๎เคียง 

เคร่ืองออกกําลัง
กายกลางแจ๎ง
ของชุมชนแมํโจ ๎
 

  250,000   กํอสร๎าง
เสร็จ 
100% 

1.ประชาชนมีเคร่ือง
ออกกําลังกาย
กลางแจ๎งในชุมชน 

สาธารณสุข 

14 เคร่ืองออกกําลังกายกลางแจ๎ง
ของชุมชน  

เพื่อไว๎บริการสาธารณะ
แกชํุมชนห๎วยเก๋ียง และ
ชุมชนใกล๎เคียง 

เคร่ืองออกกําลัง
กายกลางแจ๎ง
ของชุมชนห๎วย
เก๋ียง  

  250,000   กํอสร๎าง
เสร็จ 
100% 

1.ประชาชนมีเคร่ือง
ออกกําลังกาย
กลางแจ๎งในชุมชน 

สาธารณสุข 

15 เคร่ืองออกกําลังกายกลางแจ๎ง
ของชุมชน  

เพื่อไว๎บริการสาธารณะ
แกชํุมชนชุมชนทุํงปุา
เก็ดและชุมชนใกล๎เคียง 

เคร่ืองออกกําลัง
กายกลางแจ๎ง
ของชุมชนทุํงปุา
เก็ด 
 

  250,000   กํอสร๎าง
เสร็จ 
100% 

1.ประชาชนมีเคร่ือง
ออกกําลังกาย
กลางแจ๎งในชุมชน 

สาธารณสุข 

16 เคร่ืองออกกําลังกายกลางแจ๎ง
ของชุมชน  

เพื่อไว๎บริการสาธารณะ
แกชํุมชนแมํดํูและ
ชุมชนใกล๎เคียง 

เคร่ืองออกกําลัง
กายกลางแจ๎ง
ของแมํดํู 
 

  250,000   กํอสร๎าง
เสร็จ 
100% 

1.ประชาชนมีเคร่ือง
ออกกําลังกาย
กลางแจ๎งในชุมชน 

สาธารณสุข 

17 เคร่ืองออกกําลังกายกลางแจ๎ง
ของชุมชน  

เพื่อไว๎บริการสาธารณะ
แกชํุมชนหลิ่งหมื่นและ
ชุมชนใกล๎เคียง 

เคร่ืองออกกําลัง
กายกลางแจ๎ง
ของหลิ่งหมื่น 
 

    250,000 กํอสร๎าง
เสร็จ 
100% 

1.ประชาชนมีเคร่ือง
ออกกําลังกาย
กลางแจ๎งในชุมชน 

สาธารณสุข 

รวม 17 โครงการ     1,912,000 2,162,000 2,162,000    



~ 96 ~ 
 

~ 96 ~ 
 

3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1. โครงการรณรงค๑ปูองกันการ
แพรํระบาดของโรค
ไข๎เลือดออก 

- เพื่อสํงเสริมให๎
ประชาชนและองค๑กร
ชุมชนตํางๆ มีสํวนรํวม
ในการปูองกันการแพรํ
ระบาดของโรคไข๎ 
เลือดออก 

- จัดให๎มีการ
ปูองกันและ 
ควบคุมโรค
ไข๎เลือดออกตาม
ฤดูกาลระบาด 
ระหวํางการ
ระบาดและหลัง
การระบาด 
 

  30,000 30,000 30,000 - อัตราปุวย
ด๎วยโรคไข ๎
เลือดออก
ลดลง ร๎อย
ละ 20 ของ
ผู๎ปุวยในปีที่
ผํานมา 

- ประชาชนและ
องค๑กรชุมชนตํางๆ มี
ความตระหนักและมี
สํวนรํวมในการ
ปูองกันการแพรํ
ระบาดของโรค
ไข๎เลือดออก 

กองสาธารณสุขฯ 

2. โครงการรณรงค๑ปูองกันและ
แก๎ไขป๓ญหายาเสพติด To Be 
Number One 

- เพื่อปลูกจิตสํานึกและ
สร๎างความตระหนักถึง
ป๓ญหาการแพรํระบาด
ของยาเสพติด 
- เพื่อกระต๎ุนให๎
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
สูบบุหร่ีโลก 
 (31 พฤษภาคม) 

- เพื่อให๎ความร๎ูในเร่ือง
โทษและพิษภัยของบุหร่ี 

จัดกิจกรรม
รณรงค๑งดสูบ
บุหร่ี 

  10,000 10,000 10,000 ผู๎เข๎ารํวม
โครงการมี
ความรู๎ ความ
เข๎าใจ ใน
เรื่องโทษและ
พิษภัยของ
บุหรี่ ไมํน๎อย
กวําร๎อยละ 
85 

เยาวชนและ
ประชาชน 
มีความร๎ู ความเข๎าใจ 
ตระหนักถึงโทษภัย
บุหร่ี และปรับ
พฤติกรรมลด เลิก
บุหร่ี 

กองสาธารณสุขฯ 



~ 97 ~ 
 

~ 97 ~ 
 

3.2 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (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 ผู๎เข๎ารํวม
โครงการมี
ความร๎ู 
ความเข๎าใจ 
ในเร่ืองโทษ
และพิษภัย
ของยาเสพ
ติด ไมํน๎อย
กวําร๎อยละ 
85 

เยาวชนและ
ประชาชน 
มีความร๎ู ความเข๎าใจ 
ตระหนักถึงโทษภัย
ของยาเสพติด 

กองสาธารณสุขฯ 

5.  อุดหนุนสําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด๎านสาธารณสุข
ให๎แกคํณะกรรมการชุมชนเตา
ไห 1 

เพื่อดําเนินโครงการตาม
พระราชดําริด๎าน
สาธารณสุข 

พื้นที่ชุมชน 
เตาไห 1 

  20,000 20,000 20,000 ครอบคลุม
พื้นที่
เปูาหมาย 
ไมํน๎อยกวํา
ร๎อยละ 80 

ประชาชนในพื้นที่
ได๎รับการสํงเสริม 
สนับสนุนและแก๎ไข
ป๓ญหาสุขภาพตาม
บริบทของพื้นที ่

คณะกรรม 
การชุมชน 
เตาไห 1  
หมูํ 1 
ต.หนองหาร 

6.  อุดหนุนสําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด๎านสาธารณสุข
ให๎แกคํณะกรรมการชุมชนเตา
ไห 2 

เพื่อดําเนินโครงการตาม
พระราชดําริด๎าน
สาธารณสุข 

พื้นที่ชุมชน 
เตาไห 2  

  20,000 20,000 20,000 ครอบคลุม
พื้นที่
เปูาหมาย 
ไมํน๎อยกวํา
ร๎อยละ 80 

ประชาชนในพื้นที่
ได๎รับการสํงเสริม 
สนับสนุนและแก๎ไข
ป๓ญหาสุขภาพตาม
บริบทของพื้นที ่

คณะกรรม 
การชุมชน 
เตาไห 2 
หมูํ 1 
ต.หนองหาร 
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3.2 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

7.  อุดหนุนสําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด๎านสาธารณสุข
ให๎แกคํณะกรรมการชุมชนปุา
บง 

เพื่อดําเนินโครงการตาม
พระราชดําริด๎าน
สาธารณสุข 

พื้นที่ชุมชน 
ปุาบง 
 

  20,000 20,000 20,000 ครอบคลุม
พื้นที่
เปูาหมาย 
ไมํน๎อยกวํา
ร๎อยละ 80 

ประชาชนในพื้นที่
ได๎รับการสํงเสริม 
สนับสนุนและแก๎ไข
ป๓ญหาสุขภาพตาม
บริบทของพื้นที ่

คณะกรรม 
การชุมชน 
ปุาบง  
หมูํ 2 
ต.หนองหาร 

8.  อุดหนุนสําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด๎านสาธารณสุข
ให๎แกคํณะกรรมการชุมชนปุา
ขาม 

เพื่อดําเนินโครงการตาม
พระราชดําริด๎าน
สาธารณสุข 

พื้นที่ชุมชน 
ปุาขาม 
 

  20,000 20,000 20,000 ครอบคลุม
พื้นที่
เปูาหมาย 
ไมํน๎อยกวํา
ร๎อยละ 80 

ประชาชนในพื้นที่
ได๎รับการสํงเสริม 
สนับสนุนและแก๎ไข
ป๓ญหาสุขภาพตาม
บริบทของพื้นที ่

คณะกรรม 
การชุมชน 
ปุาขาม 
หมูํ 3 
ต.หนองหาร 

9.  อุดหนุนสําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด๎านสาธารณสุข
ให๎แกคํณะกรรมการชุมชนห๎วย
เก๋ียง 

เพื่อดําเนินโครงการตาม
พระราชดําริด๎าน
สาธารณสุข 

พื้นที่ชุมชน 
ห๎วยเก๋ียง 
 

  20,000 20,000 20,000 ครอบคลุม
พื้นที่
เปูาหมาย 
ไมํน๎อยกวํา
ร๎อยละ 80 

ประชาชนในพื้นที่
ได๎รับการสํงเสริม 
สนับสนุนและแก๎ไข
ป๓ญหาสุขภาพตาม
บริบทของพื้นที ่

คณะกรรม 
การชุมชน 
ห๎วยเก๋ียง 
หมูํ 3 
ต.หนองหาร 

10.  อุดหนุนสําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด๎านสาธารณสุข
ให๎แกคํณะกรรมการชุมชนแมํ
โจ ๎

เพื่อดําเนินโครงการตาม
พระราชดําริด๎าน
สาธารณสุข 

พื้นที่ชุมชนแมํโจ ๎
 

  20,000 20,000 20,000 ครอบคลุม
พื้นที่
เปูาหมาย 
ไมํน๎อยกวํา
ร๎อยละ 80 

ประชาชนในพื้นที่
ได๎รับการสํงเสริม 
สนับสนุนและแก๎ไข
ป๓ญหาสุขภาพตาม
บริบทของพื้นที ่

คณะกรรม 
การชุมชน 
แมํโจ๎ 
หมูํ 4 
ต.หนองหาร 
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3.2 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

11.  อุดหนุนสําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด๎านสาธารณสุข
ให๎แกคํณะกรรมการชุมชน
สหกรณ๑นิคม 1 

เพื่อดําเนินโครงการตาม
พระราชดําริด๎าน
สาธารณสุข 

พื้นที่ชุมชน
สหกรณ๑นิคม 1  
 

  20,000 20,000 20,000 ครอบคลุม
พื้นที่
เปูาหมาย 
ไมํน๎อยกวํา
ร๎อยละ 80 

ประชาชนในพื้นที่
ได๎รับการสํงเสริม 
สนับสนุนและแก๎ไข
ป๓ญหาสุขภาพตาม
บริบทของพื้นที ่

คณะกรรม 
การชุมชนสหกรณ๑
นิคม 1 หมูํ 5 
ต.หนองหาร 

12.  อุดหนุนสําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด๎านสาธารณสุข
ให๎แกคํณะกรรมการชุมชน
สหกรณ๑นิคม 2 

เพื่อดําเนินโครงการตาม
พระราชดําริด๎าน
สาธารณสุข 

พื้นที่ชุมชน
สหกรณ๑นิคม 2  
 

  20,000 20,000 20,000 ครอบคลุม
พื้นที่
เปูาหมาย 
ไมํน๎อยกวํา
ร๎อยละ 80 

ประชาชนในพื้นที่
ได๎รับการสํงเสริม 
สนับสนุนและแก๎ไข
ป๓ญหาสุขภาพตาม
บริบทของพื้นที ่

คณะกรรม 
การชุมชนสหกรณ๑
นิคม 2 หมูํ 5 
ต.หนองหาร 

13.  อุดหนุนสําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด๎านสาธารณสุข
ให๎แกคํณะกรรมการชุมชนทุํง
ปุาเก็ด 

เพื่อดําเนินโครงการตาม
พระราชดําริด๎าน
สาธารณสุข 

พื้นที่ชุมชน 
ทุํงปุาเก็ด  

  20,000 20,000 20,000 ครอบคลุม
พื้นที่
เปูาหมาย 
ไมํน๎อยกวํา
ร๎อยละ 80 

ประชาชนในพื้นที่
ได๎รับการสํงเสริม 
สนับสนุนและแก๎ไข
ป๓ญหาสุขภาพตาม
บริบทของพื้นที ่

คณะกรรม 
การชุมชน 
ทุํงปุาเก็ด 
หมูํ 6 
ต.หนองหาร 

14.  อุดหนุนสําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด๎านสาธารณสุข
ให๎แกคํณะกรรมการชุมชนทุํง
หมื่นน๎อย 

เพื่อดําเนินโครงการตาม
พระราชดําริด๎าน
สาธารณสุข 

พื้นที่ชุมชน 
ทุํงหมื่นน๎อย  

  20,000 20,000 20,000 ครอบคลุม
พื้นที่
เปูาหมาย 
ไมํน๎อยกวํา
ร๎อยละ 80 

ประชาชนในพื้นที่
ได๎รับการสํงเสริม 
สนับสนุนและแก๎ไข
ป๓ญหาสุขภาพตาม
บริบทของพื้นที ่

คณะกรรม 
การชุมชน 
ทุํงหมื่นน๎อย 
หมูํ 9 
ต.หนองหาร 
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3.2 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

15.  อุดหนุนสําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด๎านสาธารณสุข
ให๎แกคํณะกรรมการชุมชน
เกษตรใหมํ 

เพื่อดําเนินโครงการตาม
พระราชดําริด๎าน
สาธารณสุข 

พื้นที่ชุมชน 
เกษตรใหมํ  

  20,000 20,000 20,000 ครอบคลุม
พื้นที่
เปูาหมาย 
ไมํน๎อยกวํา
ร๎อยละ 80 

ประชาชนในพื้นที่
ได๎รับการสํงเสริม 
สนับสนุนและแก๎ไข
ป๓ญหาสุขภาพตาม
บริบทของพื้นที ่

คณะกรรม 
การชุมชนเกษตร
ใหม ํ
หมูํ 10 
ต.หนองหาร 

16.  อุดหนุนสําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด๎านสาธารณสุข
ให๎แกคํณะกรรมการชุมชนไรํ
สหกรณ๑ 

เพื่อดําเนินโครงการตาม
พระราชดําริด๎าน
สาธารณสุข 

พื้นที่ชุมชน 
ไรํสหกรณ๑  

  20,000 20,000 20,000 ครอบคลุม
พื้นที่
เปูาหมาย 
ไมํน๎อยกวํา
ร๎อยละ 80 

ประชาชนในพื้นที่
ได๎รับการสํงเสริม 
สนับสนุนและแก๎ไข
ป๓ญหาสุขภาพตาม
บริบทของพื้นที ่

คณะกรรม 
การชุมชน 
ไรํสหกรณ๑ 
หมูํ 11 
ต.หนองหาร 

17.  อุดหนุนสําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด๎านสาธารณสุข
ให๎แกคํณะกรรมการชุมชนแมํโจ๎
ใหม ํ

เพื่อดําเนินโครงการตาม
พระราชดําริด๎าน
สาธารณสุข 

พื้นที่ชุมชน 
แมํโจ๎ใหม ํ

  20,000 20,000 20,000 ครอบคลุม
พื้นที่
เปูาหมาย 
ไมํน๎อยกวํา
ร๎อยละ 80 

ประชาชนในพื้นที่
ได๎รับการสํงเสริม 
สนับสนุนและแก๎ไข
ป๓ญหาสุขภาพตาม
บริบทของพื้นที ่

คณะกรรม 
การชุมชน 
แมํโจ๎ใหมํ 
หมูํ 12 
ต.หนองหาร 

18.  อุดหนุนสําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด๎านสาธารณสุข
ให๎แกคํณะกรรมการชุมชนแมํดํู 

เพื่อดําเนินโครงการตาม
พระราชดําริด๎าน
สาธารณสุข 

พื้นที่ชุมชนแมํดํู 
 

  20,000 20,000 20,000 ครอบคลุม
พื้นที่
เปูาหมาย 
ไมํน๎อยกวํา
ร๎อยละ 80 

ประชาชนในพื้นที่
ได๎รับการสํงเสริม 
สนับสนุนและแก๎ไข
ป๓ญหาสุขภาพตาม
บริบทของพื้นที ่

คณะกรรม 
การชุมชนแมํดํู หมูํ 
5 
ต.ปุาไผ ํ
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3.2 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

19.  อุดหนุนสําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด๎านสาธารณสุข
ให๎แกคํณะกรรมการชุมชน
หนองทราย 

เพื่อดําเนินโครงการตาม
พระราชดําริด๎าน
สาธารณสุข 

พื้นที่ชุมชน 
หนองทราย  

  20,000 20,000 20,000 ครอบคลุม
พื้นที่
เปูาหมาย 
ไมํน๎อยกวํา
ร๎อยละ 80 

ประชาชนในพื้นที่
ได๎รับการสํงเสริม 
สนับสนุนและแก๎ไข
ป๓ญหาสุขภาพตาม
บริบทของพื้นที ่

คณะกรรม 
การชุมชนหนอง
ทราย 
หมูํ 5 
ต.ปุาไผ ํ

20.  อุดหนุนสําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด๎านสาธารณสุข
ให๎แกคํณะกรรมการชุมชนหลิ่ง
มื่น 

เพื่อดําเนินโครงการตาม
พระราชดําริด๎าน
สาธารณสุข 

พื้นที่ชุมชนหลิ่ง
มื่น 
 

  20,000 20,000 20,000 ครอบคลุม
พื้นที่
เปูาหมาย 
ไมํน๎อยกวํา
ร๎อยละ 80 

ประชาชนในพื้นที่
ได๎รับการสํงเสริม 
สนับสนุนและแก๎ไข
ป๓ญหาสุขภาพตาม
บริบทของพื้นที ่

คณะกรรม 
การชุมชน 
หลิ่งมื่น 
หมูํ 10 
ต.ปุาไผ ํ

21.  อุดหนุนสําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด๎านสาธารณสุข
ให๎แกคํณะกรรมการชุมชน
พัฒนาทรายแก๎ว 

เพื่อดําเนินโครงการตาม
พระราชดําริด๎าน
สาธารณสุข 

พื้นที่ชุมชน
พัฒนาทรายแก๎ว  
 

  20,000 20,000 20,000 ครอบคลุม
พื้นที่
เปูาหมาย 
ไมํน๎อยกวํา
ร๎อยละ 80 

ประชาชนในพื้นที่
ได๎รับการสํงเสริม 
สนับสนุนและแก๎ไข
ป๓ญหาสุขภาพตาม
บริบทของพื้นที ่

คณะกรรม 
การชุมชนพัฒนา
ทรายแก๎ว หมูํ 13 
ต.ปุาไผ ํ

22.  อุดหนุนสําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด๎านสาธารณสุข
ให๎แกคํณะกรรมการชุมชนแพะ
ปุาห๎า 

เพื่อดําเนินโครงการตาม
พระราชดําริด๎าน
สาธารณสุข 

พื้นที่ชุมชน 
แพะปุาห๎า  
 

  20,000 20,000 20,000 ครอบคลุม
พื้นที่
เปูาหมาย 
ไมํน๎อยกวํา
ร๎อยละ 80 

ประชาชนในพื้นที่
ได๎รับการสํงเสริม 
สนับสนุนและแก๎ไข
ป๓ญหาสุขภาพตาม
บริบทของพื้นที ่

คณะกรรม 
การชุมชน 
แพะปุาห๎า 
หมูํ 4 
ต.หนองจ๏อม 
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3.2 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

23.  อุดหนุนสําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด๎านสาธารณสุข
ให๎แกคํณะกรรมการชุมชนศรี
สหกรณ๑ 

เพื่อดําเนินโครงการตาม
พระราชดําริด๎าน
สาธารณสุข 

พื้นที่ชุมชน 
ศรีสหกรณ๑  

  20,000 20,000 20,000 ครอบคลุม
พื้นที่
เปูาหมาย 
ไมํน๎อยกวํา
ร๎อยละ 80 

ประชาชนในพื้นที่
ได๎รับการสํงเสริม 
สนับสนุนและแก๎ไข
ป๓ญหาสุขภาพตาม
บริบทของพื้นที ่

คณะกรรม 
การชุมชน 
ศรีสหกรณ๑ 
หมูํ 7 
ต.หนองจ๏อม 

24 โครงการอบรมชีวิตมีสุขด๎วย
ธรรมะ เทศบาลเมืองแมํโจ๎ 
 

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 ร๎อยละของ 
จํานวน 
ผู๎เข๎ารํวม 

ผู๎เข๎ารับการอบรมมี
คุณธรรมจริยธรรม 
สามารถแก๎ป๓ญหา
ชีวิตโดยนําธรรมะมา
ประยุกต๑ใช๎ใน
ชีวิตประจําวันอยํางมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ทักษะในการอยํู
รํวมกันในสังคมอยําง
มีความสุข พัฒนา
ศักยภาพในการ
ทํางานให๎เกิด
ประโยชน๑สูงสุด 

สํานักปลัดฯ 
งานพัฒนาชุมชน 
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3.2 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

25 โครงการสามวัยสานสัมพันธ๑
ครอบครัว เทศบาลเมืองแมํโจ๎ 
 

เพื่อให๎พุทธศาสนาเป็น
ที่ยึดเหน่ียวจิตใจ ใน
การดําเนินชีวิต เพื่อ
สร๎างจิตสํานึกให๎
ครอบครัวเกิดความรัก
ความหวงแหน ตลอดถึง 
ปลูกฝ๓งและเสริมสร๎าง
คุณธรรมจริยธรรม เพื่อ
สํงเสริมให๎ครอบครัวมี
กิจกรรมรํวมกัน 

สมาชิก
ครอบครัว (พํอ 
แมํ ลูก ปูุยํา ตา 
ยาย) 
ในพื้นที่เขต
เทศบาลเมืองแมํ
โจ ๎

  25,000 25,000 25,000 ร๎อยละของ 
จํานวน 
ผู๎เข๎ารํวม 

สามารถนําพุทธ
ศาสนามาเป็นที่ยึด
เหน่ียวจิตใจ ในการด
เนินชีวิตประจําวัน 
และสร๎างจิตสํานึกให๎
ครอบครัวเกิดความ
รักความหวงแหน
ตลอด ถึงสมารถ
ปลูกฝ๓งและ
เสริมสร๎างคุณธรรม
จริยธรรม สํงเสริมให๎
ครอบครัวมีกิจกรรม
รํวมกันและให๎เวลา
วํางให๎เป็นประโยชน๑ 

สํานักปลัดฯ 
งานพัฒนาชุมชน 

 
 

26 โครงการอํุนไอรักจาก
ครอบครัว เทศบาลเมืองแมํโจ๎ 
 

เพื่อเพิ่มความสัมพันธ๑ใน
ครอบครัว เพิ่มความ
มั่นใจในบทบาทพํอแมํ/
บทบาทสมาชิกอ่ืน ๆ 
และสร๎างเครือขํายกลุํม
อํุนไอรักจากครอบครัว 

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
ครอบครัวมีกิจกรรม
รํวมกันและให๎เวลาวําง
ให๎เป็นประโยชน๑ 

สํานักปลัดฯ 
งานพัฒนาชุมชน 

 
 

 



~ 104 ~ 
 

~ 104 ~ 
 

3.2สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

27 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ
ผู๎สูงอายุในเขตเทศบาลเมือง
แมํโจ๎ ประจําปีงบประมาณ 
2563 
 

เพื่อให๎ผู๎สูงอายุมีความร๎ู
ความเข๎าใจ ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการดูแล
สุขภาพอนามัยของ
ตนเอง ทั้งด๎าน
โภชนาการ การฟื้นฟู
สมรรถภาพรํางกายและ
จิตใจ เพื่อสร๎างขวัญ
และกําลังใจให๎ผู๎สูงอายุ
มีทัศนคติที่ดีตํอการ
ดูแลสุขภาพที่เป็นอยํูใน
ป๓จจุบัน 

ผู๎สูงอายุในเขต
เทศบาลเมืองแมํ
โจ๎จํานวน  19  
ชุมชน 

  30,000 30,000 30,000 ร๎อยละของ 
จํานวน 
ผู๎เข๎ารํวม 

ผู๎สูงอายุมีความร๎ู
ความเข๎าใจ 
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการดูแล
สุขภาพอนามัยของ
ตนเองทั้งด๎าน
โภชนาการ การฟื้นฟู
สมรรถภาพรํางกาย
และจิตใจ สร๎างขวัญ
และกําลังใจให๎
ผู๎สูงอายุมีทัศนคติที่ดี
ตํอการดูแลสุขภาพให๎
แข็งแรงเพื่อดํารงอยํู
ในสังคมอยํางมีคณุคํา 

สํานักปลัดฯ 
งานพัฒนาชุมชน 

 
 

28 โครงการอบรมให๎ความร๎ูผู๎สูง
วัยใสํใจสุขภาพและสํงเสริม
อาชีพ  
 

เพื่อตรวจและบําบัด
สุขภาพของคนในชุมชน 
โดยวิธีธรรมชาติบําบัด 
เพิ่มพูนความร๎ูด๎านการ
ดูแลสุขภาพทั้งรํางกาย
และจิตใจ และสํงเสริม
อาชีพได๎ เพื่อให๎ชุมชน
และองค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นรํวม
แลกเปลี่ยนเรียนร๎ู ใน
ด๎านการสํงเสริมสุขภาพ 

กลุํมผู๎สูงอายุ
ภายในเขต
เทศบาลเมืองแมํ
โจ๎จํานวน  50 
คน 

  20,000 20,000 20,000 ร๎อยละของ 
จํานวน 
ผู๎เข๎ารํวม 

กลุํมผู๎สูงอายุ กลุํม
สตรีแมํบ๎าน กลุํม
เยาวชนทั่วไปในเขต
เทศบาลเมืองแมํโจ๎ มี
ข๎อมูลเก่ียวกับครูภูมิ
ป๓ญญาท๎องถิ่นและ
ผลงานไว๎ศึกษาและ
สืบทอดตํอไป 

สํานักปลัดฯ 
งานพัฒนาชุมชน 

 
 

 



~ 105 ~ 
 

~ 105 ~ 
 

3.2สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

29 อุดหนุนที่กลุํมผู๎สูงอายุเทศบาล
เมืองแมํโจ๎ตามโครงการอบรม
และศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผู๎สูงอายุ 
 

เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
กลุํมผู๎สูงอายุ อันจะสร๎าง
ประโยชน๑สูงสุดให๎แกํกลุํม
และนํามาซึ่งความเข๎มแข็ง
ของกลุํมฯ  ผู๎สูงอายุมี
โอกาสแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น มีการทํากิจกรรม
รํวมกันเป็นหมูํคณะ 
กํอให๎เกิดความสามัคคี 
ขวัญและกําลังใจในกลุํม
ผู๎สูงอายุ ผู๎สูงอายุมีการ
พบปะ ได๎พดูคยุ มีความ
สนิทสนม และมีความ
สมัครสมานสามัคคี
ระหวํางกลุํม 

ผู๎สูงอายุในเขต
เทศบาลเมืองแมํ
โจ๎ เจ๎าหน๎าที่
ผู๎เก่ียวข๎อง 
จํานวน  120 
คน 

  200,000 200,000 200,000 ร๎อยละของ 
จํานวน 
ผู๎เข๎ารํวม 

ผู๎สูงอายุสามารถนํา
ความรู๎จากการศึกษาดู
งานมาพัฒนาศักยภาพ
ของกลุํมผู๎สูงอายุ ให๎มี
ประสทิธิภาพยิ่งขึ้นและ
นํามาซึ่งความเข๎มแข็ง
ของกลุํม มีการ
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น มีการทํา
กิจกรรมรํวมกันเป็นหมูํ
คณะ กํอให๎เกิดความ
สามัคคี สร๎างขวัญและ
กําลังใจในกลุํมผู๎สูงอายุ 

สํานักปลัดฯ 
งานพัฒนาชุมชน 

กับ 
กลุํมผู๎สูงอายุ

เทศบาลเมืองแมํโจ ๎
 

30 อุดหนุนกลุํมสตรีแมํบ๎าน
เทศบาลเมืองแมํโจ๎ตาม
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุํม
สตรีแมํบ๎านเทศบาลเมืองแมํโจ๎ 
เน่ืองใน “วันสตรีสากล”  

เพื่อเสริมสร๎างเจตคติการ
ให๎โอกาสสตรี โดย
คํานึงถึงศักดิ์ศรีและคุณคํา
ความเป็นมนุษย๑ความ
เสมอภาคระหวํางหญิง
และชาย การสํงเสริม
ศักยภาพสตรี การพทิักษ๑
สิทธิและคุ๎มครองสิทธิ
มนุษยชนของสตรีที่ไมํ
เสมอภาค เพื่อนําไปสูํการ
ดําเนินงานที่เหมาะสม 
 

กลุํมสตรีแมํบ๎าน 
ในพื้นที่ และ
กลุํมพัฒนาสตรี
แมํบ๎านในพื้นที่
และเครือขําย
ประชาชนทั่วไป
ในอําเภอสัน
ทราย 

  100,000 100,000 100,000 ร๎อยละของ 
จํานวน 
ผู๎เข๎ารํวม 

กลุํมสตรีมีความรู๎ ความ
เข๎าใจและตระหนักใน
ความสําคัญของสตรี 
และมีสํวนรํวมในการ
สํงเสริมสนับสนุนการ
จัดกิจกรรมเน่ืองในวัน
สตรีสากลให๎กว๎างขวาง
ขึ้น เพื่อสร๎างความ
ตระหนักให๎สาธารณชน
เห็นความสําคัญใน
ศักยภาพของสตรีใน
การเป็นสํวนหนึ่งของ
การพัฒนาสังคม 

สํานักปลัดฯ 
งานพัฒนาชุมชน 

กับ 
กลุํมสตรีแมํบ๎าน

เทศบาลเมืองแมํโจ ๎
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3.2 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

31 อุดหนุนที่กลุํมสตรีแมํบ๎าน
เทศบาลเมืองแมํโจ๎ตาม
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ
กลุํมสตรีแมํบ๎านเทศบาลเมือง
แมํโจ๎  
 

เพื่อเสริมสร๎างศักยภาพ
ในการพัฒนาตนเองของ
สตรี ให๎เป็นที่ยอมรับตํอ
สังคม และสงํเสริม
กิจกรรมที่แสดง
ศักยภาพของกลุํมสตรี 
เสริมสร๎างความร๎ู 
ทักษะ และเพิ่มขีด
ความสามารถตํอการ
พัฒนาความเป็นผู๎นํา
ของสตรีในการที่จะ
บริหารจัดการองค๑กร
สตรีให๎มีประสิทธิภาพ 

กลุํมสตรีแมํบ๎าน 
ในเขตเทศบาล
เมืองแมํโจ๎ 

  100,000 100,000 100,000 ร๎อยละของ 
จํานวน 
ผู๎เข๎ารํวม 

สตรีได๎พัฒนา
ศักยภาพของตนเอง
ได๎ดีย่ิงขึ้น สํงเสริมให๎
สามารถแสดงออกซ่ึง
ความสามารถและ
ศักยภาพ สร๎างความ
ภาคภูมิใจให๎กับ
ตนเองครอบครัว 
และสังคม 

สํานักปลัดฯ 
งานพัฒนาชุมชน 

กับ 
กลุํมสตรีแมํบ๎าน

เทศบาลเมืองแมํโจ ๎
 

32 อุดหนุนที่กลุํมผู๎สูงอายุเทศบาล
เมืองแมํโจ๎ตามโครงการสืบ
สานภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น  

เพื่ออุดหนุนการเป็นคํา
ดําเนินกิจกรรมตํางๆ
ของกลุํมผู๎สูงอายุ
เทศบาลเมืองแมํโจ ๎

เพื่ออุดหนุนการ
เป็ นคํ า ดํ า เ นิ น
กิจกรรมตําง ๆ 
ของกลุํมผู๎สูงอายุ 
-โครงการสืบสาน
ภู มิ ป๓ ญ ญ า
ท๎องถิ่น  

  30,000 30,000 30,000 ร๎อยละของ 
จํานวน 
ผู๎เข๎ารํวม 

ได๎มีความร๎ู ความ
เข๎าใจในการดูแล
รักษาสุขภาพของ
ตนเองโดยวิธี
ธรรมชาติบําบัด 
สามารถนําความร๎ูที่
ได๎รับมาปรับใช๎ใน
ชีวิตประจําวัน 
เพิ่มพูนความร๎ูด๎าน
การดูแลสุขภาพทั้ง
ทางรํางกายและจิตใจ 
และสร๎างอาชีพให๎กบั
ผู๎เข๎ารับการอบรมได๎ 

สํานักปลัดฯ 
งานพัฒนาชุมชน 
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3.2สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

33 อุดหนุนกลุํมสภาองค๑กรชุมชน
เทศบาลเมืองแมํโจ ๎
 

เพื่ออุดหนุนการเป็นคํา
ดําเนินกิจกรรมตํางๆของ
อุดหนุนกลุํมสภาองค๑กร
ชุมชนเทศบาลเมืองแมํ
โจ๎ 
 

เพื่ อ อุดหนุนการ
เ ป็ น คํ า ดํ า เ นิ น
กิจ กร ร มตํ า ง  ๆ 
ข อ ง ก ลุํ ม ส ภ า
อ ง ค๑ ก ร ชุ ม ช น
เทศบาลเมืองแมํ
โจ ๎

  60,000 60,000 60,000 ร๎อยละของ 
จํานวน 
ผู๎เข๎ารํวม 

ประชาชนในพื้นที่
ได๎รับการสํงเสริม 
สนับสนุน 

สํานักปลัดฯ 
งานพัฒนาชุมชน 

 

34 อุดหนุนกลุํมสวัสดิการชุมชน
เทศบาลเมืองแมํโจ ๎
 

เพื่ออุดหนุนการเป็นคํา
ดําเนินกิจกรรมตํางๆของ
อุดหนุนกลุํมสวัสดิการ
ชุมชนเทศบาลเมืองแมํ
โจ๎ 
 

เพื่ออุดหนุนการ
เป็ นคํ า ดํ า เ นิ น
กิจกรรมตําง ๆ 
ข อ ง ก ลุํ ม
สวัสดิการชุมชน
เทศบาลเมืองแมํ
โจ ๎

  1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร๎อยละของ 
จํานวน 
ผู๎เข๎ารํวม 

ประชาชนในพื้นที่
ได๎รับการสํงเสริม 
สนับสนุน 

สํานักปลัดฯ 
งานพัฒนาชุมชน 

 

รวม 34 โครงการ     2,375,000 2,375,000 2,375,000    
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3.3แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1 โครงการ สํงเสริมคนพิการ
ทํางานในหนํวยงานภาครัฐ 
เทศบาลเมืองแมํโจ๎  
 

1. เพื่อสํงเสริมใหค๎น
พิการได๎มีโอกาสทํางาน
ในหนํวยงานภาครัฐ 
2. เพื่อให๎ภาครัฐเป็น
หนํวยงานตัวอยํางใน
การจ๎างคนพิการ ซ่ึง
เป็นการแสดงถึงความ
ต้ังใจจริงของรัฐบาลที่
จะให๎การสนับสนุนคน
พิการให๎ได๎รับสิทธิและ
โอกาสเทําเทียมกับผู๎อ่ืน
และเป็นแบบอยําง
ให๎กับภาคเอกชน 

จ๎างเหมาคน
พิการปฏิบัติงาน  
จํานวน 1 คน 
 

  90,000 90,000 90,000 ร๎อยละของ 
จํานวน 
ผู๎เข๎ารํวม 

1. คนพิการได๎รับการ
จ๎างงานในหนํวยงาน
ของรัฐ 
2. สร๎างโอกาสการมี
งานทําของคนพิการ
ในหนํวยงานภาครัฐ 
และสามารถนําไป
ขยายผลในหนํวยงาน
ภาครัฐ 
อ่ืน ๆ รวมทั้งเป็น
แบบอยํางแกํ
ภาคเอกชน  

สํานักปลัดฯ 
งานพัฒนาชุมชน 

 
 

2 โครงการสงเคราะห๑ประชาชนผู๎
ประสบป๓ญหาความเดือดร๎อน
หรือด๎อยโอกาสในเขตเทศบาล
เมืองแมํโจ๎ 
 

เพื่อเป็นการบรรเทา
ความเดือดร๎อนใน
เบื้องต๎นให๎แกํผู๎ประสบ
ป๓ญหาความเดือดร๎อน
หรือผู๎ด๎อยโอกาสในเขต
เทศบาลเมืองแมํโจ๎  

ประชาชนผู๎ได๎รับ
ความเดือดร๎อน 
ประสบป๓ญหา
ครอบครัวและ
ผู๎ด๎อยโอกาส 

  100,000 100,000 100,000 ร๎อยละของ 
จํานวน 
ผู๎เข๎ารํวม 

ชํวยบรรเทาความ
เดือนร๎อนในเบื้องต๎น
ให๎แกํประสบป๓ญหา
ความเดือดร๎อน หรือ
ผู๎ด๎อยโอกาสในเขต
เทศบาลเมืองแมํโจ ๎

สํานักปลัดฯ 
งานพัฒนาชุมชน 
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3.3แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

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 

เพ่ือเป็นการเพ่ิมรายได๎ให๎แกํ
นักเรียน นักศึกษา และลด
ภาระผู๎ปกครอง 
ปูองกันกันยุํงเก่ียวกับ
อบายมุข สิ่งเสพติดของ
นักเรียน นักศึกษา และ
เพ่ือให๎นักเรียน นักศึกษาได๎
ใช๎เวลาวํางให๎เป็นประโยชน๑ 
สร๎างความรู๎ความเข๎าใจใน
บทบาทหน๎าที่ในการ
ให๎บริการสาธารณะของ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

นักเรียน นักศึกษา 
ที่มีอายุตั้งแตํ 15 ปี
ขึ้นไป โดยมีวุฒิ
การศึกษาไมํต่ํากวํา
มัธยมศึกษาตอนต๎น 
(จบมัธยมศึกษาปีที่ 
3) 
หรือกําลังศึกษาอยูํ
ในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายขึ้นไป 
และมีชื่ออยูํใน
ทะเบียนบ๎านที่อยูํใน
เขตพ้ืนที่เทศบาล
เมืองแมํโจ๎ 

  30,000 30,000  30,000 ร๎อยละของ 
จํานวน 
ผู๎เข๎ารํวม 

เป็นการชํวยเหลือ
ครอบครัวของนักเรียน 
นักศึกษา ในการเพิ่ม
รายได๎ให๎แกํครัวเรือน
ในชํวงปิดภาคเรียน  
ลดภาวะเสี่ยงในกลุํม
นักเรียน นักศึกษา ใน
การติดยาเสพตดิและ
อบายมุขตําง ๆ และได๎
ใช๎เวลาวํางให๎เกิด
ประโยชน๑ตํอตนเองและ
ครอบครัว 

สํานักปลัดฯ 
งานพัฒนาชุมชน 

 
 



~ 110 ~ 
 

~ 110 ~ 
 

3.3แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

5 โครงการ อบรมพัฒนา
ศักยภาพแกนนําเด็กและ
เยาวชนในเขตเทศบาลเมือง 
แมํโจ๎ 
 

เพื่อเป็นการพัฒนากลุํม
แกนนําเยาวชน ให๎มี
ทักษะความสามารถใน
การทํางานเป็นกลุํมเป็น
ทีม สร๎างสรรค๑กิจกรรม
ที่เป็นประโยชน๑ตํอการ
พัฒนาตนเองและชุมชน
ได๎ 

แกนนําเยาวชน   
จํานวน  80  
คน 

  50,000 50,000 50,000 ร๎อยละของ 
จํานวน 
ผู๎เข๎ารํวม 

กลุํมแกนนําเยาวชน 
ให๎มีทักษะ
ความสามารถในการ
ทํางานเป็นกลุํมเป็น
ทีม สร๎างสรรค๑
กิจกรรมที่เป็น
ประโยชน๑ตํอการ
พัฒนาตนเองและ
ชุมชนได๎ กลุํม
เยาวชนได๎มีบทบาท
และมีพื้นที่ในการทํา
กิจกรรม เพื่อพัฒนา
ตนเองและชุมชน
อยํางตํอเน่ืองเต็ม
ศักยภาพ  

สํานักปลัดฯ 
งานพัฒนาชุมชน 

 
 

รวม 5 โครงการ     320,000 320,000 320,000    
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3.4 แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1 โครงการสนามเด็กเลํนสร๎าง
ป๓ญญา 

1.เพื่อให๎เด็กมีพื้นที่
สําหรับเคลื่อนไหว
รํางกายที่ปลอดภัย 
2.เพื่อเสริมสร๎าง
พัฒนาการด๎านรํางกาย 
อารมณ๑ สังคม และ
สติป๓ญญา 
3.เพื่อจัด
สภาพแวดล๎อมให๎เอ้ือ
ตํอการเรียนร๎ูของเด็ก 
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 

1. เด็กมีสถานที่
สําหรับเคลื่อนไหว
รํางกาย 

2. เด็กมีพื้นที่สําหรับ
การเรียนร๎ูด๎าน
พัฒนาการด๎าน
รํางกาย อารมณ๑ 
สังคม และ
สติป๓ญญา 

3. ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองแมํโจ๎
มีสภาพแวดล๎อมที่
เอ้ือตํอการเรียนร๎ู
และปลอดภัย 

ศูนย๑ 
พัฒนาเด็กเล็ก 

2 โครงการสร๎าง พื้นที่สีเขียว 1.เพื่อจัด
สภาพแวดล๎อมภายใน
ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กฯให๎
เอ้ือตํอการเรียนร๎ูของ
เด็กและการทํางานของ
ครู ผู๎สอน และบุคลากร 
2.เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก
ทางด๎านกายภาพ 

1. ศพด.เทศบาล
เมืองแมํโจ๎ (ศูนย๑
แมํเตาไห) 
2. ศพด.เทศบาล
เมืองแมํโจ๎ (ศูนย๑
ทุํงปุาเก็ด) 
 

  10,000 - 10,000 สนามหญ๎า 
/สวนหยํอม 
ในศูนย๑เด็ก
เล็ก 

เด็กมีพ้ืนที่สําหรับการ
เรียนรู๎เก่ียวกับ
ธรรมชาติรอบตัว 
ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กฯมี
การพัฒนาคุณภาพด๎าน
กายภาพ 
ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กมี
มาตรฐานตามตัวชี้วดั
ด๎านสภาพแวดล๎อม 

 
ศูนย๑ 

พัฒนาเด็กเล็ก 
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3.4 แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

3 
 
 
 

โครงการปรับปรุงซํอมแซมร้ัว
รอบศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองแมํโจ ๎

1.ปรับปรุงซํอมแซมร้ัว
ของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก
ฯ ให๎มีความมั่นคง 
แข็งแรง และปลอดภัย 
สวยงาม 

1. ศพด.เทศบาล
เมืองแมํโจ๎ (ศูนย๑
แมํเตาไห) 
2. ศพด.เทศบาล
เมืองแมํโจ๎ (ศูนย๑ทุํง
ปุาเก็ด) 

   200,000 200,000 ร้ัวกําแพง
ของศูนย๑
ได๎รับการ
ซํอมแซม 

1. เด็ก ครู ผู๎สอน 
และบุคลากรมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย๑สิน
ในขณะที่อยํูที่ศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็กฯ 

2. ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองแมํโจ๎
ทั้ง ๒ แหงํ มีร้ัวรอบ
ขอบชิดที่สวยงาม 
มั่นคงแขง็แรง 

ศูนย๑ 
พัฒนาเด็กเล็ก 

4 โครงการปรับปรุงอาคาร
เอนกประสงค๑ศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลเมืองแมํโจ๎   (ศูนย๑
แมํเตาไห) 

1.เพ่ือปรับปรุงซํอมแซม
อาคารเอนกประสงค๑สําหรับ
ไว๎ใช๎ในการประชุมและไว๎
รับรองผู๎มาติดตํอ
ประสานงานกับศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กฯ 
2.เพ่ือรองรับการดําเนินงาน
ด๎านศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กสาธิต 
ด๎านสมรรถนะเด็กปฐมวัย 
พ้ืนที่จังหวัดเชียงใหมํ 
แผนงานความรวํมมือกรม
สํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น
และองค๑การUNICEF 
THAILAND 

1.ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กฯ
มีสถานที่ไว๎สําหรับการ
ประชุมและรับรองแขก
ผู๎มาติดตํอประสานงาน
กับทางศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็กฯ 
2. ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก
มีสถานที่เหมาะสมใน
การรองรับ ต๎อนรับ
คณะศึกษาดูงาน ที่เขา๎
มาศึกษางานด๎าน
สมรรถนะเด็กปฐมวัย 

- - 100,000 - 100,000 อาคาร
เอนกประสงค๑ที่ 
มีความเหมาะสม
ในการรองรับ
กิจกรรม ประชุม 
รับรองได๎ 

1. ครูผ๎ูสอน บุคลากร 
คณะกรรมการและ
ผู๎ปกครองมีอาคารที่ใช๎
สําหรับการประชุมที่
เหมาะสม  

2. คณะศึกษาดูงาน/ผู๎มา
ติดตํอกับศูนย๑ พัฒนา
เด็ ก เ ล็ ก ฯ มี อ า ค า ร
สํ า หรั บรั บรอง และ
ประสานง านอยํ า ง
เหมาะสมเป็นสัดสํวน 

ศูนย๑ 
พัฒนาเด็กเล็ก 
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3.4 แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

5 
 

โครงการติดต้ัง 
กล๎องวงจรปิด  
ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก 
เทศบาลเมืองแมํโจ๎ 
(ศูนย๑ทุํงปุาเก็ด) 

1.เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการ
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 

1. เด็ก ครู บุคลากร ใน
ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กมี
ความปลอดภัยใ น
ชีวิ ตและท รัพย๑สิ น 
ขณะที่อยํูที่ศูนย๑ฯ 

2. ผู๎ปกครอง ผู๎มาติดตํอ
กับศูนย๑พัฒนาเ ด็ก
เล็กฯมีความพึงพอใจ
ในมาตรการการดูแล
รักษาความปลอดภัย
ของศูนย๑ฯ 

ศูนย๑ 
พัฒนาเด็กเล็ก 

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
มาตรฐ า น         
ก า ร
สุขา ภิบาล
อาหาร 

 1.เด็ก ครู บุคลากรใน
ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กฯมี
โรงอาหารที่เหมาะสม 
สวยงาม และเพียงพอ
ตํอจํานวนนักเรียน 
 2.ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก
ฯมีคุณภาพมาตรฐาน
โรงอาหารปลอดภัย 

ศูนย๑ 
พัฒนาเด็กเล็ก 
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3.4 แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

7 โครงการติดต้ังราวก้ันรอบ
บริเวณอาคารเรียนศูนย๑ทุํง
ปุาเก็ด 

1. ติดต้ังราวกั้นบริเวณอาคาร
เรียนปูองกัน เด็กออกนอก
อาคาร เพื่อปูองกันอันตราย
อ่ืนๆที่เกิดจากคนและสัตว๑ที่
จะเข๎ามาภายในบริเวณอาคาร 

2. เพื่อให๎อาคารเรียนมีความ
เหมาะสม ปลอดภัย ตํอเด็ก
ปฐมวัย 

1. ศพด.
เทศบาลเมือง
แมํโจ๎ (ศูนย๑ทุํง
ปุาเก็ด) 
 

  100,000  100,000 อาคารเรียน
มีราวกั้น ใน
จุ ด เ สี่ ย ง
อันตราย 

1. ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก
ฯ มี คุ ณ ภ า พ
ม า ต ร ฐ า น ด๎ า น
อาคารสถานที่ มี
ความปลอดภัย 

2. เ ด็ ก ใ น
ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก
ฯมีความปลอดภัย
เ มื่ อ อ ยํู ที่ ศู น ย๑
พัฒนาเด็กเล็ก 

ศูนย๑ 
พัฒนาเด็กเล็ก 

8 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน๑
ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก 

1.เพื่อให๎ศูนย๑ฯ มีสภาพภูมิทัศน๑
ที่สวยงาม 
2. เพื่อให๎ศูนย๑มีบรรยากาศที่
เหมาะแกํการเรียนร๎ู 

ภูมิทัศน๑ พื้นที่
ด๎านหน๎าและ
รอบบริเวณ
ศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็ก  

 - - 20,000 20,000 ภูมิทัศน๑
ภายใน 
บริเวณ
โดยรอบศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็ก 

1.ศูนย๑ฯ มีภูมิทัศน๑ที่
สวยงาม นําอยํู 
2. ไมํมีแหลํงเพาะ
พันธ๑ยุงหรือที่อยํูขอ
องสัตว๑มีพิษ 

ศูนย๑ 
พัฒนาเด็กเล็ก 

9 โครงการปรับปรุงซํอมแซม
อาคารเรียนศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลเมืองแมํโจ๎ 
(ศูนย๑แมํเตาไห) 

1.เพื่อปรับปรุงซํอมแซมอาคาร
เรียนให๎มีความสวยงาม มั่นคง 
ปลอดภัย  
2.เพื่อให๎ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กมี
มาตรฐานด๎านอาคารสถานที่ตาม
มาตรฐานการดําเนินงานศูนย๑
พัฒนาเด็กสังกัดองค๑กรปกครอง
ท๎องถิ่น 

1.ศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กมี
อาคารเรียนที่
เพียงพอ 
สวยงาม และ
มีความมั่นคง
ปลอดภัย
เป็นไปตาม
มาตรฐาน 

  200,000  200,000 อาคารเรียน           
มีความ
มั่นคง 
แข็งแรง            
ปลอดภัย 

1.เด็ก ครู บุคลากร
ในศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก
ฯมี อ า ค า ร เ รี ยน ที่
เหมาะสม สวยงาม 
และมั่นคงปลอดภัย 
2.ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก
ฯมีคุณภาพมาตรฐาน
ด๎านอาคารสถานที่ 

ศูนย๑ 
พัฒนาเด็กเล็ก 
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3.4 แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

10 โครงการติด ต้ังกันสาดรอบ
อาคารเรียนศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก
ทั้ง ๒ ศูนย๑  

เพื่อปูองกันนํ้าร่ัวซึม 
หรือนํ้าฝนสาดเข๎ามา
บริเวณอาคาร ที่อาจ
กํอให๎เกิดความเสียหา
ตํอตัวอาคาร หรือ
ทรัพย๑สินนาคาร 
 

ติดต้ังกันสาดรอบ
อาคารเรียนศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็กทุํง
ปุาเก็ด 

  200,000 200,000 200,000 ศูนย๑ฯมีกันสาด
ปูองกันนํ้าฝน
และแสงแดด 

ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กมี
อาคารที่สะอาด 
ปลอดภัย เหมาะสมตํอ
การเรียนการสอน 

ศูนย๑ 
พัฒนาเด็กเล็ก 

11 โครงการตํอเติมหลังคาทางขึ้น
อาคารเรียนทั้ง ๒ ศูนย๑ 

เพื่อให๎ผู๎ปกครอง
นักเรียน และเด็ก
นักเรียนเดินทางขึ้น
อาคารเรียนในชํวงฤดู
ฝนได๎อยํางปลอดภัย 
 

ตํอเติมหลังคา
บริเวณด๎านหน๎า
อาคารทางขึ้น
อาคารเรียน 

  400,000  400,000 ศูนย๑ฯมีหลังคาใน
จุดรับ-สํงนักเรียน
หน๎าอาครเรียน
ปูองกันนํ้าฝนและ
แสงแดด 

ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กมี
อาคารที่สะอาด 
ปลอดภัย เหมาะสมตํอ
การเรียนการสอน 

ศูนย๑ 
พัฒนาเด็กเล็ก 

12 โค ร ง กา รกํ อส ร๎ า ง สถ านที่
สําหรับแปรงฟ๓น ล๎างหน๎าเด็ก
ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กทุํงปุาเก็ด 

เพื่อให๎เด็กปฐมวัยมี
สถานที่สําหรับใช๎แปรง
ฟ๓น ล๎างหน๎า ล๎างมือ ที่
เหมาะสมเพียงพอ
สํงเสริมสุขภาพฟ๓นที่ดี 
 

กํอสร๎างสถานที่
แปรงฟ๓นด๎านข๎าง
อาคาร 

   100,000  ศูนย๑ฯมีสถานที่
แปรงฟ๓น ที่
เหมาะสม เพียงพอ 

ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กมี
อาคารที่สะอาด 
ปลอดภัย เหมาะสมตํอ
การจัดการเรียนการ
สอน 

ศูนย๑ 
พัฒนาเด็กเล็ก 

13 โครงการซํอมแซม ปรับปรุง
อาคารเรียนศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก
ทุํงปุาเก็ด 

เพื่อปรับปรุง
สภาพแวดล๎อมอาคาร
ภายนอก ภายใน ดังน้ี 
1.ทาสีอาคารภายนอก-
ภายใน 
2.ซํอมแซมฝูาเพดาน 
3.ซํอมแซมประตูหน๎าตําง 
 

ปรับปรุงซํอมแซม
อาคารให๎พร๎อมใช๎
งาน 

   200,000 200,000 ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก
มีอาคารเรียนที่มี
ความพร๎อม 

ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กมี
สภาพแวดล๎อมที่
ปลอดภัย นําอยํู
เหมาะสมแกํเด็กปฐมวัย 
สภาพอาคารเรียนพร๎อม
ใช๎งาน 

ศูนย๑ 
พัฒนาเด็กเล็ก 
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3.4 แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

14 โครงการประชุมผู๎ปกครอง
นักเรียนศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองแมํโจ ๎

1.เพื่อสร๎างความเข๎าใจ
อันดีระหวํางผู๎ปกครอง
และครู ผู๎สอน 
2. เพื่อให๎ผู๎ปกครอง
ได๎รับร๎ูความก๎าวหน๎าใน
พัฒนาการของบุตร
หลาน  
3. เพื่อให๎ผู๎ปกครองมี
ความเข๎าใจในระเบียบ 
นโยบายของศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็ก 

1.จัดประชุม
ผู๎ปกครอง
นักเรียนปี
การศึกษาละ                 
2 คร้ัง 

  20,000 20,000 20,000 ร๎อยละของ
คณะกรรมก
ารและ
ผู๎ปกครอง
และครูที่เข๎า
รํวมการ
ประชุม 

1.ผู๎ปกครองและครู 
ผู๎สอน มีความเข๎าใจ
ในแนวทางการ
จัดการเรียนการสอน 
และการดําเนิน
กิจกรรมโครงการ
ตํางๆ รวมถึง
ผู๎ปกครองได๎รับร๎ู
ความก๎าวหน๎า ของ
พัฒนาการของเด็ก 

ศูนย๑ 
พัฒนาเด็กเล็ก 

15 โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาและหลักสูตร
ท๎องถิ่น 

เพื่อให๎ศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็กมีหลักสูตร
สถานศึกษาและ
หลักสูตรท๎องถิ่น 

หลักสูตร
สถานศึกษาและ
หลักสูตรท๎องถิ่น 

  5,000 5,000 5,000 ศูนย๑ฯมี
หลักสูตร
สถานศึกษา
และ
หลักสูตร
ท๎องถิ่น 

ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กมี
หลักสูตรที่สอดคล๎อง 
กับการเปลี่ยนแปลงใน
ป๓จจุบัน 

ศูนย๑ 
พัฒนาเด็กเล็ก 

16 โครงการประกันคุณภาพภายใน
ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให๎ศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็กมีระบบการประกัน
คุณภาพอยํางตํอเน่ือง
ตามระบบวงจร PDCA 

1. ศพด.เทศบาล
เมืองแมํโจ๎ (ศูนย๑
แมํเตาไห) 
2. ศพด.เทศบาล
เมืองแมํโจ๎ (ศูนย๑
ทุํงปุาเก็ด) 

  10,000 10,000 10,000 รายงานผล
การประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กมี
ระบบการประกัน
คุณภาพอยํางตํอเน่ือง
ตามระบบวงจร 
PDCA 

ศูนย๑ 
พัฒนาเด็กเล็ก 
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3.4 แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

17 โครงการศึกษาดูงานของครู 
ผู๎สอน และบุคลากร ศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแมํ
โจ๎  

1.เพื่อให๎ครู ผู๎สอน และ
บุคลากร ได๎ศึกษาดูงาน 
ด๎านการศึกษา 
๒.เพื่อเพิ่มประสบการณ๑
และพัฒนาศักยภาพครู 
ผู๎สอน บุคลากรของ
ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กฯ 
 

1.ครู ผู๎สอน 
บุคลากรทุกคนใน
ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองแมํโจ๎ 
ทั้ง 2 ศูนย๑ 

  50,000 50,000 20,000 ร๎อยละของ
คณะกรรมก
ารบริหาร
และครูที่เข๎า
รํวมดูงาน 

1.ครู ผู๎สอน บุคลากร
ทุกคนมีความร๎ู 
ทักษะ ประสบการณ๑
ด๎านการจัดการเรียน
การสอน และการ
ดูแลเด็กปฐมวัย 

ศูนย๑ 
พัฒนาเด็กเล็ก 

18 โครงการพัฒนาศักยภาพครู 
ปฐมวัยและบุคลากร ศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแมํ
โจ ๎

1.เพื่อให๎ครู ผู๎สอน และ
บุคลากร ได๎รับการ
ฝึกอบรม สัมมนา ใน
หลักสูตรที่เก่ียวข๎องกับ
การศึกษาปฐมวัย 
2.เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถด๎านการ
จัดการเรียนการสอน 
นวัตกรรมตํางๆ 

1.ครู ผู๎สอน 
บุคลากรทุกคน
ในศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาล
เมืองแมํโจ๎ ทั้ง 2 
ศูนย๑ ทุกคน
ได๎รับการพัฒนา
ศักยภาพ  

  20,000 20,000 20,000 ร๎อยละของ
ครูที่เข๎ารํวม
โครงการ 

1.ครู ผู๎สอน และ
บุคลากรในศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็กฯมีขีด
ความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอน 
และเป็นบุคลากรมือ
อาชีพ 
2.ครู บุคลากรมี
ความร๎ู ความสามารถ
ในการพัฒนางาน 
สร๎างนวัตกรรมการ
เรียนการสอน 
 
  

ศูนย๑ 
พัฒนาเด็กเล็ก 
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3.4 แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

19 โครงการสํงเสริม คุณธรรม
จริยธรรมครู และบุคลากร
ทางการ ศึกษา  

1.จัดกิจกรรมสํงเสริม/สร๎างเสริม 
คุณธรรมและจรยิธรรม 
2.เพื่อสํงเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ให๎กับครูและ บุคลากรทางการ
ศึกษา 

1.ครู ผู๎สอน 
บุคลากรทุกคนใน
ศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลเมือง
แมํโจ๎ ทั้ง 2 ศูนย๑ 
ทุกคนได๎รับการ
พัฒนาศักยภาพ  

  20,000 20,000 20,000 ร๎อยละของ
ครูที่เข๎ารํวม
โครงการ 

1.ครูและบคุลากร ทาง
การศึกษามี คุณธรรม
จริยธรรม สามารถ
รํวมกันพัฒนา 
สถานศึกษาและเป็น 
ยอมรับของชุมชน 

ศูนย๑ 
พัฒนาเด็กเล็ก 

20 โครงการผลิตสื่อเพื่อจัดการ
เรียนการสอนตามหนํวยการ
เรียนร๎ู 

1.เพื่อจัดหาวัสดุ อุปกรณ๑ให๎ครู 
ผู๎สอนนํามาผลิตเป็นสื่อการเรียนรู๎
ตามหนํวยการเรียนรู๎ อยําง
เหมาะสม 
2. จัดหาเครื่องเลํนพัฒนาการที่มี
ความเหมาะสมตามวัยของเด็ก
และเพียงพอ 

1.ครู ผู๎สอน และ
บุคลากรมีสื่อการ
เรียนการสอนตาม
หนํวยการเรียนรู๎ 
ที่เหมาะสมและ
เพียงพอ 
2.เด็กปฐมวัยใน
ศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็กทั้ง 2 ศูนย๑ 

  100,000 100,000 100,000 สื่อที่ใช๎ในการ
จัดการเรียนรู ๎

1.ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กฯ
มีสื่อการเรียนการสอน
ที่เหมาะสมและ
เพียงพอ 
2.เด็กในศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กฯเกิดการพัฒนา
ในทุกด๎านที่เหมาะสม
ตามวัย 

ศูนย๑ 
พัฒนาเด็กเล็ก 

21 โครงการสํงเสริมสุขภาพ
นักเรียนศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองแมํโจ ๎

1.เพื่อให๎เด็กมีสุขภาวะทางกาย
และสุขภาวะทางใจ และ
สติป๓ญญาที่ด ี
2.เพื่อลดอัตราการขาดเรยีนจาก
การเจ็บปุวยของเด็กในทุก
ระดบัชั้น 
3.ลดอัตราการแพรํระบาดของ
โรคตดิตํอในเด็ก 
 

1.เด็กในศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็กฯ 
ทั้ง 2 ศูนย๑ ทุกคน 
รวมถึงผู๎ปกครอง 
ครู ผู๎ดแูลเด็ก  

  20,000 20,000 20,000 ร๎อยละของ
นักเรียนที่มี
สุขอนามัยที่ดี 
อัตราการเกิด
โรคตดิตํอ
น๎อยลง 

1เด็กในศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็กฯทุกคนมีสุขภาวะ
ทางกายและใจ รวมถึง
มีสติป๓ญญาที่ด ี
2.ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กมี
มาตรฐานตามเกณฑ๑
ของศูนย๑เด็กเล็กปลอด
โรคและศูนย๑เด็กเล็ก
คุณภาพ 

ศูนย๑ 
พัฒนาเด็กเล็ก 
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3.4แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

22 โครงการสํงเสริมสมรรถนะเด็ก
ปฐมวัยในศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองแมํโจ ๎

1.เพื่อจัดหาสื่อ 
เคร่ืองมือ กิจกรรมใน
การสงเสริมสมรรถนะ
เด็กปฐมวัยทั้ง 7 ด๎าน  
2.เพื่อให๎ครู ผู๎ดูแลเด็ก 
พํอ แมํ ผู๎ปกครองมี
ความร๎ู ความเข๎าใจ ใน
การสํงเสริมให๎เด็ก
ปฐมวัยมีสมรรถนะที่
เหมาะสมตามวัย ตาม
เกณฑ๑มาตรฐานตัวชี้วัด
ของสภาการศึกษา
(มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก
รํวมกับองค๑กรยูนิเซฟ) 

1.เด็ก ครู ผู๎สอน 
บุคลากรและ
ผู๎ปกครองศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็ก
ทุกคน 

  10,000 10,000 10,000 ร๎อยละของ
เด็กปฐมวัย
ที่มี
สมรรถนะ
เป็นไปตาม
วัย 

1.เด็กในศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กมีสมรรถนะที่
เหมาะสมตามวัย 
2.ครู ผู๎สอน 
บุคลากรและ
ผู๎ปกครองมีความร๎ู 
ความเข๎าใจ และ
สามารถสังเกตุ
พฤติกรรมที่
เปลี่ยนแปลงทั้งด๎าน
ดี และพฤติกรรมที่
เป็นป๓ญหาของเด็ก 

ศูนย๑ 
พัฒนาเด็กเล็ก 

23 โครงการสนับสนุนคําใช๎จํายการ
บริหารสถานศึกษา 

เพื่อสนับสนุนคําใช๎จําย
การบริหารสถานศึกษา 

(คําอาหาร
กลางวันศพด.)
คําจัดการเรียน 
การสอน (ราย
หัว) 
คําจัดการศึกษา
(คําหนังสือเรียน
,คํา อุปกรณ๑การ
เรียน, คํา
เคร่ืองแบบ
นักเรียนคํา  
กิจกรรมพัฒนา
ผู๎เรียน) 

  1,500,000 1,500,000 1,500,000 ร๎อยละของ
เด็กปฐมวัย
ได๎รับอาหาร
กลางวันที่มี
คุณภาพ
ครบทุกคน 

1. เด็กปฐมวัยมีสุขภาพ
แข็งแรง มี
พัฒนาการด๎าน
รํางกายเป็นไปตาม
วัย 

2. มีภาวะโภชนาการ
ที่เหมาะสม มี
นํ้าหนักตามเกณฑ๑ 

ศูนย๑ 
พัฒนาเด็กเล็ก 
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3.4 แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

24 โครงการศูนย๑พัฒนา เด็กเล็ก
คุณภาพและปลอดโรค 

เพื่อลดอัตราการปุวย
และโรคติดตํอที่สําคัญ
ภายในศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็ก 
สํงเสริมการดําเนินงาน
ของศูนย๑พัฒนาเด๎กเล็ก
ให๎มีมาตรฐาน 

เด็กปฐมวัยใน
ศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็ก 2 
แหํง 
ครู ผู๎กครอง 
บุคลากร 

  30,000 30,000 30,000 ร๎อยละของ
นักเรียนที่มี
สุขภาพดี 

ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก 
เทศบาลเมืองแมํโจ๎         
เป็นศูนย๑ปลอดโรค 

ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก 
 

25 โครงการการวันแมํแหํงชาติ 
(ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก) 

เพื่อสํงเสริมให๎เด็กมี
ความกตัญ๒ูกตเวทีตํอเ 
มารดา 
 

- เด็กทุกคนมี
ความกตัญ๒ู
กตเวทีตํอผู๎
เป็นมารดา 

  10,000 10,000 10,000 ร๎อยละของ
เด็กและ
ผู๎ปกครองที่
เข๎ารํวม
โครงการ 

ผู๎ปกครองมีโอกาสทํา
กิจกรรมรํามกับเด็ก 
สํงเสริมสายใยรักใน
ครอบครัว  

ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก 

26 โครงการสายใยสัมพันธ๑ศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็กถึงครอบครัว  

เพื่อจัดนิทรรศการ และ
รายงานผลทาง วิชาการ 
กิจกรรม - แสดงผลงาน
เด็ก  
1. เพื่อเป็นรายงานผลการ 
จัดกิจกรรมประจําปี  
2. เพื่อสร๎างความภาคภูมิใจ 
ให๎กับนักเรียน  
3. เพื่อให๎นักเรียนได๎ร๎ูจัก 
คุณคําของตนเอง 

1. ครูนําเสนอ
ผลงาน การจัด
กิจกรรม
ประจําปี  
2. ผู๎ปกครอง
ได๎เข๎ารํวม 
กิจกรรม
ประจําปี อยําง 
น๎อยปี
การศึกษาละ 
1 คร้ัง 

  20,000 20,000 20,000 ร๎อยละของ
เด็กและ
ผู๎ปกครองที่
เข๎ารํวม
โครงการ 

1. ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก 
รายงานผลการจัด
กิจกรรม ประจําปี  
2. นักเรียนมีความ 
ภาคภูมิใจในตนเอง  
3. นักเรียนได๎ร๎ูจัก
คุณคํา ของตนเอง 

ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก 

27 โครงการสํงเสริมเพิ่มทักษะ
ทางด๎านดนตรีสําหรับเด็กศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแมํโจ๎ 

-เพื่อให๎เด็กได๎มีสวนรํวม
ในกิจกรรมตํางๆและ
เล็งเห็นความสําคัญของ
ตนเอง 

เด็กปฐมวัยใน
ศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็ก(ศูนย๑แมํเตา
ไห) 

  20,000 20,000 20,000 ร๎อยละของ
เด็กปฐมวัย
ที่มีทักษะ
ดนตรี 

1 เด็กปฐมวัยมีพัมนา
การสมวัยทุกด๎าน 
2.สํงเสริมให๎เด็กใช๎เวลา
วํางให๎เกิดประโยชน๑ 

ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก 
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3.4 แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

28 โครงการศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองแมํโจ๎ CUP 

1.เพื่อจัดการแขํงขัน
เกม กีฬาสําหรับเด็ก
ปฐมวัย และจัดกิจกรรม
การเลํนเกม กีฬา 
ครอบครัว ครู 
ผู๎ปกครอง 
2. เพื่อสํงเสริมการออก 
ก าลังกายโดยใช๎กีฬา
เป็นสื่อ  
3. เพื่อฝึกให๎นักเรียน
มีน๎ าใจ เป็นนักกีฬา ร๎ู
แพ๎ ร๎ูชนะ ร๎ูอภัย 

เด็กปฐมวัย ครู 
ผู๎ปกครองศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็ก 2 
แหํง 
ปีการศึกษา 1 คร้ัง 

  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 

29 โครงการสํงเสริมการเรียนร๎ู
ปฐมวัยผํานประสบการณ๑จริง 

เพื่อจัดกิจกรรมการ
เรียนร๎ูแหลํงเรียนร๎ูนอก
ห๎องเรียน สําหรับเด็ก
ปฐมวัย 
สํงเสริมการเรียนร๎ูผําน
ประสบการณ๑จริง 

เด็กปฐมวัย ครู 
ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก 
2 แหํง 

  30,000 30,000 30,000 ร๎อยละของ
เด็กปฐมวัย
ที่รํวม
โครงการ 

1.เด็กปฐมวัยได๎
เรียนร๎ูจากแหลํง
เรียนร๎ูที่หลากหลาย 
2.เด็กปฐมวัยเกิดการ
เรียนร๎ูที่ย่ังยืน ผําน
การเรียนร๎ู
ประสบการณ๑จริง 

ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก 

30 โครงการแผนการซ๎อมเหตุ
อัคคีภัยศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองแมํโจ๎ ทัง้ 2 แหํง 

เพื่อให๎เด็ก และครู
ผู๎ดูแล เด็กมีความร๎ู
ความเข๎าใจ เก่ียวกับ
การอพยพหนีไฟ 
สามารถชํวยเหลือตนได๎ 

เด็กปฐมวัย ครู 
ศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็ก 2 แหํง 

  2,000 2,000 2,000 ร๎อยละของ
ครุ เด็กที่
รํวมซ๎อม
แผน 

1เด็กและครูผู๎ดูแล
เด็กมีความร๎ู เก่ียวกับ
การอพยพหนีไฟ 
สามารถชํวยตนเองได๎ 
2.ศูนย๑เด็กเล็กมี
มาตรฐานด๎านความ
ปลอดภัย 

ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก 
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3.4 แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

31 โครงการเย่ียมบ๎านเด็ก 1. เพื่อสานสัมพันธ๑ที่ดี 
ระหวํางบ๎านกับศูนย๑
พัฒนา เด็กเล็ก 2. 
เพื่อน าข๎อมูลมา
ปรับปรุง แก๎ไข พัฒนา
และสํงเสริม เด็กให๎
เป็นไปในทศิทางที่ดี ขึ้น 

นักเรียนทุกคน   10,000 10,000 10,000 ร๎อยละของ
เด็กปฐมวัย
และครู     
ที่รํวม
กิจกรรม 

1. ผู๎ปกครองมี
ทัศนคติที่ดี ตํอศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็ก  
2. นักเรียนได๎รับการ
แก๎ไข ปรับปรุง และ
พัฒนาตาม ศักยภาพ 

ศูนย๑ 
พัฒนาเด็กเล็ก 

32 กิจกรรมหนูน๎อยวิถีพุทธ 
 
 

1. สํงเสริมให๎เด็กปฐมวัยได๎มี
โอกาสเรียนร๎ูในเร่ืองของพุทธ
ศาสนา วันสําคัญทางพุทธ
ศาสนา วันสําคัญของชาติ 
2.สํงเสริมให๎เด็กปฐมวัยปฏิบัติ
กิจกรรมพุทธศาสนา เชํน 
ทําบุญตักบาตร เวียนเทียน สวด
มนต๑ นั่งสมาธิ  
3. เพื่อให๎เด็กปฐมวัยได๎ใช๎
ธรรมะ ในการขัดเกลา บํมเพาะ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค๑ จาก
การฟ๓งนิทานธรรมะ เร่ืองเลํา 
คติธรรมจากพระสงฆ๑ 

เ ด็กปฐมวัยทุก
คนในศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาล
เ มื อ ง แ มํ โ จ๎  2 
ศูนย๑ 

  5,000 5,000 5,000 ร๎อยละของ
เด็กปฐมวัย
และครู     
ที่รํวม
กิจกรรม 

1.เด็กปฐมวัยมีพฤติกรรม
ที่ไมํพึงประสงค๑ลดลง 
2.เด็กมีสมาธิสามารถ
เรียนรู๎และทํากิจกรรม
ตํางๆไดด๎ ี
3..เด็กเกิดความรู๎ ความ
เข๎าใจ เก่ียวกับวันสําคัญ
ทางศาสนา  
4.เด็กมีประสบการณ๑
เก่ียวกับกิจกรรม พิธี ที่จัด
ในวันสําคัญทางศาสน 

ศูนย๑ 
พัฒนาเด็กเล็ก 

33 โครงการวันเด็กแหํงชาติ 
ประจําปี  

1. เพื่อพัฒนาการ
เ รี ยน ร๎ู 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 

  200,000 200,000 200,000 จัดกิจกรรม
อยํางน๎อย 1
คร้ัง/ตํอปี 

เด็กมีพัฒนาการที่ ดี
สมวัย 

สํานักปลัด, 
งานการศึกษา 
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3.4 แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

34 โครงการสวนผัก พอเพียง ตาม
รอยพํอ 

1.เพื่อให๎เด็กในศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็กได๎เรียนร๎ู
และฝึกปฏิบัติ ด๎านการ
ทําการเกษตรภายใน
ศูนย๑ฯ 
2.เด็กได๎น๎อมนําปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปใชใ๎นการดําเนินชีวิต 
3.เพื่อให๎เด็กร๎ูจักชนิด
ของผักและประโยชน๑
ของผักชนิดตํางๆ 
4.สํงเสริมการทํางาน 
ฝึกทักษะชีวิต 

1.เด็กในศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็ก
ทุกคน ทุก
ระดับชั้น 

  10,000 10,000 10,000 ร๎อยละของ
เด็กปฐมวัย
และครู     
ที่รํวม
กิจกรรม 

1.เด็กได๎เรียนร๎ูและมี
ประสบการณ๑เก่ียวกับ
การทําเกษตร 
2.เด็กได๎น๎อมนํา
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใชใ๎นการ
ดําเนินชีวิต  
3.เด็กร๎ูจักผักชนิด
ตํางๆและสามารถ
นําไปประกอบอาหาร
ที่มีประโยชน๑ได๎ 
4.เด็กปฐมวัยมีทักษะ
ชีวิตที่ดี 

ศูนย๑ 
พัฒนาเด็กเล็ก 

35 โครงการหนูน๎อยพอเพียง ด๎วย
วิถีชีวิตชุมชน 

1.เพื่อนําเด็ก ครู ผู๎สอน
และบุคลากรในศูนย๑ไป
เรียนร๎ูจากแหลํงเรียนร๎ู
ภายในชุมชน 
2.เพื่อปลูกฝ๓งให๎เด็กได๎ร๎ู
คุณคําในการดํารงวิถี
ชีวิตแบบพอเพียง 

1.เด็ก ครู ผู๎สอน 
บุคลากรในศูนย๑ 
ผู๎ปกครองและ
บุคคลในชุมชน 

 - 10,000 10,000 10,000 ร๎อยละของ
เด็กปฐมวัย
และครู     
ที่รํวม
กิจกรรม 

1.เด็ก ครู ผู๎สอน 
และบุคลากร มี
ความร๎ู ความเข๎าใจใน
วิถีชีวิตความเป็นอยํู
แบบพอเพียง 
2.เกิดความรํวมมือ
และความเข๎าในอันดี
ตํอกันระหวํางครู 
ผู๎สอน บุคลากร กับ
ชุมชน 

ศูนย๑ 
พัฒนาเด็กเล็ก 
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3.4 แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

36 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 

1.เด็กของศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กฯมี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค๑ด๎าน
คุณธรรม จริยธรรม  
2.ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก
ฯเป็นศูนย๑ที่มีคุณภาพ
ด๎านการบํมเพาะเด็ก
ให๎เป็นต๎นกล๎าความดี 

ศูนย๑ 
พัฒนาเด็กเล็ก 

37 จัดโครงการบุคคลต๎นแบบ 
(ปราชญ๑ชาวบ๎าน) 

1.เพื่อนําบุคลคลที่มี
ความร๎ู ประสบการณ๑
และมีความเชี่ยวชาญใน
ด๎านตํางๆ มาเป็น
วิทยากรถํายทอดองค๑
ความร๎ูให๎กับเด็กใน
ลักษณะของการเป็น
แบบอยํางที่ดี 
 

1.เด็กทุกคน ทุก
ระดับชั้น             
ผู๎สอนและ
บุคลากร 
ผู๎ปกครอง                   
ในศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็ก 
 

- - - 10,000 - ร๎อยละของ
เด็กปฐมวัย
ที่รํวม
กิจกรรม 

1.เด็ก ครู ผู๎สอน 
บุคลากร ผู๎ปกครอง 
ได๎ความร๎ู ทักษะ 
ประสบการณ๑จากการ
ถํายทอดของบุคคล
ต๎นแบบเพื่อนําไป
ประยุกต๑ใช๎ตามความ
เหมาะสม 
2.เด็กได๎แบบอยํางที่
ดีจากบุคคลต๎นแบบที่
เป็นปราชญ๑ชาวบ๎าน
ที่อยํูในชุมชนและ
สามารถนําสูํการ
ปฏิบัติ 

ศูนย๑ 
พัฒนาเด็กเล็ก 
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3.4 แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

38 กิจกรรมศิษย๑เกํา 
 คืนสูํเหย๎า 

1.เพื่อนํานักเรียนที่
สําเร็จการศึกษาไปแล๎ว 
ประสบความสําเร็จ มี
ผลงานดีด๎านตํางๆ มา
พบปะ ครู ผู๎ปกครอง 
น๎องๆที่กําลังศึกษาอยํู  

1.ปีการศึกษาละ 
1 คร้ัง  

- - - 1,000 1,000 ร๎อยละของ
เด็กปฐมวัย 
ครุ 
ผู๎ปกครอง 
ชุมชน ที่
รํวม
กิจกรรม 

1.เด็ก ครู ผู๎สอน 
บุคลากร ผู๎ปกครอง 
ได๎ความร๎ู ทักษะ 
ประสบการณ๑จากการ
ถํายทอดของบุคคล
ต๎นแบบเพื่อนําไป
ประยุกต๑ใช๎ตามความ
เหมาะสม 
2.เด็กได๎แบบอยํางที่
ดีจากบุคคลต๎นแบบที่
เคยศึกษาศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กและสามารถ
นําสูํการปฏิบัติ 

ศูนย๑ 
พัฒนาเด็กเล็ก 

39 กิจกรรมการสร๎างภาคี
เครือขํายความรํวมมือกับ
หนํวยงานและองค๑กรตํางๆ 

1.เพื่อสร๎างเครือขําย
ความรํวมมือระหวํางศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็กกับศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็กอ่ืน กับ
หนํวยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน ชุมชน 
สถาบันทางการศึกษา 
และสถาบันศาสนา  
2.เพื่อทําข๎อตกลงความ
รํวมมือ และการทํา
กิจกรรมโครงการตํางๆ 
รํวมกันกับทุกภาคสํวน 

1.เด็ก ครู ผู๎สอน 
บุคลากร 
ผู๎ปกครองและ
ชุมชน  

- - - 10,000 10,000 ร๎อยละของ
กิจกรรมที่
เข๎ารํวม 

1.ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก
ฯมีภาคีเครือขําย
ความรํวมมือกับศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็กอ่ืนๆ 
หนํวยงาน องค๑กร 
ภาครัฐ เอกชน 
สถาบันทางการศึกษา 
สถาบันทางศาสนา
และชุมชน  

ศูนย๑ 
พัฒนาเด็กเล็ก 
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3.4 แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

40 โครงการศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก
สาธิตต๎นแบบ ด๎านการพัฒนา
สมรรถนะเด็กปฐมวัยตามวัย 

1.เพื่อสร๎างวิทยากรครู/ 
ผู๎ดูแลเด็ก จัดกิจกรรม
การขยายผล ด๎านการ
พัฒนาสมรรถนะเด็ก
ปฐมวัย 
2.ประชาสัมพันธ๑ศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
เมืองแมํโจ๎ ด๎านงาน
สํงเสริมสมรรถนะเด็ก 
3.สํงเสริมใหศ๎ูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กเป็นแหลํงศึกษา
เรียนร๎ูด๎านการพัฒนา
สมรรถนะเด็กปฐมวัย 

1. ครู/ผู๎ดูแลเด็ก 
ศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลเมือง
แมํโจ๎ 
2.ศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กเครือขําย
ด๎านสมรรถนะ
เด็กปฐมวัย 
จังหวัดเชียงใหม ํ

- - - 50,000 50,000 ร๎อยละของ
ผู๎รํวม
โครงการ 

1.ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก
ฯมีภาคีเครือขําย
ความรํวมมือกับศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็กอ่ืนๆ 
หนํวยงาน องค๑กร 
ภาครัฐ เอกชน 
สถาบันทางการศึกษา  
2.มีครู ผู๎ดูแลเด็กที่
สามารถเป็นวิทยากร
ในการดําเนินการ
เร่ืองสมรรถนะเด็ก
ปฐมวัย 
3.ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองแมํโจ๎
เป็นที่ยอมรับของ
ผู๎ปกครอง ชุมขน 

ศูนย๑ 
พัฒนาเด็กเล็ก 

41 โครงการการประเมินศูนย๑เด็ก
เล็กปลอดโรค  

1.เพื่อจัดเตรียมเอกสาร
เข๎ารํวมรนับการ
ประเมินการประกวด
ศูนย๑เด็กเล็กปลอดโรค 
อําเภอสันทราย 
2.เพื่อสํงเสริมใหศ๎ูนย๑
พัฒนาเด็กเล็กเป็นศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็กปลอด
โรค  

1 . ศู น ย๑ พั ฒ น า
เด็กเล็กเทศบาล
เ มื อ ง แ มํ โ จ๎  2 
แหํง 

- - 10,000 10,000 10,000 ศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กผําน
การประเมิน 

1.ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก
ฯได๎มีโอกาสเข๎ารํวม
กิจกรรมของ
หนํวยงานอ่ืนๆเพิ่มา
กขึ้นเป็นที่ร๎ูจักของ
ชุมชน  
2.ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก
ฯได๎รับการพัฒนา
รํวมกับหนํวยงาน
อ่ืนๆ ในด๎านตํางๆ 

ศูนย๑ 
พัฒนาเด็กเล็ก 
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3.4 แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

42 โครงการการประเมินศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพ 

๒. เพื่อให๎เด็ก ครู 
ผู๎สอน บุคลากร ในศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็กฯ เกิด
ความสัมพันธ๑อันดี และ
เกิดความรํวมมือตํอการ
พัฒนาการศึกษา 

1 . ศู น ย๑ พั ฒ น า
เด็กเล็กเทศบาล
เ มื อ ง แ มํ โ จ๎  2 
แหํง 

  10,000 10,000 10,000 ศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กผําน
การประเมิน 

1.ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก
ฯได๎มีโอกาสเข๎ารํวม
กิจกรรมของ
หนํวยงานอ่ืนๆเพิ่มา
กขึ้นเป็นที่ร๎ูจักของ
ชุมชน  
2.ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก
ฯได๎รับการพัฒนา
รํวมกับหนํวยงาน
อ่ืนๆ ในด๎านตํางๆ 

ศูนย๑ 
พัฒนาเด็กเล็ก 

43 โครงการการนําครู นักเรียน
ศูนย๑เด็กเล็กเข๎ารํวมกิจกรรม
ทางวิชาการ 
 

1.เพื่อนําเด็ก ครู ผู๎สอน 
บุคลากร เข๎ารํวม
กิจกรรมทางวิชาการกับ
หนํวยงาน ภาครัฐ 
ภาคเอกชน ชุมชน 
สถาบันทางการศึกษา   
1.เพื่อเป็นการ
แลกเปลี่ยนและสร๎าง
เสริมประสบการณ๑
ระหวํางศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็กกับหนํวยงาน 
องค๑กร อ่ืนๆ 

1.เด็กปฐมวัย 
ครู ผู๎สอน  
บุคลากรในศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็กฯ 

  15,000 15,000 15,000 ร๎อยละของ
เด็กปฐมวัย 
ครูที่รํวม
กิจกรรม 

1.เด็ก ครู ผู๎สอน 
และบุคลากร ทุกคน
ได๎เข๎ารํวมกิจกรรม
ทางวิชาการกับ
หนํวยงาน องค๑ 
ภาครัฐ เอกชน ชุมชน 
สถาบันทางการศึกษา
อ่ืนๆ 
2.เด็ก ครู ผู๎สอน 
และบุคลากร มี
ประสบการณ๑ด๎าน
วิชาการและทักษะ
ชีวิต 

ศูนย๑ 
พัฒนาเด็กเล็ก 
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3.4 แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

44 กิจกรรม ศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา กลุํมสาระ ปฐมวัย 

1.เพื่อนําเด็ก ครู ผู๎สอน 
บุคลากร เข๎ารํวม
กิจกรรมทางวิชาการกับ
หนํวยงาน ภาครัฐ 
ภาคเอกชน ชุมชน 
สถาบันทางการศึกษา   
1.เพื่อเป็นการ
แลกเปลี่ยนและสร๎าง
เสริมประสบการณ๑
ระหวํางศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็กกับหนํวยงาน 
องค๑กร อ่ืนๆ 

1.เด็กปฐมวัย 
ครู ผู๎สอน  
บุคลากรในศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็กฯ 

  10,000 10,000 10,000 ร๎อยละของ
เด็กปฐมวัย 
ครูที่รํวม
กิจกรรม 

1.เด็ก ครู ผู๎สอน 
และบุคลากร ทุกคน
ได๎เข๎ารํวมกิจกรรม
ทางวิชาการกับ
หนํวยงาน องค๑ 
ภาครัฐ เอกชน ชุมชน 
สถาบันทางการศึกษา
อ่ืนๆ 
2.เด็ก ครู ผู๎สอน 
และบุคลากร มี
ประสบการณ๑ด๎าน
ทักษะวิชาการ 

ศูนย๑ 
พัฒนาเด็กเล็ก 

45 อุดหนุนโรงเรียนในเขต
เทศบาลเมืองแมํโจ๎ตาม
โครงการอาหารกลางวัน 

1. เพื่อพัฒนาสุขภาพ
พลานามัยนักเรียนใน
โรงเรียนให๎สมบูรณ๑ 
แข็งแรงและ
เจริญเติบโตตามวัย 
2. เพื่อให๎นักเรียนได๎รับ
อาหารกลางวันที่มี
คุณภาพมีสารอาหาร
ครบถ๎วนตามหลักโภช
นาก 

อุดหนุน
งบประมาณ
ให๎กับโรงเรียนใน
เขตเทศบาลเมือง
แมํโจ๎ 
- โรงเรียนบ๎าน
แมํโจ๎ 
- โรงเรียนบ๎าน
ห๎วยเก๋ียง 
- โรงเรียนวัดแมํ
แก๎ดน๎อย 
- โรงเรียนบ๎าน
ปุาบง 

  9,075,000 9,075,000 9,075,000 จํานวน
นักเรียนที่
ได๎รับ
ประโยชน๑ 
จากการ
สํงเสริม
ภาวะ
โภชนาการ 
อ า ห า ร
กลางวัน 

๑. นักเรียน ได๎รับการ
สนับสนุนอาหาร
กลางวันครบทุกคน 
๒. นักเรียน มีสุขภาพ 
พลามัยสมบูรณ๑และ
แข็งแรง 
๓. นักเรียน ได๎
รับประทานอาหาร 
ที่มีสารอาหาร
ครบถ๎วนหลัก
โภชนาการ 

สํานักปลัด, 
งานการศึกษา 
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3.4แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

46 คําวัสดุอาหารเสริม (นม) 1. เพื่อพัฒนารํางกายของ
นักเรียนให๎มีสุขภาพ
พลานามัยที่สมบูรณ๑
แข็งแรงและมีน้ําหนัก 
สํวนสูง 
เป็นไปตามเกณฑ๑
มาตรฐานของกระทรวง
สาธารณสุข 
2. เพื่อเป็นการปลูกฝ๓ง
การดื่มนมในเด็กและ
เยาวชนเป็นอาหารเสริม 
ในการพัฒนารํางกายและ
สติป๓ญญา มีสารอาหาร
ครบถ๎วนตามหลัก 
โภชนาการ 

จัดซื้อวัสดุอาหาร
เสริม (นม) ให๎แกํ
เด็กนักเรียน  
- โรงเรียนบ๎านแมํ
โจ๎ 
- โรงเรียนบ๎าน
ห๎วยเก๋ียง 
- โรงเรียนวัดแมํ
แก๎ดน๎อย 
- โรงเรียนบ๎านปุา
บง 
- ศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลเมือง
แมํโจ๎ 

  5,000,000 5,000,000 5,000,000 จํานวน 
ของนักเรียน 
ในระดับ
อนุบาล 
ถึง
ประถมศึกษา 
ปีที ่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 

47 โครงการติดตั้งผ๎ามํานห๎องเรียน
ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง
แมํโจ๎ (ศูนย๑แมํเตาไห) 

เพื่อชํวยบังแสงแดดใน
ชํวงเวลากลางวัน หรือใน
วันที่มีแสงแดดแรงๆ 
ให๎แกํเด็กนักเรียน 

ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองแมํโจ๎ 
(ศูนย๑แมํเตาไห) 

   100,000  ศูนย๑ฯมีผ๎ามําน 
เพื่อชํวยบัง
แสงแดดใน
ชํวงเวลา
กลางวัน หรือ
ในวันที่มี
แสงแดดแรงๆ 
ให๎แกํเด็ก
นักเรียน 

ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กมี
สภาพแวดล๎อมที่ปลอดภัย 
นําอยูํเหมาะสมแกํเด็ก
ปฐมวัย สภาพอาคารเรียน
พร๎อมใช๎งาน 
 

ศูนย๑ 
พัฒนาเด็กเล็ก 
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3.4 แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

48 โครงการอบรมทางวิชาการ
ให๎กับนักเรียนในเขตเทศบาล
เมืองแมํโจ๎ 

1. เพ่ือเสริมสร๎างความรู๎
ความสามารถและเพ่ิมทักษะ
ด๎านการศึกษา อาชีพ
บุคลิกภาพให๎แกํนักเรียน
นักศึกษา ประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองแมํโจ๎ 
2. เพ่ือสร๎างความรํวมมือ
ระหวํางหนํวยงานทุกภาค
สํวนในการแนะแนวทางด๎าน
การศึกษา อาชีพและ
ความสามารถในทุกระดับ 

อบรมให๎ความรู๎และ
จัดศึกษา 
ดูงานให๎แกํนักเรียน 
นักศึกษาประชน
ของทุก
สถาบันการศึกษา 
ในพ้ืนที่เขตเทศบาล
เมืองแมํโจ๎ จํานวน 
200 คน 

  30,000 30,000 30,000 จํานวน
นักเรียน 
นักศึกษา 
ประชาชน 
ที่เข๎ารํวม
กิจกรรม 
ร๎อยละ  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 

49 อุดหนุนสําหรับพัฒนา
ผู๎ประกอบการวิชาชีพครูที่
สังกัดศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อจํายเป็นอุดหนุน
สําหรับพัฒนา
ผู๎ประกอบการวิชาชีพครทูี่
มีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครู สังกัดศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็ก 

1.ครู ผู๎สอน 
บุคลากรทุกคนใน
ศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลเมือง
แมํโจ๎ ทั้ง 2 ศูนย๑ 
ทุกคนได๎รับการ
พัฒนาศักยภาพ  

  70,000 70,000 70,000 ร๎อยละของ
ครูที่เข๎ารํวม
โครงการ 

1.ครู ผู๎สอน และ
บุคลากรในศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กฯมีขีด
ความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอน 
และเป็นบคุลากรมือ
อาชีพ 
 

ศูนย๑ 
พัฒนาเด็กเล็ก 

50 โครงการกํอสร๎างอาคารศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแมํ
โจ ๎

เพื่อให๎เด็กปฐมวัยในศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
เมืองแมํโจ๎มีอาคารเรียนที่
มีความเหมาะสมแข็งแรง 
มั่ ง ค ง  ป ล อด ภัย  ต าม
มาตรฐาน 

กํอ สร๎ า งอ าค า ร
เรียนแบบอาคาร
เด็กเล็ก 200 คน 
8ห๎องเรียนจํานวน 
1 หลัง 

  8,000,000 8,000,000 8,000,000 กํอสร๎างเสร็จ 
100% 

สูน ย๑ พั ฒน า เ ด็ ก เ ล็ ก
เทศบาลเมืองแมํโจ๎ มี
อาคารที่มั่นคงแข็งแรง 
ป ล อ ด ภั ย  แ ล ะ
เหมาะสม เอ้ือตํอการ 

สํานักปลัด 
กองชําง 

 



~ 131 ~ 
 

~ 131 ~ 
 

3.4 แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

51 โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด๎วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV (ศูนย๑ทุํงปุา
เก็ด) 

เพื่อสํงเสริมสนับสนุน
การจัดการเรียนการ
สอนโดยใช๎การศึกษา
ทางไกลผํานดาวเทียม
ของโรงเรียน 
ขนาดเล็กในสังกัดให๎ได๎
มาตรฐาน 

  โรงเรียน ได๎รับการ
สํงเสริมสนับสนุน
การจัดการเรียนการ
สอนโดยใช๎
การศึกษาทางไกล
ผํานดาวเทยีมให๎ได๎
มาตรฐาน 

   37,000  โรงเรียนทุก
โรงเรียนใน
สังกัด 
สามารถ
จัดการเรียน
การสอนโดย
ใช๎การศึกษา
ทางไกลผําน
ดาวเทียมได๎
ผํานเกณฑ๑
มาตรฐาน 
และมี
ประสิทธิภา
พ 

ได๎ข๎อมูลสารสนเทศ
เก่ียวกับการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช๎
การศึกษาทางไกล 
ผํานดาวเทียม 
นําไปใชใ๎นการ
วางแผนในการ
ปรับปรุง แก๎ไขและ
พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช๎ 
การศึกษาทางไกล
ผํานดาวเทียม 
 

สํานักปลัด, 
งานการศึกษา 

รวม 51 โครงการ     25,712,000 25,482,000 26,163,000    
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3.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1 โครงการกีฬาชุมชน เด็ก 
เยาวชน ผู๎สูงอายุและสตรี
แมํบ๎านสานสัมพันธ๑เทศบาล
เมืองแมํโจ๎ 

เพื่อสํงเสริมสุขภาพให๎
แข็งแรง สํงเสริมการ
เลํนกีฬาในชุมชน สืบ
สานศิลปวัฒนธรรม
ความเป็นไทยและ
ลักษณะนิสัยด๎านกีฬาที่
ดีและปลูกฝ๓งทัศนคติที่
ดีในการแสดงความยินดี
และสร๎างขวัญกําลังใจ
ให๎แกํผู๎อ่ืน 
เพื่อสร๎างความสมาน
สามัคคใีนชุมชน 

เด็ก เยาวชน 
ผู๎สูงอายุ และ
สตรีแมํบ๎านใน
พื้นที่เทศบาล
เมืองแมํโจ๎ 

  100,000 100,000 100,000 ร๎อยละของ 
จํานวน 
ผู๎เข๎ารํวม 

ผู๎เข๎ารํวมโครงการ
สามารถใช๎เวลาวํางให๎
เกิดประโยชน๑โดยการ
เลํนกีฬา สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมความ
เป็นไทย และมี
ลักษณะนิสัยที่ดีด๎าน
กีฬา และสามารถนํา
การละเลํนแบบไทย
ไปประยุกต๑สําหรับ
การสํงเสริมสุขภาพที่
ดี 

สํานักปลัดฯ 
งานพัฒนาชุมชน 

 
 

2 โครงการจัดงานแขํงขันกีฬา
ประชาชนท๎องถิ่น 

1.เพ่ือเช่ือมความสัมพันธ๑
ระหวํางคณะผู๎บริหาร 
สมาชิกสภา ข๎าราชการ 
ลูกจ๎างและพนักงานของ
องค๑การในเขตอําเภอสัน
ทราย  12 เทศบาล 
๒. เพ่ือเสริมสร๎างความเป็น
มิตรไมตรีระหวํางองค๑กร
ตลอดจนสร๎างความสามคัคี
ในหมูํคณะและสร๎าง 
เครือขํายระหวํางองค๑กร 
๓. เพ่ือสํงเสริมและสนับสนุน
ให๎บุคลากรและประชาชน
หันมาสนใจ 
การออกกําลังกายโดยการ
เลํนกีฬาเพ่ือสุขภาพ 

สํงนักกีฬา ได๎แกํ 
คณะผู๎บริหาร 
สมาชิกสภา 
ข๎าราชการ ลูกจ๎าง
และพนักงานของ
เทศบาลเมืองแมํโจ๎
และประชาชนใน
เขตเทศบาลเมือง
แมํโจ๎เข๎ารํวมการ
แขํงขันกีฬา
ประชาชนท๎องถิ่น 
 

  100,000 100,000 100,000 ๑. ผู๎ที่เข๎า
รํวม 
โครงการ 
มีความ 
พึงพอใจ 
มากกวํา 
ร๎อยละ ๘๐ 
ขึ้นไป 
๒. สร๎าง 
ความสามัคคี 
ความรํวมมือ 
ที่ด ีระหวําง 
ทุกภาคสํวน 

๑. บุคลากรขององศ๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นได๎ใช๎เวลาวํางให๎เกิด
ประโยชน๑ หํางไกลจากยาเสพติด 
อบายมุขตํางๆ 
และสามารถปูองกัน 
และแก๎ไขป๓ญหา 
ครอบครัวได๎ 
๒. บุคลากรขององค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นในเขตอําเภอสัน
ทราย12 เทศบาล มีเจตคติท่ีดี
ตํอกันมี 
ความรํวมมือกันในการสร๎าง
เครือขํายขององค๑กร 
๓. ประชาชนในเขตอําเภอสัน
ทราย ได๎หันมาสนใจในการออก
กําลังกายการดูและรักษาสุขภาพ 
และมีความรํวมมือท่ีดีกับองค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น ในการ
พัฒนา ตํอไป 

สํานักปลัด, 
งานการศึกษา 

 



~ 133 ~ 
 

~ 133 ~ 
 

3.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

3 โครงการพัฒนาสํงเสริมการ
กีฬานันทนาการและกิจกรรม
ทางกายเพื่อประชาชนและ
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 

๑. เด็ก เยาวชน 
นักเรียน นักศึกษา  
มีสุขภาพพลานามัยที่
ดีและมีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 
๒. เด็ก เยาวชน  
นักเรียน ได๎ตระหนัก
และเห็นคุณคํา
สุขภาพของตัวเอง 
โดยหันมาออกกําลัง
กายเพื่อสุขภาพมาก
ย่ิงขึ้น 

สํานักปลัด, 
งานการศึกษา 

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 

๑. เด็ก เยาวชน 
นักเรียน นักศึกษา  
มีสุขภาพพลานามัยที่
ดีและมีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 
๒. เด็ก เยาวชน  
นักเรียน ได๎ตระหนัก
และเห็นคุณคํา
สุขภาพของตัวเอง 
โดยหันมาออกกําลัง
กายเพื่อสุขภาพมาก
ย่ิงขึ้น 

สํานักปลัด, 
งานการศึกษา 

รวม 4 โครงการ     350,000 350,000 350,000    
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3.6 แผนงานงบกลาง 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1. จัดสรรเบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุ เพื่อให๎ผู๎ สู งอายุไ ด๎ รับ 
สวัสดิการสังคม อยําง
ทั่วถึง 

ผู๎สูงอายุในเขต
เทศบาลเมืองแมํ
โจ ๎

  30,000,000  30,000,000 30,000,000 จํานวน
ผู๎สูงอายุ ที่
ขอรับเบี้ยยัง 
ชีพ 

ผู๎สูงอายุได๎รับ 
สวัสดิการสังคม อยําง

ทั่วถึง 

สํานักปลัด 
งานพัฒนาชุมชน 

2 จัดสรรเบี้ยยังชีพผู๎พิการ เพื่ อ ให๎ ผู๎ พิ ก า รไ ด๎ รั บ 
สวัสดิการสังคม อยําง
ทั่วถึง 

ผู๎พิการ ในเขต
เทศบาลเมืองแมํ
โจ ๎

  4,600,000 5,000,000 5,000,000 จํานวนผู๎
พิการที่ 
ขอรับเบี้ยยัง
ชีพ 

ผู๎พิการได๎รับ 
สวัสดิการสังคม อยําง

ทั่วถึง 

สํานักปลัด 
งานพัฒนาชุมชน 

3 จัดสรรเบี้ยยังชีพผู๎ปุวยโรค 
เอดส๑ 

เพื่อให๎ผู๎ปุวยโรค เอดส๑
ได๎รับสวัสดิการ สังคม 

ผู๎ปุวยเอดส๑ใน
เขตเทศบาลเมือง
แมํโจ๎ 

  330,000 330,000 330,000 จํานวน
ผู๎ปุวย โรค
เอดส๑ ที่ 
ขอรับเบี้ย 
ยังชีพ 

ผู๎ปุวยเอดส๑ได๎รับ 
สวัสดิการ สังคม 

อยํางทั่วถึง 

สํานักปลัด 
งานพัฒนาชุมชน 

รวม 3 โครงการ     34,930,000 35,330,000 35,330,000    
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(ยุทธศาสตร ์เทศบาลเมืองแม่โจ้) 
ด้านการศาสนา ศิลปวฒันธรรม 

จารีตประเพณีและภูมิปญัญาท้องถิ่น 
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(ผ.02) 
รายละเอียดโครงการพฒันาแผนพฒันาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) 

เทศบาลเมืองแมโ่จ้ อ าเภอสันทราย  จังหวดัเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถ่ิน และ 3. เสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4.การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสบืสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4.   ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
4.1แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1 โครงการอบรมสํงเสริมพัฒนา
ภูมิป๓ญญาผู๎สูงอายุ (ตัดตุง) 
เทศบาลเมืองแมํโจ ๎
 

1.เพื่อสํงเสริมสนับสนุน
และอนุรักษ๑สืบสาน
ประเพณีการทําตุง 
2. เพื่อปลูกจิตสํานึกรํุน
ลูก รํุนหลาน และเด็ก
เยาวชนในท๎องถิ่นเกิด
ความตระหนัก และเข๎า
มามีสํวนรํวมในการ
อนุรักษ๑ ฟื้นฟู และสืบ
สานภูมิป๓ญญาและ
คุณคําความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็น
ชีวิต คํานิยมที่ดีงาม 
  

กลุํมผู๎สูงอายุ 
กลุํมสตรี เด็ก
และเยาวชน ใน
เขตเทศบาลเมือง
แมํโจ๎ 
จํานวน  200 
คน 

  100,000 100,000 100,000 ร๎อยละของ 
จํานวน 
ผู๎เข๎ารํวม 

วัฒนธรรมท๎องถิ่น
ได๎รับการสํงเสริม
อนุรักษ๑สูํคนรํุนหลัง 
และร๎ูจักวิถีชีวิต ร๎ูถึง
คุณคําของ
ประวัติศาสตร๑ใน
ท๎องถิ่น ความเป็นมา
และวัฒนธรรม
ประเพณีของท๎องถิ่น 

สํานักปลัดฯ 
งานพัฒนาชุมชน 
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4.1แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

2 โครงการกิจกรรมบรรพชา
สามเณรและอุปสมบทภาคฤดู
ร๎อน 

1.เพื่อสํงเสริมให๎เด็ก
และเยาวชน มีคุณธรรม
จริยธรรมและสามารถ
ดําเนินชีวิตได๎อยํางมี
ความสุข 
 

กิจกรรมบรรพชา
สามเณรและ
อุปสมบทภาคฤดู
ร๎อน 

  30,000 30,000 10,000 จํานวน
ผู๎เข๎ารํวมเข๎า
โครงการ 

ทําให๎เด็กและเยาวชน
ของชาติตระหนักใน
คํานิยมด๎านคุณธรร 
จริยธรรม  สามารถ
นําไปประพฤติปฏิบัติ
ในชีวิต ประจําวันได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ 
ซึ่งจะเป็นการสร๎าง
ทรัพยากรบุคคลของ
ชาติให๎มีคุณธรรม
จริยธรรมและมี
ประสิทธิภาพอันเป็น
ป๓จจัยในการพัฒนา
ประเทศให๎เกิด
ประสิทธิผลตํอไป 

สํานักปลัด 
งานการศึกษา 

3 โครงการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมและสืบสานภูมิ
ป๓ญญาพื้นบ๎าน 
 

เพื่อเป็นการเผยแพรํ
ประชาสัมพันธ๑และ
สํงเสริมให๎เกิดการมี
สํวนรวมในการอนุรักษ๑
และฟื้นฟู สืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรมของ
ไทยให๎คงอยํูกับอนุชน
รํุนหลังตํอไป  

ประชาชนทั่วไป 
กลุํมเยาวชน 
และผู๎สนใจใน
เขตเทศบาลเมือง 
แมํโจ๎  

  20,000 20,000 20,000 ร๎อยละของ 
จํานวน 
ผู๎เข๎ารํวม 

ประชาชน เด็ก 
เยาวชนได๎รับการ
สํงเสริมให๎เกิดการมี
สํวนรํวมในการ
อนุรักษ๑ สืบสาน 
ถํายทอดและพื้นฟู
รักษาไว๎ซึ่งวัฒนธรรม
ของไทย เกิดความรัก 
ความสมัครสมาน
สามัคคี จากการ
ดําเนินกิจกรรม
รํวมกัน 

สํานักปลัดฯ 
งานพัฒนาชุมชน 
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4.1แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

4 โครงการอบรมทักษะการแสดง
นาฏศิลป์พื้นบ๎าน เทศบาล
เมืองแมํโจ๎ 
 

เพื่อทํานุบํารุงสํงเสริม
และเผยแพรํศิลป์
วัฒนธรรมของไทย 
ปลูกฝ๓งให๎กลุํมสตรี กลุํม
เยาวชน ผู๎สูงอายุ เห็น
คุณคําของเอกลักษณ๑
ไทย และผู๎เข๎ามี
ความสามารถในการ
แสดงนาฏศิลป์พื้นบ๎าน 
และมีความร๎ู วิธีการ
และเห็นความสําคัญ
ของพิธ ี

กลุํมสตรีแมํบ๎าน 
กลุํมเยาวชน 
กลุํมผู๎สูงอายุและ
ประชาชนผู๎สนใจ
เข๎ารํวมโครงการ  
จํานวน  120 
คน 

  20,000 20,000 20,000 ร๎อยละของ 
จํานวน 
ผู๎เข๎ารํวม 

สามารถดําเนินการ
เลือกต้ังประธาน
ชุมชนเสร็จสมบูรณ๑
และสร๎างความ
เข๎มแข็งขององค๑กร
ภาคประชาชนให๎มี
ความเข๎มแขง็มาก
ย่ิงขึ้น และสามารถ
สนับสนุนให๎
ประชาชนมีสํวนรํวม
ในการปกครองตนเอง
มากย่ิงขึ้น 

สํานักปลัดฯ 
งานพัฒนาชุมชน 

 
 

5 คําใช๎จํายในกิจกรรมสํงเสริม
วัฒนธรรมประเพณีและพิธีทาง
ศาสนา 

เพื่อสํงเสริมและ
สนับสนุน 
กิจกรรมสํงเสริม 
อนุรักษ๑ สืบสาน 
ฟื้นฟู วัฒนธรรม 
ประเพณี 

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

  3,000,000 3,000,000 3,000,000 การจัด
กิจกรรมงาน 
ปี ละ 3 
คร้ัง 

1. กิจกรรม
วัฒนธรรมประเพณี
ภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นที่
สําคัญของท๎องถิ่น
ได๎รับการอนุรักษ๑ 
ฟื้นฟูเผยแพรํและสืบ
สานให๎คงอยํูตํอไป 
2. กิจกรรมประเพณี 
ที่เป็นเอกลักษณ๑ของ
ล๎านนาได๎รับการ
ปฏิบัติสืบทอดตํอไป 

สํานักปลัด 
งานการศึกษา 
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4.1แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

6 โครงการธรรมะเพื่อชีวิต 1.  เพื่อสํงเสริมและ
พัฒนาให๎
ข๎าราชการ  พนักงาน
ราชการและเจ๎าหน๎าที่
ของรัฐ มีทัศนคติที่ดีตํอ
การทํางาน  เกิดทักษะ 
ในการทํางานอยํางมี
ความสุข พัฒนา
ศักยภาพในการทํางาน
ให๎เกิดประโยชน๑สูงสุด 
2.   เพื่อสํงเสริมและ
พัฒนาให๎ประชาชน
ทั่วไปผู๎สูงอายุ  สตรี  ใช๎
ชีวิตในสังคมอยํางมี
ความสุข 

จัดกิจกรรมใน
รูปแบบตําง ๆ
เชํน 
1. อบรม 
สัมมนา 
2. นิทรรศการ 
3. จัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธ๑ 
หลายรูปแบบ 
เชํน สปอต 
โฆษณาวิทยุ 
ปูาย
ประชาสัมพันธ๑ 
แผํนพับและ
สต๊ิกเกอร๑ ฯลฯ 

  50,000 50,000 50,000 จํานวน
ผู๎เข๎ารํวมเข๎า
โครงการ 

ทําให๎เด็กและเยาวชน
ของชาติตระหนักใน
คํานิยมด๎านคุณธรรม
จริยธรรม  สามารถ
นําไปประพฤติปฏิบัติ
ในชีวิต ประจําวันได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ 
ซึ่งจะเป็นการสร๎าง
ทรัพยากรบุคคลของ
ชาติให๎มีคุณธรรม
จริยธรรม 

สํานักปลัด 
 

7 อุดหนุนที่ทําการปกครอง
จังหวัดเชียงใหม ํ
- โครงการจัดงานมหกรรมไม๎
ดอกไม๎ประดับจังหวัดเชียงใหมํ  

เพื่ออุดหนุนการเป็นคํา
ดําเนินกิจกรรมตํางๆ
ของจังหวัดเชียงใหม ํ

เพื่ออุดหนุนการ
เป็ นคํ า ดํ า เ นิ น
กิจกรรมตําง ๆ 
ข อ ง ที่ ทํ า ก า ร
ปกครองจังหวัด
เชียงใหมํ 
-โครงการจัดงาน 
รั ฐ พิ ธี  ง า น
ป ร ะ เ พ ณี แ ล ะ
งานกิจกรรมอ่ืน 
ๆ 

  30,000 30,000 30,000 สนับสนุนกิจ
กิจกรรม
โครงการ
ของที่ทํา
การ
ปกครอง
จังหวัด
เชียงใหมํ  
1 กิจกรรม/
ตํอปี 

เทศบาลมีสํวนรํวมใน
การจัดงานรัฐพิธีและ
วันสําคัญตํางๆ และ
ประเพณีท๎องถิ่น 

สํานักปลัดฯ 
รํวมกับ 

ที่ทําการจังหวัด
เชียงใหม ํ

 

รวม 7 โครงการ     3,210,000 3,210,000 3,210,000    
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(ยุทธศาสตร ์เทศบาลเมืองแม่โจ้) 
ด้านอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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(ผ.02) 
รายละเอียดโครงการพฒันาแผนพฒันาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) 

เทศบาลเมืองแมโ่จ้ อ าเภอสันทราย  จังหวดัเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 3 การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  ยุทธศาสตรท์ี ่5.   ด้านอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 
  5.1 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1 โครงการอบรมให๎ความร๎ูในการ
อนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม 

1.เพื่อให๎ประชาชนใน
ชุมชนมีรักและหวงแหน 
สร๎างจิตสํานึกการอนุรักษ๑
ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล๎อม เพิ่มพื้นที่สี
เขียวในพื้นที่ 
2.เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ประชาชนในชุมชนให๎มี
ความรู๎ความเข๎าใจการ
อนุรักษ๑
ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล๎อมในพื้นที่เป็น
การพัฒนาที่ยั่งยืน 

ประชาชนใน
พื้นที่ได๎รับการ
อบรมฯ ความร๎ู  
จํานวน 100 
คน 

  20,000 20,000 20,000 จํานวนร๎อย
ละผู๎รํวม
อบรม100
คน 

1.สร๎างจิตสํานึกการ
อ นุ รั ก ษ๑
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อมเป็น
พื้นที่สีเขียว 
2.เป็นการอนุรักษา
บํารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม 

กองสาธารณสุข 
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5.1 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

2 โครงการสํงเสริมการอนุรักษ๑
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อมในเขตเทศบาล
เมืองแมํโจ๎ 

1เพื่อ สร๎างจิตสํานึกให๎
ประชาชนรณรงค๑ชํวยกัน
อนุรักษ๑
ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล๎อมในพื้นที่  
2.เพื่อพัฒนาศักยภาพ 
ความรู๎ใหมํๆ ให๎กับ
ประชาชนในชุมชนรณรงค๑
ให๎มีความรู๎ความเข๎าใจใน
การสํงเสริมอนุรักษ๑
ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล๎อมในพื้นที่เกิด
ความรู๎ใหมํๆ 

ประชาชนใน
พื้นที่ได๎รับการ
อบรมฯ และ
รณรงค๑ใหค๎วามร๎ู  
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
รํวมมื อกันอ นุ รั กษ๑
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล๎อมใน
พื้นที่ 
2.สร๎างความร๎ูความ
เข๎าใจในการสํงเสริม
อ นุ รั ก ษ๑
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล๎อมใน
พื้นที่ 

กองสาธารณสุข 

3 คําใช๎จํายในการจัดงานวัน
สิ่งแวดล๎อมโลก 

1เพื่อจัดอบรม รณรงค๑ 
จัดนิทรรศการ ประชาชน
เข๎าใจและทราบ
ความสําคัญวัน
สิ่งแวดล๎อมโลก สํงเสริม
การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ของ
ประชาชนในพื้นที ่
2.เพื่อสร๎างความตระหนัก
ให๎ประชาชนให๎
ความสําคัญวัน
สิ่งแวดล๎อมโลก ทราบ
ป๓ญหาสิ่งแวดล๎อมที่สํงผล
กระทบตํอโลก สามารถ
นําไปประยุกต๑ใช๎/ผสมภูมิ
ป๓ญญาท๎องถิ่น  

ประชาชนใน
พื้นที่ได๎รับการ
อบรมฯ และ
รณรงค๑ใหค๎วามร๎ู  
จํานวน 100 

  20,000 20,000 20,000 จํานวนร๎อย
ละผู๎รํวม
รณรงค๑/รํวม
กิจกรรม/
อบรม100
คน 

1.เกิดการสร๎างกลไก
การมีสํวนรํวมภาค
สํ ว น ตํ า ง ๆ  รํ ว ม
อ นุ รั ก ษ๑ ฟื้ น ฟู 
บํ า รุ ง รั กษาพัฒนา
สิ่งแวดล๎อมในพื้นที่ 
2 . ส ร๎ า ง ค ว า ม
ตระหนักให๎ปชช.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 

กองสาธารณสุข 
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5.1 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

4 โครงการจิตอาสาพลังประชา
รัฐ ปูองกันและแก๎ไขป๓ญหาไฟ
ปุาและหมอกควัน เทศบาล
เมืองแมํโจ๎ 

1.รณรงค๑ให๎ประชาชน
กําจัดขยะโดยใช๎วิธีฝ๓งกลบ
แทนการเผา เพื่อลดระดบั
ความรุนแรงของ
สถานการณ๑หมอก 
2.เพื่อสร๎างความตระหนัก
ให๎ประชาชนทราบถึง
ป๓ญหาหมอกควันจากการ
เผา งดการเผาขยะใน
พื้นที ่

ประชาชนใน
พื้นที่ได๎รับการ
อบรมฯ และ
รณรงค๑ใหค๎วามร๎ู  
จํานวน 100 
คน 

  20,000 20,000 20,000 จํานวนร๎อย
ละผู๎รํวม
รณรงค๑/รํวม
กิจกรรม/
อบรม100
คน 

1.ปชช.เกิดจิตสํานึก
งดการเผาลดป๓ญหา
หมอกควันและทราบ
พิษภัยจากการเผา 
2.ปชช.รํวมมือกันนํา
ขยะที่ เ ผ า ไ ด๎  ยํ อย
สลายได๎มาทําปุ๋ยหมัก
ทดแทนการเผา  

กองสาธารณสุข 

5 โครงการรณรงค๑ลดการใช๎
ถุงพลาสติกและโฟม 

๑ เพ่ือให๎การจัดการขยะมูล
ฝอยโดยการคัดแยก
ถุงพลาสติก โฟม ออกจาก
ขยะทั่วไป ในพ้ืนที่มี
ประสิทธิภาพ งํายตํอการนํา
ขยะมูลฝอยไปใช๎ประโยชน๑ 
และลดปริมาณขยะมูลฝอยที่
ต๎องสํงไปกําจัด 
๒ เพ่ือสร๎างความตระหนัก 
สร๎างจิตสานึกในการลด คัด
แยกขยะมูลฝอยให๎กับ
ประชาชนและทุกภาคสํวน 
เกิดภาพลักษณ๑ที่ดี และ
สามารถเป็นต๎นแบบในการ
คัดแยกขยะถุงพลาสติก โฟม 
ชํวยลดป๓ญหามลพิษด๎าน
สิ่งแวดล๎อม ได๎อีกทางหนึ่ง 

ประชาชนใน
พื้นที่ได๎รับการ
อบรมฯ และ
รณรงค๑ใหค๎วามร๎ู  
จํานวน 100 
คน 

  20,000 20,000 20,000 จํานวนร๎อย
ละผู๎รํวม
รณรงค๑/รํวม
กิจกรรม/
อบรม100
คน 

1.ปชช.ทราบป๓ญหา
ในพื้นที่ขยะยํอย
สลายยากเชํน
ถุงพลาสติก/โฟมคัด
แยกลดป๓ญหาขยะใน
พื้นที่ได๎ 
2.สามารถสร๎างจิตสา
นึกให๎ ปชช.ลด คัด
แยกขยะมูลฝอย
ถุงพลาสติก โฟม ชํวย
ลดป๓ญหามลพิษด๎าน
สิ่งแวดล๎อม ได๎  
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5.1 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

6 โครงการการสํงเสริมการใช๎
สินค๎าและบริการที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล๎อม 

๑ เพื่อสํงเสริมให๎
ประชาชนมีการใช๎สินค๎า
และบริการตํางๆ ที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล๎อม เชํน
บรรจุภัณฑ๑ชั้นเดียวแทน
หลายชั้น ปินโต ถุงผ๎า ไป
ตลาด ยกเลิกพลาสติก 
โฟม  
๒ เพื่อสร๎างความ
ตระหนัก สร๎างจิตสานึก
ในการลด คัดแยกขยะมูล
ฝอยให๎กับประชาชนและ
ทุกภาคสํวน เกิด
ภาพลักษณ๑ที่ดี และ
สามารถเป็นต๎นแบบใน
การบริหารจัดการขยะ ใช๎
สินค๎าและบริการตํางๆ ที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
ชํวยลดป๓ญหามลพิษด๎าน
สิ่งแวดล๎อม ได๎อีกทาง
หนึ่ง 

1.สํงเสริมให๎
ประชาชนใน
ชุมชน ห๎างร๎าน 
บริษัท หนํวยงาน
ภาครัฐ เอกชน ใช๎
สินค๎าและบริการ
ตํางๆ ที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล๎อม มี
การคัดแยกขยะ
มูลฝอยออกจาก
ขยะทั่วไป กํอนทิ้ง
ขยะลงถังขยะ/ถุง
ดํา  
2.อบรมคณะ
ผู๎บริหาร ผู๎นํา
ชุมชน กรรมการ
หมูํบ๎าน พนักงาน
และลูกจ๎าง และ
ประชาชนทั่วไป 
จํานวน 120 คน                                               

  20,000 20,000 20,000 จํานวนร๎อย
ละผู๎รํวม
รณรงค๑/รํวม
กิจกรรม/
อบรม120
คน 

1.ปชช.มีความร๎ูนํา
หลักการสํงเสริมการ
ใช๎สินค๎าและบริการที่
เ ป็ น มิ ค ร กั บ
สิ่งแวดล๎อม เชํนปิน
โต ถุงผ๎า ไปตลาด  
2 . ส ร๎ า ง จิ ต สํ า นึ ก
สํงเสริมการใช๎สินค๎าที่
เ ป็ น มิ ต ร กั บ
สิ่งแวดล๎อม ชํวยลด
ป๓ญ ห าม ล พิ ษ ด๎ า น
สิ่งแวดล๎อมแกํ ปชช.
ในพื้นที่ 
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5.1 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

7 โครงการรณรงค๑ป๓่นจักรยาน
เพื่อลดโลกร๎อน 

๑ เพื่อสํงเสริมให๎
ประชาชน ออกกําลัง
กายที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล๎อม ป๓่น
จักรยานไปจํายตลาด 
เพื่อลดป๓ญหาภาวะโลก
ร๎อน 
๒ เพื่อสร๎างความ
ตระหนัก สร๎างจิตสานึก
ในการลดการใช๎
พลังงานสิ้นเปลือง ใช๎
พลังงานสะอาดมา
ทดแทนเชํนกิจกรรม
การออกกําลังกาย ป๓่น
จักรยาน ชํวยลดป๓ญหา
มลพิษด๎านสิ่งแวดล๎อม 
ได๎อีกทางหน่ึง 

ประชาชนใน
พื้นที่ได๎รับการ
รณรงค๑ใหค๎วามร๎ู  
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
ประชาชนในพ้ืนที่ 
2.เสร๎างความตระหนักให๎ 
ปชช.ให๎ความสําคัญการ
ลดโลกร๎อน ทราบป๓ญหา
สิ่งแวดล๎อมที่สํงผล
กระทบตํอโลกร๎อน 
สามารถนําไปประยุกต๑ใช๎/
ผสมภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นให๎
มีความตระหนัก ปูองกัน 
สิ่งแวดล๎อมในพ้ืนที ่
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8 โครงการรณรงค๑สร๎างจิตสํานึก
ในการอนุรักษ๑ทรัพยากรนํ้า 

1.เพื่อให๎ประชาชนใน
ชุมชนมีรักและหวงแหน 
สร๎างจิตสํานึกการ
อนุรักษ๑ทรัพยากรนํ้าใน
ชุมชนให๎สะอาด 
2.เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ประชาชนในชุมชนให๎มี
ความร๎ูความเข๎าใจการ
อนุรักษ๑นํ้าที่ปลอดภัย
ตํอการบริโภค อุปโภค 

-ประชาชนใน
พื้นที่ได๎รับการ
อบรมฯ ความร๎ู 
รํวมกิจกรรมใน
งานอนุรักษ๑
ทรัพยากรนํ้าใน
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 
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5.1 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

9 โครงการชุมชนคลองสวยนํ้าใส 1.เพ่ือให๎ประชาชนในชุมชน
มีรักและหวงแหน สร๎าง
จิตสํานึกการอนุรักษ๑
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อมแหลํงน้ําในชุมชน
ให๎เป็นคลองสวย น้ําใส น้ํา
ใหลสะอาด 
2.เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ประชาชนในชุมชนให๎มี
ความรู๎ความเข๎าใจการ
อนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อมแหลํงน้ําใน
ชุมชนเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน 

-ประชาชนในพ้ืนที่
ได๎รับการอบรมฯ 
ความรู๎ รํวมกิจกรรม
คลองสวย น้ําใส 
จํานวน 200 คน 

  20,000 20,000 20,000 จํานวนร๎อย
ละผู๎รํวม
รณรงค๑/รํวม
กิจกรรม/
อบรม200
คน 

1.ปชช.ในพื้นที่รํวมมือ
กัน ร ณร งค๑ กิ จ กร ร ม
คลองสวยน้ําใสแหลํง
น้ําในพื้นที่ของตน 
2.ส ร๎ า ง จิ ต สํ า นึ ก ใ ห๎ 
ปชช.ขับเคลื่อนอนุรักษ๑
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อมแหลํง
น้ํา 
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10 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการขยะแบบครบ
วงจร 

๑. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบการจัดการขยะมูลฝอย
โดยการมีสํวนรํวมของชุมชน
และภาคี เครือขํ าย  แบบ
บูรณาการ    
๒. เพ่ือจัดทํายุทธศาสตร๑
การพัฒนาระบบการจัดการ
ขยะมูลฝอยโดยการมีสํวน
รํวมของชุมชนของชุมชน 
๓. เพ่ือสํงเสริมการมีสํวน
รํ ว ม ข อ ง ป ร ะ ช า ช น ใ ห๎
สามารถลดปริมาณขยะ คัด
แย ก ข ย ะ  นํ า ข ยะ ม า ใ ช๎
ประโยชน๑อยํางเป็นรูปธรรม
แ ล ะ เ ป็ น ร ะ บ บ  โ ด ย ใ ช๎
หลกัการ๓ Rs 

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 วาม ร๎ูความ
เข๎าใจ เก่ียวกับการจัดการ
ขยะมูลฝอย (Zero Waste) 
 2.ชุมชนและทุกครัวเรือนท่ี
เข๎า รับการฝึกอบรมได๎ รับ
ความร๎ูขยะแบบครบวงจร  
2.มีเครือขํายในการจัดการ
ป๓ ญ ห า ข ย ะ มู ล ฝ อ ย ใ น
ครัวเรือนและชุมชน 
3..ลดปริมาณขยะท่ีต๎องฝ๓ง
กลบ ลดขยะตกค๎างในชุมชน
4.มีการนําผลิตภัณฑ๑ ท่ีได๎
จากขยะอินทรีย๑ ได๎แกํ ปุ๋ย
หมัก น้ําหมักชีวภาพ ซ่ึงเป็น
มิต ร กับส่ิ งแวด ล๎อมไปใช๎
ทางการเกษตร คืนธรรมชาติ
สํูธรรมชาติ ลดการใช๎ปุ๋ยเคมี
ได๎ 
 

กองสาธารณสุข 

 



~ 147 ~ 
 

~ 147 ~ 
 

5.1 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

11 โครงการอบรมให๎ความร๎ูเร่ือง
การบําบัดนําเสียในครัวเรือน 

1.เพ่ือให๎ประชาชนในชุมชน
มีความรู๎ความเข๎าใจ เร่ือง
การบําบัดน้ําเสียในครัวเรือน 
การจัดทําบํอดักไขมันใน
บ๎านเรือน อาคารตํางๆ กํอน
ปลํอยลงสูํแหลํงน้ําสาธารณะ 
2.เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
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 

1.ปชช.ในชุมชน มีการ
คัดแยกขยะ ที่ปนกับ
กับขยะมูลฝอยทั่วไป 
กํอนทิ้งขยะลงถังขยะ/
ถุงดํา แยกประเภทให๎
ถูกต๎องร๎อยละ 30 %  
2ปริมาณขยะมูลฝอยที่
ต๎องนําไปกําจัดลดขยะ
ลดลงร๎อยละ 20 %
และลดปริมาณขยะที่
นําไปกําจัดลงร๎อยละ 
40%        

กองสาธารณสุข 

12 โครงการรวมพลังชํวยกันแยก 
ชํวยลด หมดป๓ญหาขยะ 

๑. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบการจัดการขยะมูลฝอย
โดยการมีสํวนรํวมของชุมชน
และภาคีเครือขําย แบบ
บูรณาการ    
๒. เพ่ือจัดทํายุทธศาสตร๑
การพัฒนาระบบการจัดการ
ขยะมูลฝอยโดยการมีสํวน
รํวมของชุมชนของชุมชน 
๓. เพ่ือสํงเสริมการมีสํวน
รํวมของประชาชนให๎
สามารถลดปริมาณขยะ คดั
แยกขยะ นําขยะมาใช๎
ประโยชน๑อยํางเป็นรูปธรรม
และเป็นระบบ โดยใช๎
หลกัการ๓ 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 

1.เกิดระบบการจัดการ
ขยะรีไซเคิล 19 ชุมชน 
ลดปริมาณขยะที่นําไป
ฝ๓งกลบลงได๎ 
2.สร๎างรายได๎เสริม 
และปลูกฝ๓งนิสัยการ
ออม ให๎กับกําลังพล
และครอบครัว ที่เข๎า
รํวมโครงการ     
3.สํงเสริมและ
เสริมสร๎างการมีสํวน
รํวมสิ่งแวดล๎อมและ
พัฒนาชุมชนภายใน
ชุมชนสวยงาม นําอยูํ  

กองสาธารณสุข 

 
 



~ 148 ~ 
 

~ 148 ~ 
 

5.1 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

13 โครงการจัดต้ังธนาคารขยะ 1.เพ่ือให๎ประชาชนมี
จิตสํานึกในการการจัดขยะ
และการรักษาสิ่งแวดล๎อม
ภายในชุมชน 
2.เป็นการชํวยลดขยะมูล
ฝอยและเสริมสร๎างความรู๎
ให๎กับประชาชนในเรื่องการ
คัดแยกขยะ ที่ถูกต๎อง และ
เหมาะสม  
3.เพ่ือสร๎างระเบียบวินัยใน
การปลูกฝ๓งการใช๎เวลาวํางให๎
เกิดประโยชน๑แกํประชาชน 
4.เพ่ือสํงเสริมให๎
กลุํมเปูาหมายเป็นตัวอยํางที่
ดีของชุมชน  

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 

1.เกิดระบบการ
จัดการขยะรีไซเคิล 
19 ชุมชน ลด
ปริมาณขยะที่นําไป
ฝ๓งกลบลงได๎ 
2.สร๎างรายได๎เสริม 
และปลูกฝ๓งนิสัยการ
ออม ให๎กับกําลังพล
และครอบครัว ที่เข๎า
รํวมโครงการ     
3.สํงเสริมและ
เสริมสร๎างการมีสํวน
รํวมสิ่งแวดล๎อมและ
พัฒนาชุมชนภายใน
ชุมชนสวยงาม นําอยํู  

กองสาธารณสุข 

14 โครงการรณรงค๑ประหยัดไฟฟูา
และพลังงาน 

๑ เพ่ือสํงเสริมให๎ประชาชน
รณรงค๑ประหยัดไฟฟูาและ
ลดพลังงาน เพ่ือลดป๓ญหา
ภาวะโลกร๎อน 
๒ เพ่ือสร๎างความตระหนัก 
สร๎างจิตสานึกในการลดการ
ใช๎พลังงานสิ้นเปลืองจาก
ไฟฟูา  ใช๎พลังงานสะอาดมา
ทดแทน ชํวยลดป๓ญหา
มลพิษด๎านสิ่งแวดล๎อม ได๎อีก
ทางหนึ่ง 

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 

1 . ป ช ช . มี ค ว า ม ร๎ู 
ความเข๎ าใจในการ
ประหยัดไฟฟูาและ
ลดพลังงาน เพื่อลด
ป๓ญหาภาวะโลกร๎อน 
 

กองสาธารณสุข 
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5.1 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

15 
 

โครงการอบรมให๎ความร๎ูเร่ือง
การอนุรักษ๑พลังงาน 

1เพื่ออบรมฯ รณรงค๑ 
จัดนิทรรศการ 
ประชาชนเข๎าใจและ
ทราบความสําคัญการ
ใช๎พลังงานสะอาดที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
สํงเสริมการแลกเปลี่ยน
เรียนร๎ูของประชาชนใน
พื้นที่ 
2.เพื่อสร๎างความ
ตระหนักให๎ประชาชน
ให๎ความสําคัญการลด
โลกร๎อน ทราบป๓ญหา
สิ่งแวดล๎อมที่สํงผล
กระทบตํอโลกร๎อน 
สามารถนําไป
ประยุกต๑ใช๎/ผสมภูมิ
ป๓ญญาท๎องถิ่นให๎มี
ความตระหนัก ปูองกัน 
สิ่งแวดล๎อมในพื้นที ่

ประชาชนใน
พื้นที่ได๎รับการ
รณรงค๑ใหค๎วามร๎ู  
มีกิจกรรมออก
กําลังกาย 
จํานวน 100 
คน 
 

  20,000 20,000 20,000 จํานวนร๎อย
ละผู๎รํวม
รณรงค๑/รํวม
กิจกรรม/
อบรม100
คน 

1.ปชช.มีความร๎ู จาก
การทําปุ๋ยหมัก จาก 
ใบ ไ ม๎ กิ่ ง ไม๎  วั ชพื ช 
ขยะที่ยํอยสลายได๎ ที่
เป็นสาเหตุของการ
เผาเกิดป๓ญหาหมอก
ควันในพื้นที่  
2 . ส า มา รถ นํ า ปุ๋ ย
หมั ก จ า ก เ ศษ วั ส ดุ
ธ ร ร ม ช า ติ  ไ ป ใ ช๎
ประโยชน๑บํ า รุง ดิน 
สามารถเพิ่มผลผลิต 
ชํวยเพิ่มแรํ ธาติในดิน 
ลดป๓ญ หากา ร เกิ ด
หมอกควัน 
3.ไมํมีสารเคมีตกค๎าง
เพื่อลดการใช๎สารเคมี
และปุ๋ยเคมี ลดมลพิษ
ในชุมชน ให๎น๎อยลง 
เ ป็ น ก า ร อ นุ รั ก ษ๑
ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดล๎อม         

กองสาธารณสุข 

 
 
 



~ 150 ~ 
 

~ 150 ~ 
 

5.1 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

16 โครงการการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยแบบครบวงจร  
ด๎วยความรํวมมือระหวําง
เทศบาลเมืองคิตะคิวซู 
ประเทศญี่ปุุน 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
เครือขําย แบบบูรณา
กา ร เ ป็ น ต๎น แบ บแ กํ
ชุมชนหรือหนํวยงานที่
เก่ียวข๎องตํางๆ    
๒ .  เ พื่ อ จั ด ทํ า
ยุทธศาสตร๑การพัฒนา
ระบบการจัดการขยะ
มูลฝอยโดยการมีสํวน
รํ ว ม ข อ ง ชุ ม ช น ข อ ง
ชุ ม ช น ต ร ง กั บ
ยุทธศาสตร๑ของจังหวัด
เชียงใหมํ  
๓. เพื่อสํงเสริมการมี
สํวนรํวมของประชาชน
ให๎สามารถลดปริมาณ
ขยะ คัดแยกขยะ นํา
ขยะมา ใ ช๎ป ระโยชน๑
อยํางเป็นรูปธรรมและ
เ ป็ น ร ะ บ บ  โ ด ย ใ ช๎
หลักการ๓ Rs 

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                                               
 
 

  300,000 300,000 300,000 จํานวนร๎อย
ละผู๎รํวม
รณรงค๑/รํวม
กิจกรรม/
อบรม300
คนและ 19 
ชุมชน 

๑. เทศบาลฯเป็นต๎น
แบการบริหารจัดการ
ขยะที่ครบวงจรแกํ
ชุมชนหรือหนํวยงาน
ที่เก่ียวข๎องตํางๆ    
๒. มียุทธศาสตร๑การ
พั ฒ น า ร ะ บ บ ก า ร
จัดการขยะมูลฝอย
โดยการมีสํ วน รํวม
ของชุมชนของชุมชน
ตรงกับยุทธศาสตร๑
ของจังหวัดเชียงใหมํ 
และรับชาติ 
๓.ปชช มีสํวนรํวมลด
ปริมาณขยะ คัดแยก
ขยะ ใช๎หลักการ๓ Rs 

 
 

กองสาธารณสุข 
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5.1 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

17 โครงการจ๎างเหมาเอกชนกําจัด
ขยะอันตราย 

๑.เพื่อสงเสริมสนับสนุน 
ให๎ประชาชนในท๎องถิ่นเข๎า
มามีสํวนรํวมในการคัด
แยกของเสียอันตรายจาก 
ชุมชน ๒.เพื่อเพิ่ม
ประสทิธิภาพในการ
บริหารจัดการคัดแยกของ
เสียอันตรายออกจาก
ชุมชน 
2.เพื่อแก๎ไขป๓ญหา
ผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อม 
และสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน ที่เกิดจากของ
เสียอันตรายจากชุมชน3.
เพื่อให๎มีการกําจัดขยะ
อันตราย เพื่อนําไปกําจัด
ถูกหลักสุขาภิบาล 
3. เพื่อเพิ่มจํานวน
ครัวเรือนในการคัดแยก
ขยะตํางๆและแยกขยะ
อันตรายกํอนทิ้ง  
4.เพื่อสํงเสริมความรู๎ 
ความตระหนักในการ
รํวมกันแก๎ไขป๓ญหาขยะ
อันตรายจากชุมชน 
สามารถคัดแยก และ
รวบรวมขยะอันตรายได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ   

มีจุดรวบรวมต๎ู
ขยะอันตราย 
ครบ 19 ชุมชน 

  500,000 500,000 500,000 ขยะ
อันตรายได๎
กําจัดถูก
หลัก
สุขาภิบาล  
5-10ตัน/
คร้ัง 

1.มีจุดเก็บรวมรวมต๎ู
ขยะอันตราย ครบ 
19 ชุมชน  
2.มีการเก็บรวบรวม
ขยะอันตราย จํานวน 
1 จุด  
3.เพื่อรอรับการขน
ถํายนําขยะอันตราย
ไปกําจัดอยํางถูกหลัก
สุขาภิบาล 
4.ดําเนินการรวบรวม
และกําจัดขยะ
อันตรายโดยถูกต๎อง
ตามหลักวิชาการฯ 
ร๎อยละ 90 
 

กองสาธารณสุข 

รวม 17โครงการ     1,370,000 1,370,000 1,370,000   รวม 
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5.2 แผนงานการเกษตร 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1 ปลุกต๎นไม๎เพื่อพื้นที่สีเขียว ลด
ภาวะโลกร๎อนในเขตพื้นที่
เทศบาลเมืองแมํโจ ๎

1. เพื่อให๎ประชาชนใน
พื้นที่มีการประกอบ
อาชีพโดยอาศัย
ฐานความร๎ูจากโครงการ
หลวงที่ม ี
การปรับใช๎อยําง
เหมาะสมกับสภาพภูมิ
สังคมและภูมิป๓ญญาเดิม
ของท๎องถิ่น 
 
 
 
 

ปลุกต๎นไม๎ในเขต
เทศบาล จํานวน 
200 ต๎น 

  30,000 30,000 30,000 ร๎อยละของ
ผุ๎ เ ข๎ า รํ ว ม
กิจกรรม 

1. ประชาชนในพื้นที่
ส าม า ร ถป ระ กอ บ
อ า ชี พ โ ด ย อ า ศั ย
ฐ า น ค ว า ม ร๎ู จ า ก
โค ร ง กา รหลวงมา
ป รั บ ใ ช๎ อ ยํ า ง
เหมาะสมกับสภาพ
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 

สํานักปลัด 
 
 
 

2 โครงการอนุรักษ๑พันธุกรรมพืช
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

2.1 เพื่อสนอง
พระราชดําริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
 2 เพื่ออนุรักษ๑
พันธุกรรมพืช ในเขต
พื้นที่รับผิดชอบของ
เทศบาลเมืองแมํโจ ๎

จัดกิจกรรมใน
รูปแบบตําง ๆ
เชํน 
1. อบรม 
สัมมนา 
2. นิทรรศการ 
3.จัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธ๑ 
หลายรูปแบบ 

  30,000 30,000 30,000 ร๎อยละของ
จํานวน
ผู๎เข๎ารํวม
โครงการ 

ส า ม า ร ถ อ นุ รั ก ษ๑
พันธุกรรมพืชในเขต
พื้นที่รับผิดชอบของ
เทศบาลเมืองแมํ โจ๎
และให๎การศึกษาและ
สร๎างจิตสํานึกในการ
อนุรักษ๑พันธุกรรมพืช
นักศึกษา  เยาวชน 
และประชาชน 

สํานักปลัด 
ร่วมกับ 

มูลนิธิโครงการ 
อันเน่ืองมาจาก 
พระราชด า 
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5.2 แผนงานการเกษตร 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

3 คําใช๎จํายศูนย๑ถํายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรชุมชน
เทศบาลเมืองแมํโจ ๎

1 . เ พื่ อ ป รั บ เ ป ลี่ ย น
ก ร ะ บ ว น ก า ร ใ น ก า ร
พัฒนาการ เกษตรที่ ใ ห๎
อ ง ค๑ ก ร ป กค ร อ ง สํ ว น
ท๎องถิ่น สถาบัน เกษตรกร 
และชุมชน มีโอกาสและมี
สํวนรํวมในการพัฒนาการ
เกษตรแบบยั่ งยื นด๎ วย
ตนเองและสอดคล๎อง กับ
ความต๎องการของชุมชน 
 

๑.สนับสนุนให๎มี
กิ จ ก ร ร ม ก า ร
ประชุมรํวมกันของ
ค ณ ะ กร ร ม กา ร
ศูนย๑บริการและ
ถํ า ย ท อ ด 
เทคโนโลยีการเกษ
ตร ในการรํวมกัน
ว า ง แ ผ น ก า ร
ดํ า เนิ น งานด๎ า น
การเกษตร 
2.เผยแพรํความรู๎
เก่ียวกับเทคโนโลยี
ทางการเกษตร 

  30,000 30,000 30,000 กิจกรรมที่
สนับสนุนการ
ดําเนินงาน
ตามโครงการ 
อัน
เน่ืองมาจาก
พระราชดําริ
ฯ 

1. ประชาชนในพื้นที่
สามารถประกอบอาชีพ
โดยอาศัยฐานความรู๎
จากโครงการหลวงมา
ปรับใช๎อยํางเหมาะสม
กับสภาพภูมิสังคมและ
ภู มิ ป๓ ญ ญ า เ ดิ ม ข อ ง
ท๎องถิ่น 
2. ชุมชนในพื้นที่ของ
โครงการหลวงมีความ
เข๎มแข็ง สามารถพึ่งพา
ตนเองได๎ 

สํานักปลัด 
รํวมกับ 

มูลนิธิโครงการ 
อันเนื่องมาจาก 

พระราชดํา 

4 คําใช๎จํายในโครงการปลูกปุา
ตามพระราชเสาวนีย๑ 

1. เพื่อให๎ประชาชนใน
พื้นที่มีการประกอบอาชีพ
โดยอาศัยฐานความรู๎จาก
โครงการหลวงที่มี 
การปรับใช๎อยํางเหมาะสม
กับสภาพภูมิสังคมและภูมิ
ป๓ญญาเดิมของท๎องถิ่น 
 
 
 
 

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
โ ค ร ง ก า ร หล ว ง 
การพัฒนา 
แหลํงต๎นน้ําลําธาร
ฯการดําเนินชี วิต
ต า ม แ น ว ท า ง
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ฯลฯ 
 

  30,000 30,000 30,000 กิจกรรมที่
สนับสนุนการ
ดําเนินงาน
ตามโครงการ 
อัน
เน่ืองมาจาก
พระราชดําริ
ฯ 

1. ประชาชนในพื้นที่
สามารถประกอบอาชีพ
โดยอาศัยฐานความรู๎
จากโครงการหลวงมา
ปรับใช๎อยํางเหมาะสม
กับสภาพภูมิสังคมและ
ภู มิ ป๓ ญ ญ า เ ดิ ม ข อ ง
ท๎องถิ่น 
2. ชุมชนในพื้นที่ของ
โครงการหลวงมีความ
เข๎มแข็ง สามารถพึ่งพา
ตนเองได๎ 

สํานักปลัด 
รํวมกับ 

มูลนิธิโครงการ 
อันเนื่องมาจาก 

พระราชดํา 
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5.2 แผนงานการเกษตร 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

5 โครงการจัดทําปุ๋ยหมักเพื่อ
กําจัดขยะอินทรีย๑ 

1.เพ่ือลดเศษวัสดุธรรมชาติ 
ใบไม๎ก่ิงไม๎ วัชพืช ขยะที่ยํอย
สลายได๎  ที่เ ป็นสาเหตุของ
การเผาเกิดป๓ญหาหมอกควัน
ในพ้ืนที่ และเป็นการชํวยให๎
เทศบาลเมืองแมํโจ๎ ไมํต๎อง
เสียคําใช๎ จํายงบประมาณ
ก า ร นํ า ข ย ะ เ ศ ษ วั ส ดุ
ธรรมชาติ ใบไม๎ก่ิงไม๎ วัชพืช
ขยะที่ยํอยสลายได๎ไปกําจัด 
ณ บํอฝ๓งกลบ   
2. เ พ่ื อ ใ ห๎ค ว ามรู๎  ปชช .
สามารถนําปุ๋ยหมักจากเศษ
วั ส ดุ ธ ร ร ม ช า ติ  ไ ป ใ ช๎
ประโยชน๑บํารุงดิน สามารถ
เพ่ิมผลผลิต ชํวยเพ่ิมแรํ ธาติ
ในดิน ซ่ึงเป็นประโยชน๑ตํอ
พืชในระยะยาว หากมีการ
นํามาใช๎ตลอดลดป๓ญหาการ
เกิดหมอกควันได๎ซ่ึงจะสํงผล
ดีตํอสิ่งแวดล๎อม   สามารถ
ลดต๎นทุนในการผลิต ในเร่ือง
ของการใช๎ปุ๋ยเคมีที่มีราคา
แพง  

-1 .  จั ด ทํ า ปุ๋ ย
ห มั ก จ า ก เ ศ ษ
วัส ดุ ธ รรมชา ติ
เพื่ อ ล ดป๓ ญ ห า
ห ม อ ก ค วั น 
ชุม ชน ต๎นแบบ 
19 ชุมชน   
2 .  เ ก ษ ต ร ก ร 
ประชาชน และ 
พ นั ก ง า น แ ล ะ
ลูกจ๎าง เทศบาล
เ มื อ ง แ มํ โ จ๎  ที่
สนใจทําปุ๋ยหมัก 
จํ า น ว น  1 0 0 
คน 
 

  20,000 20,000 20,000 จํานวนร๎อย
ละผู๎รํวม
รณรงค๑/รํวม
กิจกรรม/
อบรม100
คน 

1.ปชช.มีความรู๎ จาก
การทําปุ๋ ยหมั ก จาก 
ใบไม๎ก่ิงไม๎ วัชพืช ขยะ
ที่ยํอยสลายได๎ ที่ เป็น
สาเหตุของการเผาเกิด
ป๓ญหาหมอกควันใน
พื้นที่  
2.สามารถนําปุ๋ยหมัก
จากเศษวัสดุธรรมชาติ 
ไปใช๎ประโยชน๑บํารุงดิน 
สามารถเพิ่มผลผลิ ต 
ชํวยเพิ่มแรํ ธาติในดิน 
ลดป๓ญหาการเกิดหมอก
ควัน 
3.ไมํมีสารเคมีตกค๎าง
เพื่อลดการใช๎สารเคมี
และปุ๋ยเคมี ลดมลพิษ
ในชุ มชน ใ ห๎น๎ อยลง 
เ ป็ น ก า ร อ นุ รั ก ษ๑
ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดล๎อม         

กองสาธารณสุข 
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5.2 แผนงานการเกษตร 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

6 โครงการอบรมและสํงเสริม
การเกษตรตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

1.เพื่อให๎ประชาชนใน
ชุมชนมีความร๎ูความ
เข๎าใจ เร่ืองการสํงเสริม
การเกษตรตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงการดําเนิน
กิจกรรมการเกษตรตาม
แนวทฤษฎีใหมํ โดยยึด
ปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง และสามารถ
นําความร๎ูที่ได๎รับไป
ปรับใชในการประกอบ
อาชีพได๎ 
2.เพื่อสนับสนุนให๎
เกษตรกรที่เข๎ารํวม
โครงการฯ มีศักยภาพ
ในการดําเนินกิจกรรม
ทางการเกษตร ตาม
แนวทฤษฎีใหมํขั้นที่
หน่ึงและสามารถพัฒนา
ไปสูํขั้นที่สองและขั้นที่
สามได๎ตํอไป 

ประชาชนใน
พื้นที่ได๎รับการ
อบรมฯ ความร๎ู 
จํานวน 200 
คน 

  20,000 20,000 20,000 จํานวนร๎อย
ละผู๎รํวม
รณรงค๑/รํวม
กิจกรรม/
อบรม100
คน 

1. น๎อม นํ าป รัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช๎เป็นแนวทางการ
จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติ
แพละสิ่ ง แ วดล๎ อม 
พึ่งตนเอง  พัฒนาตํอ
ยอด มั่งคั่งย่ังยืน 

กองสาธารณสุข 
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5.2 แผนงานการเกษตร 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

7 โครงการแมํโจ๎เมืองสะอาด 
เมืองเกษตรอินทรีย๑ ชีวี
ปลอดภัยหํวงใยสิ่งแวดล๎อม 

 1.เพื่อสนองตํอนโยบายของ
รัฐบาลลดปริมาณขยะ เป็น
จังหวัดสะอาด“ประเทศไทยไร๎
ข ย ะ ” ต าม แ น วปร ะ ช า รั ฐ 
ภายใต๎แผนแมํบทการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยของประเทศ 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ . 2559 – 
2564) 
2. เพื่ อเ ป็นการกระตุ๎ นและ
สํง เส ริม ให๎ประชาชน และ
หนํวยงานทุกภาคสํวนรํวมมือ
ลดขยะมูลฝอยมี สํวนรํวมใน
กา ร จั ด ก า ร ส่ิ ง แ ว ด ล๎ อม ท่ี
เหมาะ สมและ รักษ าความ
สะอาดของชุมชนอยํางตํอเนื่อง 
ลดปริมาณขยะในชุมชน ใบไม๎/
ขยะท่ียํอยสลายได๎ ทําเป็นปุ๋ย
หมัก ลดการเผาไมํเกิดป๓ญหา
หมอกควันตามมา ชํ วยลด
ปริมาณขยะนําไปฝ๓งกลบ ณ 
ฮอด 

   3. เพื่อลดต๎นทุนการผลิตของ
เกษตรกร/คนในชุมชน เป็นการ
สํงเสริมให๎มีความเป็นอยูํท่ีดีขึ้น
ปรับปรุงและพัฒนาการผลิต  
โดยมุํงเน๎นความปลอดภัยของ
ผ๎ูผลิตและผ๎ูบริโภคเพิ่มรายได๎ 
และลดคําใช๎จํายในครัวเรือน
ไปสํูการพึ่งพาตนเองพัฒนาเป็น
กลํุมเกษตรอินทรีย๑ในอนาคต 

ค ร อ บ ค รั ว ใ น  1 9 
ชุ ม ช น เ ข๎ า รํ ว ม
โครงการฯปลูกพืชผัก
อินทรี ย๑ ไมํ น๎ อยกวํ า 
10 ครัวเรือน 
2.  ทุกครอบค รัว 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 
จังหวัดสะอาด อยําง
น๎อย 2 ชุมชน 
 

  200,000 200,000 200,000 จํานวนร๎อยละผ๎ู
รํวมรณรงค๑/รํวม
กิจกรรม/อบรม
200คนและใน 
19 ชุมชน 

1. เ พื่ อ ใ ห๎  ปชช . ใน พื้ น ท่ี
บ ริห า รจั ด ก า รข ย ะ ต า ม
หลักการ 3 Rs เป็นจังหวัด
สะอาด“ประเทศไทยไร๎ขยะ”  
2.ส ร๎า งจิ ต สํ า นึ ก  ปชช .
หนํ ว ย ง าน ทุ กภ า ค สํ ว น
รํวมมือลดขยะมูลฝอยมีสํวน
รํ ว ม ใ น ก า ร จั ด ก า ร
ส่ิงแวดล๎อม/รักษาความ
สะอาด ลดการเผา ลดขยะ 

   3. ปชช.ลดต๎นทุนการผลิต
ของเกษตรกร ลดคําใช๎จําย
ในครัวเรือนไปสํูการพึ่งพา
ตนเองพัฒนาเป็นกลํุมเกษตร
อินทรีย๑ในอนาคต 
  

กองสาธารณสุข 

รวม 7 โครงการ     120,000 120,000 120,000    
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(ยุทธศาสตร ์เทศบาลเมืองแม่โจ้) 
การพัฒนาด้านการบริหารจดัการบ้านเมืองที่ดี 
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(ผ.02) 
รายละเอียดโครงการพฒันาแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

เทศบาลเมืองแมโ่จ้ อ าเภอสันทราย  จังหวดัเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่6. พัฒนาระบบบริหารจดัการภาครัฐและการใหบ้รกิารประชาชนตามหลักธรรมาภบิาล 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที ่7. การบริหารจดัการบ้านเมืองที่ด ี
ยุทธศาสตรท์ี ่6. ด้านการบรหิารจัดการบ้านเมืองทีด่ี 
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1 โครงการบริหารงานตามหลักธรร
มาภิบาล 
 

1.เพื่อให๎ผู๎บริหารท๎องถิ่น 
บุ คลากรขององค๑ กรมี
ความรู๎ความเข๎าใจในเรื่อง
ข อ ง ธ ร ร ม า ภิ บ า ล 
คุณธรรม และจริยธรรม 
2.เพื่อให๎ผู๎บริหารท๎องถิ่น 
บุคลากรมีความรู๎ ความ
เข๎าใจแลพให๎ความสําคัญ
กั บ ก า ร ปู อ ง กั น แ ล ะ
ปราบปรามการทุ จริ ต
ประพฤติมิชอบ 

คณะผู๎บริหาร 
สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงาน
เทศบาล 
ลูกจ๎างประจํา 
พนักงานจ๎าง และ 
ประชาชน ไดรํวม
กิจกรรม จํานวน 
๒๐๐ คน 

  10,000 10,000 10,000 ร๎อยละของ 
จํานวน 
ผู๎เข๎ารํวม 

เพื่ อสํ ง เสริ ม ใ ห๎คณะ
ผู๎บริหาร สมาชิกสภา
เท ศ บ า ล  พ นั ก ง า น
เทศบาล ลูกจ๎างประจํา 
พ นั ก ง า น จ๎ า ง แ ล ะ 
ประชาชน มี ความรู๎
ความเข๎าใจในเรื่องของ
ธรรมาภิบาล คุณธรรม 
และจริยธรรม 
 

สํานกัปลัดฯ 
งานนิติกร 
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6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

2 โครงการฝึกอบรมคุณธรรม
จริยธรรม แกํผู๎บริหาร สมาชิก
สภา และพนักงานเทศบาลของ
เทศบาลเมืองแมํโจ๎ 
 

1.เพื่อเป็นการปลูกและ
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
ตระหนักในการปฏบั ติ
ราชการตามอํานาจหน๎าที่
ให๎ เ กิดประโยชน๑สุขแ กํ
ประชาชน 
3.เพื่อสร๎างจิตสํานึกและ
ความต ระหนัก ในกา ร
ป ร ะ พ ฤ ติ ป ฏิ บั ติ ต า ม
ประมวลจริยธรรม 
4.เพื่อสร๎างจิตสํานึกและ
ความตระหนักที่ จะ ไมํ
กระทํ าการขั ด กันแ หํง
ผ ล ป ร ะ โ ย ช น๑ ห รื อ มี
ผลประโยชน๑ทับซ๎อน 

คณะผู๎บริหาร 
สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงาน
เทศบาล 
ลูกจ๎างประจํา 
พนักงานจ๎าง และ 
ประชาชน ไดรํวม
กิจกรรม จํานวน 
๒๐๐ คน 

  10,000 10,000 10,000 ร๎อยละของ 
จํานวน 
ผู๎เข๎ารํวม 

1. ผู๎เข๎าฝึกอบรมนํา
หลักธรรมไปปฏิบัติใน
ชี วิ ต ป ร ะ จํ า วั น แ ล ะ
สามารถประยุกต๑ใช๎ 
ในการปฏิบัติงานได๎ 
2. ผู๎ เข๎าฝึกอบรมมี
คุณธรรมจริยธรรมและ
ธรรมา ภิบาล ในกา ร
ปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น 
3. ผู๎ เข๎าฝึกอบรมมี
จิตสํ านึกรํวมตํอต๎าน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ 

สํานักปลัดฯ 
งานนิติกร 
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6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

3 โครงการเสริมสร๎างความซื่อสัตย๑ 
สุจริต และปลูกฝ๓งทัศนคติ 
วัฒนธรรมที่ดีในการตํอต๎านการ
ทุจริต 
 

1.เพื่อปรับ เปลี่ ยนฐาน
ค ว า ม คิ ด ข อ ง ค ณ ะ
ผู๎ บ ริ หาร  สม าชิ ก สภา
เ ท ศ บ า ล  พ นั ก ง า น
เทศบาล ลูกจ๎างประจํา
และพนั กงาน จ๎ างขอ ง
เทศบาลเมืองแมํโจ๎ ให๎มี
จิตสาธารณะและเห็นแกํ
ป ร ะ โ ย ช น๑ สํ ว น ร ว ม
มากกวําประโยชน๑สํวนตน 
2.เพื่ อปลูกฝ๓ง จิตสํานึก
และคํานิ ยมที่ ดี ในการ
ตํอต๎านการทุ จริ ตและ
ประพฤติมิชอบให๎แกํคณะ
ผู๎ บ ริ หาร  สม าชิ ก สภา
เ ท ศ บ า ล  พ นั ก ง า น
เทศบาล ลูกจ๎างประจํา
และพนั กงาน จ๎ างขอ ง
เทศบาลเมืองแมํโจ๎ 

คณะผู๎บริหาร 
สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงาน
เทศบาล 
ลูกจ๎างประจํา 
พนักงานจ๎าง และ 
ประชาชน ไดรํวม
กิจกรรม จํานวน 
๒๐๐ คน 

  10,000 10,000 10,000 ร๎อยละของ 
จํานวน 
ผู๎เข๎ารํวม 

1. ผู๎เข๎าฝึกอบรมนํา
หลักธรรมไปปฏิบัติใน
ชี วิ ต ป ร ะ จํ า วั น แ ล ะ
สามารถประยุกต๑ใช๎ 
ในการปฏิบัติงานได๎ 
2. ผู๎ เข๎าฝึกอบรมมี
คุณธรรมจริยธรรมและ
ธรรมา ภิบาล ในกา ร
ปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น 
3. ผู๎ เข๎าฝึกอบรมมี
จิตสํ านึกรํวมตํอต๎าน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ 

สํานักปลัดฯ 
งานนิติกร 
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6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

4 การประกวดคําขวัญตํอต๎านการ
ทุจริต 
 

เพื่อเป็นการสร๎างจิตสํานึก
ด๎านจริยธรรมให๎เด็กและ
เ ย า ว ช น  ไ มํ ย อ ม รั บ
พฤติกรรมทุจริตคอร๑รัป
ชันและการโกงทุกรูปแบบ 

ประกวดคําขวัญ
ตํอต๎านการทุจริต 
 

  10,000 10,000 10,000 ร๎อยละของ 
จํานวน 
ผู๎เข๎ารํวม 

ส ร๎ า ง จิ ต สํ า นึ ก ด๎ า น
จริยธรรมให๎เด็กและ
เย าวชน  ไมํ ย อม รั บ
พฤติกรรมทุจริตคอร๑รัป
ชั น แ ล ะ ก า ร โ ก ง ทุ ก
รูปแบบ 

สํานักปลัดฯ 
งานนิติกร 

5 โครงการสร๎างภูมิคุ๎มกันทาง
สังคมให๎เด็กและเยาวชน 
(กิจกรรม "โตไปไมํโกง") 
 

1.เพื่อสํงเสริมและ
ปลูกฝ๓งให๎เด็กและ
เยาวชนเป็นคนดีมี
คุณธรรม จริยธรรม มี
ความซื่อสัตย๑ สุจริต 
2.เพื่อสร๎างภูมิคุ๎มกัน
ทางสังคมให๎เด็กและ
เยาวชน ไมํยอมรับ
พฤติกรรมทุจริตคอร๑รัป
ชันและการโกงทุก
รูปแบบ 

คณะผู๎บริหาร 
สมาชิกสภา
เทศบาล 
พนักงาน
เทศบาล 
ลูกจ๎างประจํา 
พนักงานจ๎าง 
และ ประชาชน 
ไดรํวมกิจกรรม 
จํานวน ๒๐๐ 
คน 

  10,000 10,000 10,000 ร๎อยละของ 
จํานวน 
ผู๎เข๎ารํวม 

1. ผู๎เข๎าฝึกอบรมนํา
หลักธรรมไปปฏิบัติใน
ชีวิตประจําวันและ
สามารถประยุกต๑ใช๎ 
ในการปฏิบัติงานได๎ 
2. ผู๎เข๎าฝึกอบรมมี
คุณธรรมจริยธรรม
และธรรมาภิบาลใน
การปฏิบัติงานมาก
ย่ิงขึ้น 

สํานักปลัดฯ 
งานนิติกร 

6 โครงการพํอ-แมํดีเดํน
คุณประโยชน๑หรือเข๎ารํวมใน
กิจกรรมของเทศบาลเมืองแมํ
โจ ๎

เพื่อยกยํองเชิดชูเกียรติ
แ กํ  พํ อ  แมํ  มี ค ว าม
ซื่อสัตย๑ สุจริต ต้ังมั่นอยํู
ในคุณหลักคุณธรรม 
จริยธรรม 

จัดพิธีมอบโลํ
ประกาศเกียรติ
คุณพํอ แมํดีเดํน 
จํานวน 2 คร้ัง/
ปีคร้ังละ 19 คน 

  40,000 40,000 40,000 ร๎อยละของ 
จํานวน 
ผู๎เข๎ารํวม 

1. ผู๎เข๎าฝึกอบรมมี
คุณธรรมจริยธรรม
และธรรมาภิบาลใน
การปฏิบั ติงานมาก
ย่ิงขึ้น 
2. ผู๎เข๎าฝึกอบรมมี
จิตสํานึกรํวมตํอต๎าน
ก า ร ทุ จ ริ ต แ ล ะ
ประพฤติมิชอบ 

สํานักปลัดฯ 
งานนิติกร 
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6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

7 กิจกรรมการมอบประกาศ
เกียรติคุณแกํสตรีดีเดํน 

เพื่อยกยํองเชิดชูเกียรติ
แกํ สตรีมีความซื่อสัตย๑ 
สุจริต ต้ังมั่นอยํูในคุณ
หลักคุณธรรม จริยธรรม 

จัดพิธีมอบโลํ
ประกาศเกียรติ
คุณให๎แกํสตรี 
จํานวน 2 คร้ัง/
ปีคร้ังละ 19 คน 

  10,000 10,000 10,000 ร๎อยละของ 
จํานวน 
ผู๎เข๎ารํวม 

ผู๎ เ ข๎ า ฝึ ก อ บ ร ม นํ า
หลักธรรมไปปฏิบัติใน
ชีวิตประจําวันและ
สามารถประยุกต๑ใช๎ 
ในการปฏิบัติงานได๎ 

สํานักปลัดฯ 
งานนิติกร 

8 กิจกรรมยกยํองและเชิดชู
เกียรติแกํบุคคล หนํวยงาน
องค๑กรดีเดํน ผู๎ทํา
คุณประโยชน๑หรือเข๎ารํวมใน
กิจกรรมของเทศบาลเมืองแมํ
โจ ๎

1.เพื่อสํงเสริมและปลูกฝ๓ง
ให๎เด็กและเยาวชนเป็นคน
ดีมีคุณธรรม จริยธรรม มี
ความซื่อสัตย๑ สุจริต 
2.เพื่อสร๎างภูมิคุ๎มกันทาง
สังคมให๎เด็กและเยาวชน 
ไมํยอมรับพฤติกรรมทุจริต
คอร๑รัปชันและการโกงทุก
รูปแบบ 

คณะผู๎บริหาร 
สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงาน
เทศบาล 
ลูกจ๎างประจํา 
พนักงานจ๎าง และ 
ประชาชน ไดรํวม
กิจกรรม จํานวน 
๒๐๐ คน 

  10,000 10,000 10,000 ร๎อยละของ 
จํานวน 
ผู๎เข๎ารํวม 

1. ผู๎เข๎าฝึกอบรมนํา
หลักธรรมไปปฏิบัติใน
ชี วิ ต ป ร ะ จํ า วั น แ ล ะ
สามารถประยุกต๑ใช๎ 
ในการปฏิบัติงานได๎ 
2. ผู๎ เข๎าฝึกอบรมมี
คุณธรรมจริยธรรมและ
ธรรมา ภิบาล ในกา ร
ปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น 

สํานักปลัดฯ 
งานนิติกร 

9 กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชน
ผู๎ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1. เ พ่ือใช๎เป็นกรอบและ
แนวทางในการขับเคลื่อน
ม า ต ร ก า ร ปู อ ง กั น แ ล ะ
ปราบปรามการทุจริตของ 
เทศบาล 
 2.เพ่ือสํงเสริม/เสริมสร๎างให๎
บุคลากรของ เทศบาล มี
จิ ต สํ า นึ ก ใ น ก า ร เ ป็ น 
ข๎ า ร า ช ก า ร ที่ ดี  ป ฏิ บั ติ
ราชการโดยยึดหลักธรรมาภิ
บาล มาตรฐานทางคุณธรรม 
จริยธรรม และการบริหาร 
กิจการบ๎านเมืองที่ดี  

ข๎าราชการทั้ งฝุาย
การเมืองและฝุาย
ประจําของเทศบาล 
ตลอดจนประชาชน           
มี จิตสํ านึกในเรื่อง
ของความ ซ่ือสัตย๑
สุจริต โปรํงใส เป็น
ธรรม ไมํใช๎ อํานาจ
หน๎าที่ไปในทางที่มิ
ชอบ  
 

  10,000 10,000 10,000 ร๎อยละของ 
จํานวน 
ผู๎เข๎ารํวม 

1. ผู๎เข๎าฝึกอบรมนํา
หลักธรรมไปปฏิบัติใน
ชีวิตประจําวันและ
สามารถประยุกต๑ใช๎ 
ในการปฏิบัติงานได๎ 
2. ผู๎เข๎าฝึกอบรมมี
คุณธรรมจริยธรรม
และธรรมาภิบาลใน
การปฏิบั ติงานมาก
ย่ิงขึ้น 

สํานักปลัดฯ 
งานนิติกร 
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6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

10 กิจกรรม “อบรมให๎ความร๎ูตาม 
พ.ร.บ.ข๎อมูลขําวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 

๑. เ พ่ื อ ใ ห๎ข๎ า ร า ชก า ร  มี
ความรู๎ความเข๎าใจเก่ียวกับ
ก ฎ ห ม า ย วํ า ด๎ ว ย ข๎ อ มู ล
ขําวสารของทางราชการ 
 ๒ .  เ พ่ื อ ใ ห๎ ข๎ า ร า ช ก า ร
สามารถปฏิบัติงานในหน๎าที่
ตามหลักกฎหมายวําด๎วย
ข๎อมูลขําวสารของราชการได๎
อยํางถูกต๎อง 
๓. เพ่ือสร๎างบรรทัดฐานใน
การปฏิบัติราชการตามระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐที่ดี 

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 
ส ป อต  โ ฆษ ณ า
วิ ท ยุ  ปู า ย
ป ร ะ ช า สั มพั น ธ๑ 
แ ผํ น พั บ แ ล ะ
สติ๊กเกอร๑ ฯลฯ 

  20,000 20,000 20,000 ร๎อยละของ
จํานวน
ผู๎เข๎ารํวม
โครงการ 

๑. ผู๎เข๎ารับการฝึกอบรม 
มีความรู๎ ความเข๎าใจ 
เก่ียวกับกฎหมายวําด๎วย
ข๎อมูลขําวสารของราชการ 
๒. ผู๎เข๎ารับการฝึกอบรม
ปฏิบัติหน๎าที่ตามกฎหมาย
วําด๎วยข๎อมูลขําวสารของ
ราชการได๎อยํางถูกต๎อง 
 ๓. ผู๎เข๎ารับการฝึกอบรม
จัดตั้งศูนย๑ข๎อมูลขําวสาร
ของหนํวยงานของตน
อยํางถูกต๎อง 

สํานักปลัด, 
งานนิติกร 

11 โครงการสื่อประชาสัมพันธ๑ 1. เพื่อเผยแพรํและ
ประชาสัมพันธ๑ภารกิจ
ของเทศบาลเมืองแมํโจ๎
ให๎แกํหนํวยงานรัฐ
เอกชนและประชาชน
ทั่วไปได๎ทราบ 
2. เพื่อเป็นสื่อในการ
สร๎างความร๎ู ความ
เข๎าใจในการใหบ๎ริการ
สาธารณะให๎แกํ
ประชาชนตลอดจน
หนํวยงานองค๑กรอ่ืน ๆ 

สื่อประชาสัมพันธ์
ทุกรูปแบบ 
ที่มีเน้ือหาเก่ียวกับ
การศึกษา 
ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่น 
การส่งเสริม
สุขภาพ 
การกีฬาและ
นันทนาการ 
กิจกรรมเด็กและ
เยาวชน 

  20,000 20,000 20,000 ร๎อยละของ 
ความพึง
พอใจ 
ของผู๎ที
ได๎รับ 
สื่อทุก
ประเภท 

1. องค๑กรภาครัฐ 
เอกชนและประชาชน
ทั่วไปได๎รับทราบผล
การดําเนินงานของ
เทศบาลเมืองแมํโจ ๎
2. ประชาชนทั่วไปได๎
ร๎ูจักศาสนาและ
วัฒนธรรมประเพณี
อันดีงามของเทศบาล
เมืองแมํโจ๎ 

สํานักปลัด, 
งานประชาสัมพันธ๑ 
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6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

12 โครงการเทศบาลเคลื่อนที ่ 1. เพื่อประชาสัมพันธ๑ เผยแพรํ 
ขําวสารและเพิ่มความร๎ูความ
เข๎าใจในบทบาทภารกิจ ผลการ
ดํ า เนิ น งาน ขอ ง ปี ท่ี ผํ าน ม า
ตลอดจนรับฟ๓งความคิดเห็นของ 
ป ร ะ ช า ช น ใ น พื้ น ท่ี ท่ี มี ตํ อ
เทศบาลเมืองแมํโจ๎ 
2. เพื่อเสริมสร๎างความสามัคคี
ในชุมชน ร๎ูจักเอ้ือเฟื้อเผ่ือแผํ
และรํวมแรงรํวมใจของคนใน
พื้นท่ี 
3. เพื่อพบปะเยี่ยมเยือนและ
ให๎บริการด๎านตําง  ๆ  แกํ
ประชาชนในพื้นท่ี 

1. คณะผ๎ูบริหารและ
เจ๎ า หน๎ า ท่ี เ ทศ บาล
เ มื อ ง แ มํ โ จ๎ ไ ด๎ รํ ว ม
พบปะประชาชน ท้ัง 
1 9  ชุ ม ช น ใ น เ ข ต
เทศบาลเมืองแมํโจ๎ 
2. จัด กิจกรรมด๎าน
การสํงเสริมการพัฒนา
อาชีพ 
3. จั ด กิ จ ก ร ร ม
นิทรรศการเผยแพ รํ
ประชาสัมพันธ๑ขําวสาร 
ส ร๎ า ง ค ว าม ร๎ู ค ว า ม
เ ข๎ า ใ จ ใ น บ ท บ า ท
ภารกิจของเทศบาล
เมืองแมํโจ๎ 

  30,000 30,000 30,000 1.จํ า น ว น
ป ร ะ ช า ช น ที่
ไ ด๎ รั บ ท ร า บ
ข๎อมูลขําวสาร 
2. ความพึง
พ อ ใ จ ข อ ง
ประชาชนใน
ภาพรวมของ
ก า ร จั ด
กิจกรรม 

1. เทศบาลเมืองแมํโจ๎ได๎
เผยแพรํประชาสัมพันธ๑
ขําวสารสร๎างความร๎ูความ
เข๎าใจในบทบาทภารกิจผล
การดําเนินงานปีท่ีผํานมา 
ตลอดจนรับฟ๓งความคิดเห็น
ของประชาชนในพื้นท่ี 
2. ประชาชนในพื้นท่ี 
มีความสามัคคี ร๎ูจัก 
เอ้ือเฟื้อเผ่ือแผํและรํวมแรง
รํวมใจกัน 
3. เทศบาลเมืองแมํโจ๎ 
ได๎พบปะเยี่ยมเยือนและ
ให๎บริการด๎านตําง ๆ แกํ
ประชาชน 

สํานักปลัด 

13 โครงการอบรมให๎ความร๎ูด๎าน
ระเบียบ กฎหมายท๎องถิ่น 
ผู๎บริหาร และสมาชิกสภา
เทศบาล 

เพื่อให๎ผู๎เข๎ารับการ
อบรม ได๎รับการเพิ่มพูน
ความร๎ูพัฒนาทักษะ
ความสามารถ
ประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน ภายใต๎
ระเบียบ ข๎อกฎหมายที่
กําหนด ในตําแหนํงสาย
งานของตนเอง 
 

ผู้บริหาร และ
สมาชิกสภา
เทศบาลเข๎ารับ
การอบรม 

  20,000 20,000 20,000 1.มี ผู๎ เ ข๎ า
อบ รมตาม
โครงการไมํ
น๎ อ ย ก วํ า
70% 
2 . ผู๎ เข๎ า
อบรม 
ประสิทธิภา
พ แ ล ะ
ผลสําเร็จ 
ใ น ก า ร
ทํางาน 
เพิ่มขึ้น 

1. ผู๎เข๎ารับการอบรม
สามารถปฏิบัติงานใน
ตําแหนํงสายงานของ
ตนได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
2. ผู๎เข๎าอบรมมีการ
พัฒนาการทํางาน
แบบบูรณาการ
สามารถแก๎ไขป๓ญหา
พัฒนางานและ
ทํางานเป็นทีมได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ 

สํานักปลัด, 
งานนิติกร 

 



~ 165 ~ 
 

~ 165 ~ 
 

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

14 กิจกรรมการสํงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา
เทศบาล 

เพื่อให๎ผู๎เข๎ารับการ
อบรม ได๎รับการเพิ่มพูน
ความร๎ูพัฒนาทักษะ
ความสามารถ
ประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน ภายใต๎
ระเบียบ ข๎อกฎหมายที่
กําหนด ในตําแหนํงสาย
งานของตนเอง 
 

ผู้บริหาร และ
สมาชิกสภา
เทศบาลเข๎ารับ
การอบรม 

  20,000 20,000 20,000 1.มี ผู๎ เ ข๎ า
อ บ ร ม ต า ม
โครงการไมํ
น๎ อ ย ก วํ า
70% 
2 . ผู๎ เ ข๎ า
อบรม 
ม ป ร ะ สิ ท ธิ
ภ า พ แ ล ะ
ผลสําเร็จ 
ในการทํางาน 
เพิ่มขึ้น 

1. ผู๎เข๎ารับการอบรม
สามารถปฏิบัติงานใน
ตําแหนํงสายงานของ
ตนได๎อยํางมี
ประสทิธิภาพและ
ประสทิธิผล 
2. ผู๎เข๎าอบรมมีการ
พัฒนาการทํางานแบบ
บูรณาการสามารถ
แก๎ไขป๓ญหาพัฒนางาน
และทํางานเป็นทีมได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ 
3. ผู๎เข๎าอบรมมีทัศนคต ิ
และจิตสํานึกที่ดีตํอองค๑ 

สํานักปลัด, 
งานนิติกร 

15 กิจกรรมการติดปูาย
ประชาสัมพันธ๑กรณีพบเห็น
การทุจริต 

1.เพื่อให๎ประชาชนมี
สํวนรํวมในการปูองกัน
การทุจริต 
2.เพื่อแสดงเจตนารมณ
ในการแก๎ไขป๓ญหาการ
ทุจริต 
 

ติดป้าย
ประชาสัมพันธ์
กรณีพบเห็นการ
ทุจริตในเขต
เทศบาล 

  20,000 20,000 20,000 จํานวนติดตั้ง
ปู า ย ใน เ ข ต
เทศบาล 

ประชาชนมีสํวนรํวมใน
การปูองกันการทุจริต 

สํานักปลัด, 
งานนิติกร 
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6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

16 โครงการจัดทําแผนการ
ดําเนินงานประจําปี 

เพื่อแสดงถึง
รายละเอียด แผนงาน/
โครงการพัฒนา และ
กิจกรรมที่ดําเนินการ
จริง ทั้งหมดในพื้นที่ของ
เทศบาลเมืองแมํโจ๎ 
ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562   

การจัดประชุม
คณะกรรมการ
สนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนา
เทศบาลเมืองแมํ
โจแ๎ละ
คณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาล
เมืองแมํโจ๎ เพื่อ
จัดทําแผนการ
ดําเนินการงาน
ประจําปี พ.ศ.  

  10,000 10,000 10,000 1. การ
จัดทําแผนฯ 
ถูกต๎อง
ครบถ๎วน
ตามระเบียบ
และหนังสือ
สั่งการ 

เทศบาลเมืองแมํโจ๎มี
แผนพัฒนาท๎องถิ่น
เพื่อใช๎เป็นแนวทาง
สําหรับผู๎ปฏิบัติใน
การดําเนินการพัฒนา
ในชํวงสี่ปไีด๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 

สํานักปลัด, 
งานวิเคราะห๑

นโยบายและแผน 

17 โครงการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ประจําปี 

เพื่อให๎การติดตามการ
ประเมินผลเป็นไปอยําง
มีประสิท ธิภาพ 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 
ทั้งหมดในพ้ืนที่ของ
องค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นประจําปี
งบประมาณนั้น วํา
สามารถเป็นไปตาม
เปูาหมายที่ตั้งไว ๎
หรือไมํ 

  20,000 20,000 20,000 1. การ
จัดทําแผนฯ 
ถูกต๎อง
ครบถ๎วน
ตามระเบียบ
และหนังสือ
สั่งการ 
 

ติดตามประเมินผล
การปฏิบัติงานของ
หนํวยงาน การ
ประเมินผลจะแสดง
ให๎เห็นถงึการ 
ปฏิบัติงานของสํวน
ตํางๆ วําเป็นไปตาม
เปูาหมายตัวชี้วัดที่
ผู๎บริหารกําหนดไว๎
หรือไมํ 

สํานักปลัด, 
งานวิเคราะห๑

นโยบายและแผน 
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6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

18 โครงการจัดทําเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจํายประจําปี
ของเทศบาลเมืองแมํโจ ๎

เพื่อให๎ผู๎เข๎ารับการ
ฝึกอบรมสามารถปฏิบัติ
เก่ียวกับวิธีการ
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 มพั น ธ๑
หลายรูปแบบ เชํน 
ส ป อต  โ ฆษ ณ า
วิ ท ยุ  ปู า ย
ป ร ะ ช า สั มพั น ธ๑ 
แ ผํ น พั บ แ ล ะ
สติ๊กเกอร๑ ฯลฯ 

  30,000 30,000 30,000 จํานวนของ
ข๎าราชการ 
ที่มีความร๎ู 
เทศบัญญั ติ
งบประมาณ
ร า ย จํ า ย
ประจําปี 

๑. ผู๎เข๎ารับการ
ฝึกอบรม มีความร๎ู 
ความเข๎าใจ เก่ียวกับ
กฎหมายวําด๎วย
ข๎อมูลขําวสารของ
ราชการ 
๒. ผู๎เข๎ารับการ
ฝึกอบรมปฏิบัติหน๎าที่
ตามกฎหมายวําด๎วย
ข๎อมูลขําวสารของ
ราชการได๎อยําง
ถูกต๎อง 

สํานักปลัด, 
งานวิเคราะห๑

นโยบายและแผน 

19 โครงการประเมินประสิทธิภาพ
ขององค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น 

เ พื่ อ ใ ห๎ คํ า แ น ะ นํ า
เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ตามเกณฑ๑การประเมิน
มาตรฐานปฏิบั ติง าน
ขององค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นในทุกด๎าน 

ข๎าราชการ/
พนักงานของ
เทศบาลเมืองแมํ
โจ ๎ที่รับผิดชอบ
แบบประเมินฯใน
แตํละด๎าน 
จํานวน 5 ด๎าน 
จํานวน 40 คน 

  20,000 20,000 20,000 มีผลคะแนน
ผํานเกณฑ๑
การประเมิน
มาตรฐาน
การปฏิบัติ
ราชการของ
องค๑กร
ปกครอง
สํวนท๎องถิ่น 
ร๎อยละ 80 

ทําให๎ข๎าราชการ/
พนักงานของเทศบาล
เมืองแมํโจ๎ มีความร๎ู 
ความเข๎าใจเกี่ยวกับ
ระเบียบ กฎหมายที่
เก่ียวข๎องการปฏิบัติ
ราชการขององค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น
ดีย่ิงขึ้น 

สํานักปลัด 
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6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

20 โครงการจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาลเมืองแมํโจ ๎

1. เพื่อแสดง
ความสัมพันธ๑ 
เชื่อมโยงและสอดคล๎อง
ระหวํางแผนยุทธศาสตร๑
การพัฒนาและการ
จัดทํางบประมาณ
ประจําปี 
2. เพื่อแสดงแนว
ทางการพัฒนาในชํวงสี่
ปีที่มีความสอดคล๎อง
และสามารถสนองตอบ
ตํอ 
ยุทธศาสตร๑การพัฒนา
อยํางมีประสิทธิภาพ 

1. จัดเวที
ประชาคมในเขต
เทศบาลเมืองแมํ
โจเ๎พื่อสร๎างการมี
สํวนรํวมในการ
ดําเนินงาน 
2. จัดประชุม
เพื่อกําหนดทิศ
ทางการพัฒนา 
3. จัดทํา/
ปรับปรุง 
แผนยุทธศาสตร๑ 
4. จัดทํา
แผนพัฒนา/
เพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลง 

  20,000 20,000 20,000 1. การ
จัดทําแผนฯ 
ถูกต๎อง
ครบถ๎วน
ตามระเบียบ
และหนังสือ
สั่งการ 
2. จํานวน
ชํองทางใน
การเปิดเผย 
ข๎อมูลให๎แก ํ
ประชาชน
และ
หนํวยงาน
ตํางๆ 

เทศบาลเมืองแมํโจ๎มี
แผนพัฒนาท๎องถิ่น
เพื่อใช๎เป็นแนวทาง
สําหรับผู๎ปฏิบัติใน
การดําเนินการพัฒนา
ในชํวงสี่ปไีด๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 

สํานักปลัด, 
งานวิเคราะห๑

นโยบายและแผน 

21 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดู
งานเพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรของเทศบาลเมืองแมํ
โจ ๎

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 ร๎อยละของ 
ความพึง
พอใจ 
ของ
ผู๎เข๎ารํวม 
โครงการฯ 
ที่มีตํอการ 
จัดโครงการ 
ฝึกอบรม 
สัมมนาและ 
ทัศนศึกษาฯ 

1.ผู๎เข๎าฝึกอบรมนํา
ความร๎ูที่ได๎รับมา
พัฒนาการทํางานใน
หน๎าที่ที่รับผิดชอบให๎
มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 
2. ผู๎เข๎าฝึกอบรมเกิด 
ความเข๎าใจ ความ
สามัคคีความผูกพัน
และรักองค๑กร 

สํานักปลัด 
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6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

22 โครงการจัดทําแผนชุมชน
ประจําปี 

1. เพื่อแสดง
ความสัมพันธ๑ 
เชื่อมโยงและสอดคล๎อง
ระหวํางแผนยุทธศาสตร๑
การพัฒนาและการ
จัดทํางบประมาณ
ประจําปี 
2. เพื่อแสดงแนว
ทางการพัฒนาในชํวงสี่
ปีที่มีความสอดคล๎อง
และสามารถสนองตอบ
ตํอ 
ยุทธศาสตร๑การพัฒนา
อยํางมีประสิทธิภาพ 

1. จัดเวที
ประชาคมในเขต
เทศบาลเมืองแมํ
โจเ๎พื่อสร๎างการมี
สํวนรํวมในการ
ดําเนินงาน 
2. จัดประชุม
เพื่อกําหนดทิศ
ทางการพัฒนา 
3. จัดทํา/
ปรับปรุง 
แผนยุทธศาสตร๑ 
4. จัดทํา
แผนพัฒนา/
เพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลง 

  30,000 30,000 30,000 1. การ
จัดทําแผนฯ 
ถูกต๎อง
ครบถ๎วน
ตามระเบียบ
และหนังสือ
สั่งการ 
2. จํานวน
ชํองทางใน
การเปิดเผย 
ข๎อมูลให๎แก ํ
ประชาชน
และ
หนํวยงาน
ตํางๆ 

เทศบาลเมืองแมํโจ๎มี
แผนพัฒนาท๎องถิ่น
เพื่อใช๎เป็นแนวทาง
สําหรับผู๎ปฏิบัติใน
การดําเนินการพัฒนา
ในชํวงสี่ปไีด๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 

สํานักปลัด, 
งาน 

23 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร 
“การสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารระดับพื้นฐาน” 
(Basic English Coversation 
Courses) 

1.เพื่อให๎บคุลากรของ
เทศบาลเมืองแมํโจ๎เกิด
การพัฒนาความร๎ูและ
ความสามารถในการ
ทํางาน 
 

คณะผู๎บริหาร 
สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองแมํ
โจ ๎ข๎าราชการ
และพนักงานจ๎าง
เทศบาลเมืองแมํ
โจ๎ เข๎ารับการ
อบรม สัมมนา
หรือการเข๎ารับ
การศึกษา
หลักสูตรตําง ๆ 

  80,000 80,000 80,000 ร๎อยละของ 
ความพึง
พอใจ 
ของ
ผู๎เข๎ารํวม 
โครงการฯ 
ที่มีตํอการ 
จัดโครงการ 
ฝึกอบรม 
 

1.ผู๎เข๎าฝึกอบรมนํา
ความร๎ูที่ได๎รับมา
พัฒนาการทํางานใน
หน๎าที่ที่รับผิดชอบให๎
มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 
2. ผู๎เข๎าฝึกอบรมเกิด 
ความเข๎าใจ ความ
สามัคคีความผูกพัน
และรักองค๑กร 

สํานักปลัด 



~ 170 ~ 
 

~ 170 ~ 
 

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

24 โครงการเสริมสร๎างภาพลักษณ๑
ประชาสัมพันธ๑เชิงกลยุทธ๑และ
เ พิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร
ประชาสัมพันธ๑เทศบาลเมือง
แมํโจ๎ อําเภอสันทราย  จังหวัด
เชียงใหมํ(วิทยุชุมชน) 
 
 
 
 
 
 

1.1. เพื่อเผยแพรํข๎อมูล
ขําวสารบทบาทภารกิจ
หน๎าที่ของเทศบาลเมือง
แมํ โจ๎ ให๎ประชาชนได๎
ทราบอยํางทั่ วถึง ด๎วย
ค ว า ม ถู ก ต๎ อ ง แ ล ะ
รวดเร็ว 
1.2.   เพื่อสร๎างความ
เข๎ า ใ จ อัน ดี ร ะ หวํ า ง
องค๑กรกับประชาชน  
และหนํวยงานภายนอก 

 

 

ประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองแมํ
โ จ๎  ทั้ ง   1 9  
หมูํบ๎านและพื้นที่
ใกล๎เคียง 

  60,000 60,000 60,000 ร๎อยละของ 
จํานวน 
ผู๎เข๎ารํวม 

1 . 1เ พื่ อ เ ผ ย แ พ รํ
ข๎ อ มู ล ขํ า ว ส า ร
บทบาทภารกิจหน๎าที่
ของ เทศบาลเมือ ง  
แมํโจ๎ให๎ประชาชนได๎
ทราบอยํางทั่วถึงด๎วย
ค ว าม ถู ก ต๎อ ง แ ล ะ
รวดเร็ว 
1.2 เพื่อสร๎างความ
เข๎าใจอันดีระหวําง
องค๑กรกับประชาชน  
แ ล ะ ห นํ ว ย ง า น
ภายนอก 

 

งานประชาสัมพันธ๑
สํานักปลัดฯ 
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6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

25 โครงการจัดทํ าสื่ อวารสาร
รายงานผลการปฏิบั ติ ง าน
ประจําปีของเทศบาลเมืองแมํ
โจ๎เพื่อสรุปเผยแพรํขําวสารสูํ
ประชาชน  

 

 2.๑.เพื่อเผยแพรํสรุป
กิจกรรมและผลการ
ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ป ฏิบั ติ ง า นปร ะจํ า ปี
2562ของ เทศบาล
เมืองแมํโจ๎ 
2.2.เพื่อให๎ประชาชน
ได๎รับ ร๎ูขําวสารตํางๆ
อยํางถูกต๎องและชัดเจน 
2.3 . เพื่ อส ร๎างความ
เข๎ า ใ จ อัน ดี ร ะ หวํ า ง
องค๑กรกับประชาชน  
และหนํวยงานภายนอก 

2.1ประชาชนได๎
รั บ ร๎ู ข๎ อ มู ล
ขําวสารจากสํวน
รา ช ก า ร อ ยํ า ง
ทั่วถึง  
2 . 2 เ ท ศ บ า ล
เมืองแมํโจ๎ขยาย
ขีดความสามารถ
ในการรับร๎ูข๎อมูล
จากสํวนราชการ
ให๎กับประชาชน
ทุก 
2 . 3 พื้ น ที่
รั บ ผิ ด ช อ บ
เทศบาลเมืองแมํ
โ จ๎ ส ร๎ า ง ชํ อ ง
ทางการสื่อสาร
เ ผ ย แ พ รํ
ประชาสัมพันธ๑
ให๎ประชาชนได๎
เข๎าถึงงํายขึ้น 
2.4เทศบาล
เมืองแมํโจ๎สร๎าง
ความโปรํงใสใน
การตรวจสอบ
การทํางาน 

  250,000 250,000 250,000 ร๎อยละของ 
ความพึง
พอใจ 
 

2.1ประชาชนได๎รับร๎ู
ข๎อมูลขํ าวสารจาก
สํ วนราชการอยํา ง
ทั่วถึง  
2.2เทศบาลฯขยาย
ขีดความสามารถใน
การรับ ร๎ูข๎อมูลจาก
สํวนราชการให๎กับ
ประชาชนทุกพื้ นที่
รับผิดชอบ 
2 . 3 เ ท ศ บ า ล ฯ
สามารถแจ๎งขําวสาร
ให๎เข๎าถึงประชาชนได๎
ทุ ก ชํ อ ง ท า ง ก า ร
สื่อสารและเผยแพรํ
ก ร ะ จ า ย ขํ า ว 
ป ระช าสั มพั น ธ๑ ใ ห๎
ทั้งหมด 
 

งานประชาสัมพันธ๑
สํานักปลัดฯ 
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6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

26 โครงการอบรมเสริมสร๎างการ
เ รี ยน ร๎ู ด๎ านก า รทํ อ ง เที่ ย ว
(มัคคุเทศก๑ชุมชน) 

1.  
 
 
 
 

1.เพื่อสํงเสริมสนับสนุน
การประชาสัมพันธ๑ 
เผยแพรํข๎อมูล ขําวสาร
ของเทศบาลเมืองแมํโจ ๎
2.สร๎างเครือขํายการ
ประชาสัมพันธ๑ในชุมชน
ในเขตเทศบาลเมืองแมํ
โจ๎ 
 

เ ย า ว ช น แ ล ะ
ประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองแมํ
โจแ๎ละผู๎นําชุมชน 
จํานวน 50 คน 

  25,000 25,000 25,000 ร๎อยละของ 
จํานวน 
ผู๎เข๎ารํวม 

1.เพื่อให๎ประชาชนใน
ชุมชนร๎ูจักใช๎เวลาวําง
ให๎เกิดประโยชน๑ ร๎ูจัก
ก า ร เ ผ ย แ พ รํ
วัฒนธรรมท๎องถิ่น 
2.เ พื่ อ สํ ง เ ส ริ ม ใ ห๎
ประชาชนในชุมชน
สํานึกรักในบ๎านเกิดมี
ความรักในชุมชนและ
ภูมิลําเนาของตนเอง 

งานประชาสัมพันธ๑
สํานักปลัดฯ 

 
 
 
 
 
 

 

27 โ ค ร ง กา รอบ รม เ ค รือ ขํ า ย
ประชาสัมพันธ๑ของเทศบาล
เมืองแมํโจ๎ 
 
 
 

1.เพื่อสํงเสริมสนับสนุน
กา ร ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ๑ 
เผยแพรํข๎อมูล ขําวสาร
ของเทศบาลเมืองแมํโจ๎ 
2.สร๎างเครือขํายการ
ประชาสัมพันธ๑ในชุมชน
ในเขตเทศบาลเมืองแมํ
โจ๎ 
3 . ขํ า ว ส า ร ถู ก ต๎ อ ง
ชั ด เ จ น แล ะร ว ด เ ร็ ว
ส ามา รถก ระจาย ไ ด๎
หลายชํองทาง 
 

 

กลุํมเปูาหมาย
เครือขําย19
ชุมชนในเขต
ประชาสัมพันธ๑
เมืองแมํโจ๎และ
เครือขํายองค๑กร
ตํางๆ จํานวน 
50คน 

  20,000 20,000 20,000 ร๎อยละของ 
จํานวน 
ผู๎เข๎ารํวม 

1ประชาชน ไ ด๎ รับ
ทราบข๎อมูลขําวสาร
แ ล ะ ผ ล ง า น ข อ ง
เทศบาลเมืองแมํโจ๎ได๎
อยํางรวดเ ร็วฉับไว 
ทั น ทํ ว ง ที  แ ล ะ มี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ 
2.เทศบาลเมืองแมํโจ๎
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
ความเข๎าใจอันดีตํอ
กัน 

งานประชาสัมพันธ๑
สํานักปลัดฯ 
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6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

28 โครงการปรับปรุงและพัฒนา
เว๏ปไซด๑เทศบาลเมืองแมํ โจ๎
(ปรับปรุงโปรแกรมให๎ทันสมัย) 
 
 

1.เพื่อให๎การพัฒนาเว๏ป
ไซด๑เป็นไปอยําง
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
2. เพื่อให๎การนําเสนอ
กิจกรรมของเทศบาลที่
ดําเนินในงานที่
สาธารณชนให๎ได๎รับร๎ู
ขําวสารตํางๆ อยําง
ถูกต๎องและชัดเจน                                       
 

มีระบบ
สารสนเทศ 
ฐานข๎อมูล และ
เว็บไซต๑ที่
ทันสมัย รองรับ
อุปกรณ๑ 
สื่อสารรูปแบบ
อ่ืนๆ 
(ส ม า ร๑ ท โ ฟ น , 
แท็ 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  
 

  25,000 25,000 25,000 จํานวนคร้ัง 
การพัฒนา 
ระบบฯ 

1. เทศบาลเมืองแมํ
โจ๎มีชํองทางสื่อสาร 
ประชาสัมพันธ๑ไปยัง 
ประชาชนผู๎สนใจ 
อยํางมีประสิทธิภาพ 
2. ประชาชนผู๎สนใจ
สามารถรับทราบ
ข๎อมูลขําวสาร
กิจกรรมของเทศบาล
เมืองแมํโจ๎ได๎อยําง
ทั่วถึงทุกรูปแบบของ
อุปกรณ๑เคร่ืองมือ
สื่อสาร 
3. ผู๎พิการ/ผู๎มีความ
บกพรํองทางด๎าน
ตํางๆ สามารถเข๎าถึง
ข๎อมูลในเว็บไซต๑ของ
เทศบาลเมืองแมํโจ๎ได๎ 

สํานักปลัด 
งานประชาสัมพันธ๑ 
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6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

29 โครงการจ๎างเชําพื้นที่โดเมน
และเชําพื้นที่เว๏ปไซด๑ 
 

1.เพื่อตอบสนองความ
ต๎องการการเข๎าถึง
ข๎อมูลขําวสารได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
6.2.เพื่อให๎การเผยแพรํ
ประชาสัมพันธ๑กิจกรรม
ของเทศบาลเมืองแมํโจ๎
ที่ดําเนินการในอํานาจ
หน๎าที่ในการให๎บริการ
สาธารณะ 
2.ประชาสัมพันธ๑โดย
การนําเสนอข๎อมูล 
กิจกรรมของเทศบาล
ผํานเครือขํายเทคโนโลยี
ให๎เป็นป๓จจุบันโดยเน๎น
ความปลอดภัยและ
ความสมบูรณ๑ของข๎อมูล 

1.เพื่อเชําพื้นที่
ให๎สอดคล๎องกับ
การทํางานของ
ระบบเซิฟเวอร๑
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
เชําพื้นที่เชําเว๏ป
ไ ซ ด๑
( www.maejoci
ty.go.th) ใช๎งาน
ได๎ตามปกติและ
ตํอเน่ือง 

  25,000 25,000 25,000 จํานวนคร้ัง 
การพัฒนา 
ระบบฯ 

1. เทศบาลเมืองแมํ
โจ๎มีชํองทางสื่อสาร 
ประชาสัมพันธ๑ไปยัง 
ประชาชนผู๎สนใจ 
อยํางมีประสิทธิภาพ 
2. ประชาชนผู๎สนใจ
สามารถรับทราบ
ข๎อมูลขําวสาร
กิจกรรมของเทศบาล
เมืองแมํโจ๎ได๎อยําง
ทั่วถึงทุกรูปแบบของ
อุปกรณ๑เคร่ืองมือ
สื่อสาร 
3. ผู๎พิการ/ผู๎มีความ
บกพรํองทางด๎าน
ตํางๆ สามารถเข๎าถึง
ข๎อมูลในเว็บไซต๑ของ
เทศบาลเมืองแมํโจ๎ได๎ 

สํานักปลัด 
งานประชาสัมพันธ๑ 

 
 
 

 



~ 175 ~ 
 

~ 175 ~ 
 

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

30 โครงการจัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธ๑การทํองเที่ยวใน
เขตเทศบาลเมืองแมํโจ ๎

1. เพื่อประชาสัมพันธ๑
แหลํงทํองเที่ยวและ
กิจกรรมด๎านการ
ทํองเที่ยวเทศบาลเมือง
แมํโจ๎ 
๒. เพื่อสร๎างอัตลักษณ๑
ด๎านการทํองเที่ยว
เทศบาลเมืองแมํโจ ๎
3.การออกแบบสื่อให๎
เข๎ากับกิจกรรม 

จัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธ๑การ
ทํองเที่ยวของ
เทศบาลเมืองแมํโจ๎
ในรูปแบบตํางๆที่
หลากหลายและ 
ครอบคลุมสถานที่
ทํองเที่ยวและ
กิจกรรมการ
ทํองเที่ยวในเขต
เทศบาลเมืองแมํโจ๎ 

  300,000  300,000 300,000 ร๎อยละของ 
ความพึง
พอใจ 
ของผู๎ที
ได๎รับ 
สื่อทุก
ประเภท 

1. องค๑กรภาครัฐ 
เอกชนและประชาชน
ทั่วไปได๎รับทราบผล
การดําเนินงานของ
เทศบาลเมืองแมํโจ ๎
2. ประชาชนทั่วไปได๎
ร๎ูจักศาสนาและ
วัฒนธรรมประเพณี
อันดีงามของเทศบาล
เมืองแมํโจ๎ 

สํานักปลัด, 
งานประชาสัมพันธ๑ 

31 โครงการอบรมทักษะในการพูด
เพื่อการสื่อสารในชุมชน 

1.เพื่อให๎ประชาชนมี
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 ร๎อยละของ 
จํานวน 
ผู๎เข๎ารํวม 

1.ผู๎เข๎าอบรมมี
บุคลิกภาพภายใน
ชุมชนและภายนอกที่
มีความเชื่อมั่น 
2.ผู๎เข๎าอบรมมีความร๎ู 
ความความใจและ
เสริมสร๎างทักษะใน
การพัฒนาบุคลิกภาพ
ในการสื่อสารเพื่อ
ความสําเร็จในชุมชน
และองค๑กร 

งานประชาสัมพันธ๑
สํานักปลัดฯ 
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6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

32 คําใช๎จํายในการดําเนินการ
เลือกตั้ง 

1. เพื่อเป็นการสํงเสริม
การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย 
2. เพื่อสํงเสริมให๎
ประชาชน 
ให๎เข๎ามามีสํวนรํวมในการ
เลือกผู๎บริหาร/ตัวแทนเข๎า
มาบริหาร 
ท๎องถิ่นของตนเอง 
3. เพื่อให๎ได๎ผู๎บริหาร/
สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
แมํโจ๎เข๎ามาบริหาร
เทศบาลเมืองแมํโจ๎ 
 

ดําเนินกิจกรรม
เพื่อสํงเสริม 
สนับสนุนการ
เลือกตั้ง 
1.นายกเทศมนตรี
เมืองแมํโจ๎ 
2. สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองแมํโจ๎ 
ตามที่กฎหมาย
กําหนด (กรณีครบ
วาระยุบสภา และ
กรณีแทนตําแหนํง
วําง) ตามที
คณะกรรมการ
เลือกตั้งกําหนด 

  4,000,000 4,000,000 4,000,000 ร๎อยละของ 
ประชาชน 
ที่มีสํวนรํวม 
ในการ
เลือกต้ัง 
ผู๎บริหาร/
สท. 
เข๎ามา
บริหารงาน
ของเทศบาล
เมืองแมํโจ๎ 

1. สํงเสริมการ
ปกครอง 
ในระบอบ
ประชาธิปไตย 
2. ประชาชนเข๎ามามี
สํวนรํวมในการเลือก
ผู๎บริหาร/ตัวแทนเข๎า
มาบริหารท๎องถิ่นของ
ตนเอง 
3. ได๎ผู๎บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองแมํโจ๎ 
เข๎ามาบริหารงานของ 
เทศบาลเมืองแมํโจ๎ 

สํานักปลัด, 
งานวิเคราะห๑

นโยบายและแผน 

33 โครงการวันเทศบาล 1. เ พ่ื อ ใ ห๎ ป ร ะ ช า ช น ไ ด
รั บท ร าบข๎ อ มู ลขํ า ว ส า ร 
ผลงานและกิจกรรมตําง ๆ 
ของเทศบาลใน รอบปีที่ผําน
มา 
2.เ พ่ื 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 พนักงานจ๎าง 
ต ล อ ด จ น ป ร ะ ช า ช น ไ ด
ตระหนักถึงความสําคัญของ
เทศบาลในการอํานวยประโย
ช น แ ก ท อ ง ถิ่ น แ ล ะ
สาธารณชน 

คณะผู๎บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล 
ลูกจ๎างประจํา 
พนักงานจ๎าง และ 
ประชาชน ไดรํวม
ทําบุญเล้ียงพระ 
และทํากิจกรรม
ตํางๆ ที่กําหนดจัด
ขึ้นรํวมกัน โดยมี
เปูาหมายผู๎เข๎ารํวม
กิจกรรม จํานวน 
๒๐๐ คน 

  10,000 10,000 10,000 ร๎อยละของ 
จํานวน 
ผู๎เข๎ารํวม 

กํอให๎เกิดความสมัคร
สมานสามัคคี  และ
ความสมานฉันท๑ของ
คณะผู๎บริหาร สมาชิก
ส ภ า เ ท ศ บ า ล 
พ นัก ง าน เท ศบา ล 
ลู ก จ๎ า ง ป ร ะ จํ า 
พ นั ก ง า นจ๎ า ง แ ล ะ
ประชาชนในท๎องถิ่น 

สํานักปลัดฯ 
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6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

34 โครงการจัดกิจกรรมพิเศษหรือ
โครงการพิเศษตามนโยบาย
ของรัฐบาล จังหวัด และ
เทศบาล 

1. เพื่อสํงเสริมการจัด
กิจกรรมรํวมกับภาครัฐ
เอกชน ประชาชน 
ในการสร๎างความสามัคคี
ในหมูํคณะ 
2. เพื่อสํงเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมตาม
นโยบายของรัฐบาลและ 
คสช. 

1. จัดกิจกรรมรํวมกับ
ภาครัฐ เอกชนและ
ประชาชนในการสร๎าง
ความรักความสามคัค ี
ในหมูํคณะและใน
องค๑กร 
2. ประสานงานและ
สนับสนุนการ
ดําเนินการตาม
แผนงาน/โครงการที่
ศูนย๑ปรองดอง
สมานฉันท๑เพ่ือการ
ปฏิรูประดับท๎องถิ่น 
อําเภอและจังหวัด
กําหนด 

  100,000 100,000 100,000 จํานวน 
กิจกรรม/ 
อบรม/ 
ประชาสัมพั
นธ๑ 
ที่สร๎างความ 
มีสํวนรํวม 

1. การสํงเสริม
กิจกรรมรํวมกับ
ภาครัฐ เอกชน
ประชาชนในการ
สร๎างความสามัคคี
ในหมูํคณะ 
2. จัดทํากิจกรรม
ตามนโยบายที่
สําคัญของรัฐบาล
และ คสช.  ได๎
บรรลุผลสําเร็จ 

สํานักปลัดฯ 

35 คําใช๎จํายในการสํงเสริมการมี
สํวนรํวมในการเมืองการ
ปกครอง 

1  เ พื่ อ ส ร๎ า ง ค ว า ม
ต ร ะ ห นั ก แ ล ะ เ ห็ น
ความสําคัญของการมี
สํวนรํวม ของประชาชน
ในการบริหารกิจการ
ของเทศบาลเมืองแมํโจ๎ 
2  เ พื่ อ ส ร๎ า ง ค ว าม ร๎ู
ความเข๎ า ใจ เกี่ ยวกับ
หลักการมีสํวนรํวมของ 
ป ร ะ ช า ช น  ร ว ม ทั้ ง
กฎหมายที่เก่ียวข๎อง 
 

จั ด กิ จ ก ร ร ม ใ น
รูปแบบตําง ๆเชํน 
1. อบรม สัมมนา 
2. นิทรรศการ 
3. จั ดทํ า สื่ อ
ประชาสัมพันธ๑ 
หลายรูปแบบ เชํน 
สปอต โฆษณาวิทยุ 
ปูายประชาสัมพันธ๑ 
แผํนพับและ
สต๊ิกเกอร๑ ฯลฯ 

  100,000 100,000 100,000 จํานวน
กิจกรรม 
ที่สํงเสริม 
การมีสํวน
รํวมของทุก
ภาคสํวน 

1. การสํงเสริม
กิจกรรมรํวมกับ
ภาครัฐ เอกชน
ประชาชนในการ
สร๎างความสามัคคี
ในหมูํคณะ 
2. จัดทํากิจกรรม
ตามนโยบายที่
สําคัญของรัฐบาล
และ คสช.  ได๎
บรรลุผลสําเร็จ 

สํานักปลัด 
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6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

36 โครงการประชาสัมพันธ๑ให๎
ความร๎ูเก่ียวกับขั้นตอนการ
ชําระภาษี,การให๎บริการนอก
สถานที่(ภาษีเคลื่อนที่)และ
สํารวจข๎อมูลภาคสนามเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได๎ 

 เพื่อประชาสัมพันธ๑
อํานาจหน๎าที่การนํา
ภาษีไปใช๎ด๎านการ
บริการสาธารณะและ
สร๎างแรงจูงใจให๎
ผู๎ประกอบการ 
ให๎ความรํวมมือกับ 
ทางราชการในการชําระ
ภาษี 

ประชาสัมพันธ๑ให๎
ผู๎ประกอบการ
เก่ียวกับข๎อบัญญัติ 
ข๎อกฎหมาย 
หรือการปฏิบัติวิธี
ย่ืนชําระภาษี 
 

  200,000 200,000 200,000 1.จํ า น ว น
ของผู๎ชําระ
ภ า ษี ที่ มี
ความร๎ูความ
เข๎ า ใจ ด๎าน
ก า ร ชํ า ร ะ
ภ า ษี ฯ 
เพิ่มขึ้น 

ผู๎ ป ร ะ ก อ บ ก า ร มี
ความรู๎ความเข๎าใจ
ขั้นตอนในการชําระ
ภ า ษี  แ ล ะ
คําธรรมเนียม รายได๎
ตําง ๆมากขึ้น และ
ให๎ความรํวมมือใน
การชําระภาษีให๎แกํ
ทางราชการ 
 

กองคลัง 

37 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย๑สินด๎วย
โปรแกรมระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร๑ (LTAX GIS) และ
โปรแกรม (LTAX3000)ของ
เทศบาลเมืองแมํโจ๎ อําเภอสัน
ทราย จังหวัดเชียงใหมํ 

1. เพื่อปรับปรุงพัฒนา
ระบบแผนที่ภาษี และมี
ฐานข๎อมูล 
ครบถ๎วน ลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน 

ปรับปรุงฐานข๎อมูล
การย่ืนชําระภาษี 
สําหรับ
ผู๎ประกอบการ
โรงแรม สถาน
บริการนํ้ามัน
ผู๎ประกอบการค๎า
ยาสูบ 
จัดทําฐานข๎อมูลอื่น 
ๆ การประมวลผล
การจัดเก็บรายได๎  

  930,000 930,000 930,000 ร๎อยละของ
ผู๎เข๎าใช๎
ระบบที่
เพิ่มขึ้น 

เทศบาลเมืองแมํโจ๎ 
สา ม า ร ถจั ด เ ก็ บ
รายได๎การพาณิชย๑
และภาษีไ ด๎อยําง
ครบถ๎ วนถูก ต๎อ ง 
และมีประสิทธิภาพ 

กองคลัง 
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6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

38 โครงการอบรมสํงเสริมความร๎ู
ด๎านทะเบียนพาณิชย๑การ
จัดเก็บรายเก็บภาษีและ
คําธรรมเนียมตํางๆ 

1. เพื่อให๎ผู๎ประกอบการมี
ความรู๎ ความเข๎าใจใน
ข๎อบัญญตัิเทศบาลเมือง
แมํโจ๎ตลอดถึงเข๎าใจ
ขั้นตอนตําง ๆในการชําระ
ภาษี 
 และคําธรรมเนียม 
คําบริการตําง ๆ 
2. เพื่อประชาสัมพันธ๑
อํานาจ 
หน๎าที่การนําภาษีไปใช๎
ด๎านการบริการสาธารณะ
และสร๎างแรงจูงใจให๎
ผู๎ประกอบการ 
ให๎ความรํวมมือกับ 
ทางราชการในการชําระ 

1. จัดพิมพ๑เอกสาร
แผํนพับใบปลิว 
คูํมือการปฏิบัติ
เอกสาร
ประชาสัมพันธ๑ให๎
ผู๎ประกอบการ
เก่ียวกับข๎อบัญญตั ิ
ข๎อกฎหมาย 
หรือการปฏิบัติวิธียื่น
ชําระภาษี 
2. โฆษณา
ประชาสัมพันธ๑ 
ตามสื่อตําง ๆ ฯลฯ 

  50,000 50,000 50,000 1.จํ า น ว น
ของ 
ผู๎ชําระภาษีที่
มี ค ว า ม รู๎
ความเข๎ าใจ
ด๎านการชําระ
ภ า ษี ฯ 
เพิ่มขึ้น 
2. สถิติการ
จัดเก็บรายได๎
ของเทศบาล
เมืองแมํโจ๎ 

1. ผู๎ประกอบการมี
ความรู๎ความเข๎าใจ
ขั้นตอนในการชําระ
ภ า ษี  แ ล ะ
คําธรรมเนียม รายได๎
ตําง ๆมากขึ้น และ
ให๎ความรํวมมือ 
ใ นก า ร ชํ า ร ะ ภา ษี
ให๎แกํ 
ทางราชการ 
2. เทศบาลเมืองแมํ
โจ๎ สามารถจัดเก็บ
รายได๎การพาณิชย๑
แล ะ ภาษี ไ ด๎ อ ยํ า ง
ครบถ๎วนถูกต๎อง และ
มีประสิทธิภาพ 

กองคลัง 

39 โครงการจัดทําเอกสารเผยแพรํ
ประชาสัมพันธ๑กิจกรรมและ
ผลงานของเทศบาลเมืองแมํโจ๎ 
ในรูปแบบโปรเตอร๑และรูปเลํม 

๑. เพื่ อ ใ ห๎ ป ระช าชน
ได๎รับ ร๎ูขําวสารตํางๆ
อยํางถูกต๎องและชัดเจน 
2.เพื่อสร๎างความเข๎าใจ
อันดีระหวํางองค๑กรกับ
ป ร ะ ช า ช น   แ ล ะ
หนํวยงานภายนอก 
 

1.ประชาชนได๎รับร๎ู
ข๎อมูลขําวสารจาก
สํวนราชการอยําง
ทั่วถึง  
2.พื้นที่รับผิดชอบ
เทศบาลเมืองแมํโจ๎
สร๎างชํองทางการ
สื่ อ ส า ร เผ ยแ พ รํ
ประชาสัมพันธ๑ให๎
ประชาชนได๎เข๎าถึง
งํายขึ้น 
 

  250,000 250,000 250,000 ร๎อยละของ 
ความพึง
พอใจ 
 

1. ประชาชนได๎รับรู๎
ข๎อมูลขํ าวสารจาก
สํวนราชการอยํา ง
ทั่วถึง  
2.เทศบาลฯสามารถ
แจ๎งขําวสารให๎เข๎าถึง
ประชาชนได๎ทุกชํอง
ทางการสื่อสารและ
เผยแพรํกระจายขําว 
ประชาสั มพันธ๑ ใ ห๎
ทั้งหมด 
 

งานประชาสัมพันธ๑
สํานักปลัดฯ 
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6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

40 โครงการระบบชําระ
คําธรรมเนียมขยะมูลฝอย
อิเล็กทรอนิกส๑ 

 2.๑.เพื่อพัฒนาระบบการ
จัดเก็บรายได๎ 
2.2 เพื่ออํานวยความ
สะดวกและเพิ่มชํองทาง
ให๎บริการแกํผู๎ใช๎บริการ 
2 . 3  ล ด ชั้ น ต อ น ก า ร
ทํ า ง า น แ ล ะ เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพแกํเจ๎าหน๎าที่
ผู๎ให๎บริการ 
2.4พัฒนาการให๎บริการ
ด๎วยระบบอิเล็กทรอนิกส๑
และตํอยอดเพื่อนําไปใช๎
ในการการบริ การด๎าน
อ่ืนๆ 
2.5เพื่อให๎การปฏิบัติงาน
ด๎านจัดเ ก็บรายได๎ เกิด
ค ว า ม คุ๎ ม คํ า มี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ เ กิ ด ผ ล
สัมฤทธ์ิของรัฐ 
 

จัดระบบชําระ
คําธรรมเนียมขยะ
มูลฝอย
อิเล็กทรอนิกส๑ 
จํานวน 1 ระบบ 

  250,000 250,000 250,000 ร๎อยละของ 
ความพึง
พอใจ 
 

1 . ไ ด๎ ร ะ บ บ
ฐานข๎อมูลที่จัดเก็บ
ข๎ อ มู ล ผู๎ ชํ า ร ะ
คําธรรมเนียมขยะ
มูลฝอย ผําระบบ
เคร่ือขําย  

กองคลัง 
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6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

41  โครงการจัดงานพระราชพิธีรัฐ
พิธ ีและวันสําคัญ  
ตําง ๆ  

เพื่อสํงเสริมการจัดงาน  
พระราชพิธี รัฐพิธ ีและ
งานวันสําคัญตําง ๆ ที่
แสดงออกถึงเอกลักษณ๑
ของชาติ แสดงออกถึง
ความจงรักภักดีที่มีตํอ
สถาบัน และ
ความสําคัญของวันตําง 
ๆ ของประเทศของ
ท๎องถิ่นใหค๎งอยํู
ตลอดไป  

จัดงานพระราช
พิธ ีรัฐพิธีตําง ๆ 
เชํน งานพระราช
พิธีตําง ๆ วัน
เฉลิม  
พระชนมพรรษา  
วันปิยมหาราช 
ฯลฯ  

  200,000 200,000 200,000 จํานวน
ผู๎เข๎ารํวม
กิจกรรม  

ประชาชนได๎รํวมงาน
พระราชพิธี รัฐพิธ ี
และงานวันสําคัญตําง 
ๆ ที่แสดงออกถึง
เอกลักษณ๑ของชาติ 
ได๎แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีที่มีตํอ
สถาบัน และ
ความสําคัญของวัน
ตําง ๆ ของประเทศ
ของท๎องถิ่นให๎คงอยํู
ตลอดไป  

สานักปลัด  

รวม 41 โครงการ - -   7,855,000 7,855,000 7,855,000    
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6.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วดั ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลติ

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1 โครงการประชุมประจําเดือน
คณะผู๎บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองแมํโจ๎ ผู๎นําชุมชน 
กรรมการชุมชน เทศบาลเมือง
แมํโจ๎ 
 

เพื่อสํงเสริมสนับสนุน
คณะกรรมการชุมชนมี
สํวนรํวมกําหนดและหา
แนวทางเพื่อพัฒนา
ชุมชนให๎เกิดความ
เข๎มแข็ง  สงํเสริม
บทบาทผู๎นํา สร๎างพลัง
ชุมชนด๎วยกระบวนการ
ชุมชน และเข๎าถึงชุมชน
ด๎วยความเข๎าใจ 

คณะผู๎บริหาร 
สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองแมํ
โจ๎ พนักงาน
ลูกจ๎างเทศบาลที่
เก่ียวข๎อง ผู๎นํา
ชุมชน กรรมการ
ชุมชนและ
องค๑กรตําง ๆ 
จํานวน 150 
คน (เดือนละ 1 
คร้ัง) 

  270,000 270,000 270,000 ร๎อยละของ 
จํานวน 
ผู๎เข๎ารํวม 

มีแนวทางในการ
พัฒนาคณะกรรมการ
ชุมชน เครือขํายมี
ความเข๎มแขง็ มี
แนวทางสํงเสริม
คุณภาพชีวิตตรงตาม
ความต๎องการของ
ชุมชน และมีบทบาท
ของผู๎นําที่เข๎มแขง็ขึ้น 
มีสํวนรํวมในการ
ขับเคลื่อนชุมชน และ
เทศบาล 

สํานักปลัดฯ 
งานพัฒนาชุมชน 

 
 

2 โครงการเลือกต้ัง
คณะกรรมการชุมชนในเขต
เทศบาลเมืองแมํโจ ๎
 

เพื่อเสริมสร๎างความ
เข๎มแข็งขององค๑กรภาค
ประชาชน และ
สนับสนุนให๎ประชาชนมี
สํวนรํวมในการปกครอง
ตนเอง ให๎เป็นไปตาม
ระเบียบเทศบาลเมือง
แมํโจ๎ วําด๎วยชุมชนและ
คณะกรรมการชุมชน
เทศบาลเมืองแมํโจ๎ 
พ.ศ.2553 

เลือกต้ัง
คณะกรรมการ
ชุมชนในเขต
เทศบาลเมืองแมํ
โจ๎ ตามระเบียบ
เทศบาลเมืองแมํ
โจ๎ วําด๎วยชุมชน
และ
คณะกรรมการ
ชุมชนเทศบาล
เมืองแมํโจ๎ พ.ศ.
2553 

  50,000 50,000 50,000 ร๎อยละของ 
จํานวน 
ผู๎เข๎ารํวม 

สามารถดําเนินการ
เลือกต้ังประธาน
ชุมชนเสร็จสมบูรณ๑
และสร๎างความ
เข๎มแข็งขององค๑กร
ภาคประชาชนให๎มี
ความเข๎มแขง็มาก
ย่ิงขึ้น และสามารถ
สนับสนุนให๎
ประชาชนมีสํวนรํวม
ในการปกครองตนเอง
มากย่ิงขึ้น 

สํานักปลัดฯ 
งานพัฒนาชุมชน 
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6.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วดั ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลติ

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

3 โครงการอบรมอาสาสมัคร
จัดเก็บข๎อมูลพื้นฐาน  
 

เพื่อให๎ความร๎ูแกํ
อาสาสมัครจัดเก็บ
ข๎อมูลพื้นฐานตาม
แผนปฏิบัติงานของ
จังหวัดเชียงใหมํและให๎
ผู๎เข๎ารับการอบรมได๎
ทราบถึงเทคนิค วิธีการ
ในการจัดเก็บข๎อมูล
อยํางถูกต๎องครบถ๎วน 

อาสาสมัคร
จัดเก็บข๎อมูล
พื้นฐาน ในเขต
เทศบาลเมืองแมํ
โจ ๎

  10,000 10,000 10,000 ร๎อยละของ 
จํานวน 
ผู๎เข๎ารํวม 

ผู๎เข๎ารับการอบรม
ได๎รับความร๎ูในการ
จัดเก็บข๎อมูลพื้นฐาน 
และร๎ูเทคนิควิธีการ
ในการจัดเก็บข๎อมูล
อยํางถูกต๎องครบถ๎วน 

สํานักปลัดฯ 
งานพัฒนาชุมชน 

 
 

4 โครงการสํารวจและจัดเก็บ
ข๎อมูลพื้นฐานและบันทึกข๎อมูล
เข๎าสูํโปรแกรม เทศบาลเมือง
แมํโจ๎ 
 

เพื่อจัดเก็บข๎อมูล
พื้นฐานตามแผนปฏิบัติ
งานของจังหวัด
เชียงใหมํ  
เพื่อให๎มีข๎อมูลที่ถูกต๎อง 
ครบถ๎วน สามารถนําป
ใช๎วางแผนยุทธศาสตร๑
ได๎ทุกระดับและนําไปใช๎
ในการวางแผนและ
ยุทธศาสตร๑ 

ครัวเรือนที่มี
ประชากรอาศัย
อยํูจริงในเขต
เทศบาลเมืองแมํ
โจ ๎
จํานวน  19 
ชุมชน 

  10,000 10,000 10,000 ร๎อยละของ 
จํานวน 
ผู๎เข๎ารํวม 

มีข๎อมูลที่ถูกต๎อง
ครบถ๎วน สามารถ
นําไปใช๎วางแผน
ยุทธศาสตร๑ได๎ทุก
ระดับและสามารถนํา
ข๎อมูลในการวางแผน
ยุทธศาสตร๑เพื่อ
กําหนดเปูาหมายให๎
สอดคล๎องกับสภาพ
สังคมและความ
ต๎องการของพื้นที่ 
และนําข๎อมูลใช๎จัดทํา
แผนพัฒนาให๎
เหมาะสมกับนโยบาย
ของเทศบาลฯ 

สํานักปลัดฯ 
งานพัฒนาชุมชน 
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6.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วดั ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลติ

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

5 โครงการอบรมผู๎ประกอบ
กิจการหอพักตาม พ.ร.บ.
หอพัก พ.ศ.2548 

เพื่อให๎ผู๎ประกอบการ
หอพักและผู๎ที่สนใจ
ประกอบกิจการหอพัก
ได๎มีความร๎ู ความเข๎าใจ 
ในรายละเอียดและ
ขั้นตอนการปฏิบัติ ตาม 
พ.ร.บ.หอพัก พ.ศ.
2548 
และให๎ผู๎ประกอบการได๎
ทราบถึงการ
เปลี่ยนแปลงหนํวยงาน
ที่กํากับดูแลและ
สามารถปฏิบัติตาม
ขั้นตอนได๎อยํางถูกต๎อง 

ผู๎ประกอบการ
หอพักและผู๎ที่
สนใจประกอบ
กิจการหอพัก 
จํานวน  300 
ราย 

  66,000 66,000  66,000 ร๎อยละของ 
จํานวน 
ผู๎เข๎ารํวม 

ผู๎ประกอบการหอพัก
และผู๎สนใจประกอบ
กิจการหอพักมีความร๎ู
ความเข๎าใจในการ
ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.
หอพัก พ.ศ.2548 
สร๎างความสัมพันธ๑ที่ดี
ระหวํางเทศบาลและ
ผู๎ประกอบการหอพัก 

สํานักปลัดฯ 
งานพัฒนาชุมชน 

 
 

6 โครงการสํงเสริมการจัดทํา
บัญชีครัวเรือนให๎แกํประชาชน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเทศบาลเมืองแมํโจ 

เพื่อให๎ความร๎ูแกํ
อาสาสมัครจัดเก็บ
ข๎อมูลพื้นฐานตาม
แผนปฏิบัติงานของ
จังหวัดเชียงใหมํและให๎
ผู๎เข๎ารับการอบรมได๎
ทราบถึงเทคนิค วิธีการ
ในการจัดเก็บข๎อมูล
อยํางถูกต๎องครบถ๎วน 

อาสาสมัคร
จัดเก็บข๎อมูล
พื้นฐาน ในเขต
เทศบาลเมืองแมํ
โจ ๎

  10,000 10,000 10,000 ร๎อยละของ 
จํานวน 
ผู๎เข๎ารํวม 

ผู๎เข๎ารับการอบรม
ได๎รับความร๎ูในการ
จัดเก็บข๎อมูลพื้นฐาน 
และร๎ูเทคนิควิธีการ
ในการจัดเก็บข๎อมูล
อยํางถูกต๎องครบถ๎วน 

สํานักปลัดฯ 
งานพัฒนาชุมชน 

 
 

รวม 6 โครงการ - -   406,000 406,000 406,000    
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6.3 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วดั ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลติ

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1 คําจ๎างเหมาบริการ 1 พัฒนาคุณภาพด๎าน
ค ว า ม ส ะ อ า ด ข อ ง
สํ า นั ก ง านห รือพื้ น ที่
ความรับของเทศบาลให๎
ได๎รับความพึงพอใจจาก
ประชาชน บุ คลากร 
นักศึกษาและผู๎มาติดตํอ
ราชการ  
2 เสริมสร๎างสุขภาพ
แ ล ะ อ น า มั ย ที่ ดี แ กํ
บุคลากร นักศึกษา ผู๎มา
ติดตํอราชการ  
3 รักษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบ
ของสํ านักงาน อยําง
ตํอเน่ือง ควบคูํกับการ
ทํากิจกรรม 5 ส 

การดําเนินการ
จัดซื้อ/จัดจ๎าง 
จ๎างเหมาบริการ
ในการจัดเก็บ 
ขน ขยะมูลฝอย 
ภายในเขตพื้นที่
เทศบาลเมืองแมํ
โจ๎ 19  ชุมชน
เป็นไปด๎วยความ
ถูกต๎องเรียบร๎อย 

  22,000,000 22,000,000 22,000,000 ร๎อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ในเขต
เทศบาล 

อาคารและบ ริเวณ
โดยร อ บ เ ข ตพื้ น ที่
ความรับผิดชอบใน
เขตเทศบาลเมืองแมํ
โจ๎  มี คว ามสะอาด 
เ รี ย บ ร๎ อ ย อ ยํู
ตลอดเวลา 

กองสาธารณะสุขฯ 

รวม 1 โครงการ - -   22,000,000 22,000,000 22,000,000    
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(ยุทธศาสตร ์เทศบาลเมืองแม่โจ้) 
การป้องกนั บรรเทาสาธารณภัยและการรกัษาความ

เป็นระเบียบเรยีบรอ้ย 
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(ผ.02) 
รายละเอียดโครงการพฒันาแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

เทศบาลเมืองแมโ่จ้ อ าเภอสันทราย  จังหวดัเชียงใหม่ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่5. การสร้างความ มัน่คง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน 
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองค์การบริหารส่วน จังหวัดเชียงใหม่ ที ่6. การป้องกนั บรรเทาสาธารณภยัและการรกัษาความเปน็ระเบยีบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตรท์ี ่7. ด้านการป้องกนับรรเทาสาธารณภัย และการจดัการระเบียบชุมชน 
7.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด๎านงานปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยเทศบาลเมืองแมํโจ๎  

1.เพื่อให๎พนักงานประจํา 
พนักงานจ๎างตามภารกิจ 
และพนักงานจ๎างทั่วไป 
งานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย มีความรู๎
ความสามารถ และ
ประสบการณ๑ในเรื่องการ
ปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ประเภทตํางๆ 
ตามที่หลักสูตรฝึกอบรม
กําหนด และนําความรู๎
ประสบการณ๑ไปชํวยเหลือ 
ผู๎ประสบภัยได๎อยําง
ถูกต๎องและมี
ประสทิธิภาพ 

ฝึกอบรม
ลูกจ๎างประจํา 
พนักงานจ๎างตาม
ภารกิจ พนักงาน
จ๎างทั่วไป งาน
ปูองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย จํานวน 12 
คน 

  50,000 50,000 50,000 ร๎อยละของ 
จํานวน 
ผู๎เข๎ารํวม 

เพิ่มเติมความร๎ู
ความสามารถ และ
ประสบการณ๑ในเร่ือง
การปูองกันและ
บรรเทา  สาธารณภัย 
ประเภทตํางๆ ตามที่
หลักสูตรฝึกอบรม
กําหนด และนํา
ความร๎ูประสบการณ๑  
ไปชํวยเหลือผู๎ประสบ 
ภัย ได๎อยํางถูกต๎อง
และมีประสิทธิภาพ 

สํานักปลัดฯ 
(งานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณ

ภัย) 
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7.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

2 โครงการฝึกซ๎อมแผนปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย และ
ระงับอัคคีภัยให๎กับบุคลากร 
และประชาชนในเขตเทศบาล
เมืองแมํโจ๎ 

1.เพื่อให๎ความร๎ูกับ
บุคลากรของเทศบาล
เมืองแมํโจ๎ และ
ประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองแมํโจ๎ 
เก่ียวกับการปูองกัน
อัคคีภัย 
2.เพื่อเตรียมความ
พร๎อมให๎กับให๎กับ
บุคลากรของเทศบาล
เมืองแมํโจ๎ และ
ประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองแมํโจ ๎
เก่ียวกับการปูองกัน
อัคคีภัย 
3.เพื่อให๎บคุลากรของ
เทศบาลเมืองแมํโจ๎ และ
ประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองแมํโจ๎ ร๎ูวิธี
ปฏิบัติในขณะ ที่เกิด
อัคคีภัย 
 

จัดอบรมและ
ฝึกซ๎อมแผนการ
ปูองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยและระงับ
อัคคีภัยให๎กับ
บุคลากรและ
ประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองแมํ
โจ ๎จํานวน  
200 คน โดย
แบํงเป็น  2 รํุนๆ
ละ  100 คน  
  
* รํุนที่ 1 
บุคลากร 
พนักงาน 
เจ๎าหน๎าที่ 
เทศบาลเมืองแมํ
โจ ๎
* รํุนที่ 2 
ประชาชนทั่วไป
ในเขตเทศบาล
เมืองแมํโจ๎ 

  50,000 50,000 50,000 ร๎อยละของ 
จํานวน 
ผู๎เข๎ารํวม 

1.บุคลากรของ
เทศบาลเมืองแมํโจ๎ 
และประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองแมํโจ๎ มี
ความร๎ูในการปูองกัน
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) 
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7.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

3 โครงการสํงเสริมความ
ปลอดภัยด๎านอัคคีภัยให๎กับครู
และนักเรียน ศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลเมืองแมํโจ ๎

1.เพื่อให๎ความร๎ูกับครู 
และนักเรียน ศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
เมืองแมํโจ๎เกี่ยวกับการ
ปูองกันอัคคีภัย 
2.เพื่อให๎ครู และ
นักเรียนศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลเมืองแมํโจ๎ 
ร๎ูวิธีปฏิบัติ กํอ เกิดภัย 
ขณะเกิดภัย และหลัง
เกิดภัย 

จัดอบรมและ
ฝึกซ๎อมแผนการ
ปูองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยและระงับ
อัคคีภัยให๎กับ ครู
และนักเรียน 
ศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็ก 2 แหํง 
* ศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็ก แมํเตาไห 
* ศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็กทุํงทุํงปุาเก็ด 

  20,000 20,000 20,000 ร๎อยละของ 
จํานวน 
ผู๎เข๎ารํวม 

1.ครูและนักเรียน
ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองแมํโจ๎ มี
ความร๎ูในการปูองกัน
อัคคีภัยเบื้องต๎นได๎ 
2.ครูและนักเรียน
ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองแมํโจ๎มี
ความพร๎อมและ
สามารถแก๎ไขป๓ญหา
ได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 
3.ครูและนักเรียน
ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองแมํโจ๎
สามารถชํวยเหลือ
ตนเองและผู๎อื่นได๎ใน
ขณะที่เกิดอัคคีภัย 

สํานักปลัดฯ 
(งานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณ

ภัย) 
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7.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

4 โครงการสํงเสริมความ
ปลอดภัยด๎านอัคคีภัยให๎กับครู
และนักเรียน โรงเรียนในเขต
เทศบาลเมืองแมํโจ ๎

1.เพื่อให๎ความร๎ูกับครู 
และนักเรียน โรงเรียน
ในเขตเทศบาลเมืองแมํ
โจ๎เกี่ยวกับการปูองกัน
อัคคีภัย 
2.เพื่อให๎ครู และ
นักเรียนโรงเรียนในเขต
เทศบาลเมืองแมํโจ๎ ร๎ูวิธี
ปฏิบัติ กํอนเกิดภัย 
ขณะเกิดภัย และหลัง
เกิดภัย 

จัดอบรมและ
ฝึกซ๎อมแผนการ
ปูองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยและระงับ
อัคคีภัยให๎กับ ครู
และนักเรียน 
โรงเรียนในเขต
เทศบาลเมืองแมํ
โจ๎ จํานวน 6 
โรงเรียน 
1.โรงเรียนวัดแมํ
แก๎ด  น๎อย 
2.โรงเรียนบ๎าน
แมํโจ๎ 
3.โรงเรียนบ๎าน
ห๎วยเก๋ียง 
4.รงเรียนปุาบง 
5.โรงเรียนศรี
สังวาลย๑ 
6.โรงเรียนสัน
ทรายวิทยาคม  

  60,000 60,000 60,000 ร๎อยละของ 
จํานวน 
ผู๎เข๎ารํวม 

1.ครูและโรงเรียนใน
เขตเทศบาลเมืองแมํ
โจ๎ มีความร๎ูในการ
ปูองกันอัคคีภัย
เบื้องต๎นได๎ 
2.ครูและนักเรียน
โรงเรียนในเขต
เทศบาลเมืองแมํโจ๎ มี
ความพร๎อมและ
สามารถแก๎ไขป๓ญหา
ได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 
3.ครูและนักเรียน
โรงเรียนในเขต
เทศบาลเมืองแมํโจ๎ 
สามารถชํวยเหลือ
ตนเองและผู๎อื่นได๎ใน
ขณะที่เกิดอัคคีภัย 

สํานักปลัดฯ 
(งานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณ

ภัย) 
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7.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

5 โครงการเฝูาระวังและปูองกัน
อุบัติภัยชํวงวันลอยกระทง 

1.เพื่อเป็นการเฝูาระวัง 
และเตรียมความพร๎อม
ในการปูองกันอัคคีภัยที่
อาจจะเกิดขึ้นจากการ
เลํนดอกไม๎เพลิง จุด
และปลํอย พลุ โคมลอย 
โคมควัน ฯลฯ  

พื้นที่รับผิดชอบ
ของเทศบาล
เมืองแมํโจ๎  
19 ชุมชน 

  5,000 5,000 5,000 ร๎อยละของ
จํานวนเหตุ 

1.ปูองกันอัคคีภัยที่
อาจจะเกิดขึ้นจาก
การเลํนดอกไม๎เพลิง 
จุดและปลํอย พลุ 
โคมลอย โคมควัน 
ฯลฯ 

สํานักปลัดฯ 
(งานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณ

ภัย) 

6 โครงการจัดต้ังจุดบริการ
ประชาชน เพื่อปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชํวง
เทศกาลปีใหมํและสงกรานต๑ 

- เพื่อปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน 
- เพื่อสํงเสริมนโยบาย 
ของรัฐบาลในการ
ดําเนินงานปูองกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน 

จัดต้ังจุดตรวจ 
ดํานตรวจรํวมใน
พื้นที่เพื่ออํานวย
ความสะดวกแกํ
ประชาชนผู๎ที่ใช๎
รถใช๎ถนน 

  50,000 50,000 50,000 การเกิด
อุบัติเหตุ
ทางถนน
ลดลงจากปี
ที่ผํานมา  

ประชาชนได๎รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมาในเขตเทศบาล
เมืองแมํโจ๎ 

กองสาธารณสุขฯ 

7. โครงการรณรงค๑ขับขีป่ลอดภัย  
ร๎ูวินัยจราจร 

เพื่อให๎ประชาชนมี
ความร๎ูและตระหนักถึง
ความ 
สําคัญของการใช๎รถใช๎
ถนนอยํางปลอดภัย 
และ 
การปฏิบัติตามกฎ
จราจร  
 
 
 

จัดกิจกรรม
อบรมเชิง
ปฏิบัติการ “การ
ขับขี่ปลอดภัย 
สวมหมวกนิรภัย 
100 %” 
 
 

  30,000 30,000 30,000 ผู๎เข๎ารํวม
โครงการมี
ความร๎ูการ
ใช๎รถใชถ๎นน
อยํางปลอด 
ภัย และ 
การปฏิบัติ
ตามกฎ
จราจร 
ไมํน๎อยกวํา 
ร๎อยละ 85 

ประชาชนผู๎ใช๎รถใช๎
ถนนมีจิตสํานึกในการ
ใช๎ท๎องถนนสาธารณะ
รํวมกันด๎วยการ
ปฏิบัติตามกฎจราจร 

กองสาธารณสุขฯ 
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7.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

8. อุดหนุนองค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นในเขตอําเภอสันทราย 

เพื่ออุดหนุนการเป็นคํา
ดําเนินกิจกรรมตํางๆ
ขององค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นในเขตอําเภอสัน
ทราย 

เพื่ออุดหนุนการ
เป็ นคํ า ดํ า เ นิ น
กิจกรรมตําง ๆ 
ข อ ง อ ง ค๑ ก ร
ป ก ค ร อ ง สํ ว น
ท๎อ ง ถิ่ น ใ น เขต
อําเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหมํ 
เ พื่ อ ใ ช๎ ใ น ก า ร
จัดทําโครงการ
บ ริหา รจั ดกา ร
ศูนย๑ปฏิบั ติการ
รํ ว ม ใ น ก า ร
ชํ ว ย เ ห ลื อ
ประชาชนของ
องค๑กรปกครอง
สํ ว น ท๎ อ ง ถิ่ น 
ร ะ ดั บ อํ า เ ภ อ 
จังหวัดเชียงใหมํ 

  20,000 20,000 20,000 สนับสนุนกิจ
กิ จ ก ร ร ม
โ ค ร ง ก า ร
ขององค๑กร
ป ก ค ร อ ง
สํวนท๎องถิ่น
ใ น เ ข ต
อํ า เ ภอ สั น
ทราย 
1 กิจกรรม/
ตํอปี 

เทศบาลมีสํวนรํวมใน
การจัดงานรัฐพิธีและ
วันสําคัญตํางๆ และ
ประเพณีท๎องถิ่น 

สํานักปลัดฯ 
รํวมกับ 

องค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นในเขต
อําเภอสันทราย 
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7.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

9 โครงการอุดหนุนเทศบาล
ตําบลปุาไผํ เพื่อดําเนินการ
บริหารจัดการศูนย๑ปฏิบัติการ
รํวมในการชํวยเหลือประชาชน
ขององค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น อําเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม ํ

เพื่ออุดหนุนการเป็นคํา
ดําเนินกิจกรรมตํางๆของ
องค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นในเขตอําเภอสัน
ทราย 

เพื่ อ อุดหนุนการ
เ ป็ น คํ า ดํ า เ นิ น
กิจ กร ร มตํ า ง  ๆ 
ข อ ง อ ง ค๑ ก ร
ป ก ค ร อ ง สํ ว น
ท๎องถิ่น เพื่อใช๎ใน
การจัดทําโครงการ
บริหารจัดการศูนย๑
ปฏิบัติการรํวมใน
ก า ร ชํ ว ย เ ห ลื อ
ป ร ะ ช า ช น ข อ ง
องค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น  

  20,000 20,000 20,000 ร๎อยละของ 
จํานวน 
ผู๎เข๎ารํวม 

เพิ่มเติมความร๎ู
ความสามารถ และ
ประสบการณ๑ในเร่ือง
การปูองกันและ
บรรเทา  สาธารณภัย 
ประเภทตํางๆ ตามที่
หลักสูตรฝึกอบรม
กําหนด และนํา
ความร๎ูประสบการณ๑  
ไปชํวยเหลือผู๎ประสบ 
ภัย ได๎อยํางถูกต๎อง
และมีประสิทธิภาพ 

สํานักปลัดฯ 
(งานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณ

ภัย) 

10 โครงการติดต้ังกล๎องวงจรปิด
พร๎อมขยายสายไฟฟูาเบอร๑จาก
ของเดิม จํานวน 20 ชุด 
ภายในเขตเทศบาลเมืองแมํโจ๎ 
เพื่อเพิ่มความปลอดภัย 

เพื่อเฝูาระวังและ
ปูองกัน การกํอ
อาชญากรรม ป๓ญหายา
เสพติด ป๓ญหา การลัก
ทรัพย๑และภัยตํางๆ 

ติดต้ังกล๎องวงจร
ปิ ด แ บ บ 
ภายนอกอาคาร 
พร๎อม อุปกรณ๑
หํ อ หุ๎ ม ก ล๎ อ ง 
และ  เค ร่ือง
บั น ทึ ก ภ า พ 
บริเวณจุด เสี่ยง 
ภายในสํานักงาน
เทศบาลเมืองแมํ
โจ ๎

  2,000,000 2,000,000 2,000,000 จํานวนการ
เกิดป๓ญหา 
อาชญากรร
ม ป๓ญหา  
ยาเสพติด 
ป๓ญหาการ 
ลักทรัพย๑
และภัย 
ตํางๆ ลดลง  

1. ประชาชนใน เขต
และพื้นที่ ใกล๎เคียง
ได๎รับ ความปลอดภัย
ใน ชีวิตและทรัพย๑สิน 
2. ชํวยเพิ่มขีด 
ความสามารถใน การ
ปฏิบัติงานใน พื้นที่
ของเทศบาล, 
เจ๎าหน๎าที่ตํารวจ, 
เจ๎าหน๎าที่ อปพร., 
อาสาสมัคร 

สํานักปลัด กองชําง 

 
 

 



~ 194 ~ 
 

~ 194 ~ 
 

7.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

11 โครงการติดต้ังกล๎องวงจรปิด 
CCTV  ภายใน หมูํที่ 4 ตําบล
หนองหาร 

เพื่อเฝูาระวังและ
ปูองกัน การกํอ
อาชญากรรม ป๓ญหายา
เสพติด ป๓ญหา การลัก
ทรัพย๑และภัยตํางๆ 

ติดต้ังกล๎องวงจร
ปิดแบบ 
ภายนอกอาคาร 
พร๎อม อุปกรณ๑
หํอหุ๎มกล๎อง 
และ เคร่ือง
บันทึกภาพ 
บริเวณจุด เสี่ยง 
ภายในภายใน 
หมูํที่ 4 ตําบล
หนองหาร 

    900,000 จํานวนการ
เกิดป๓ญหา 
อาชญากรร
ม ป๓ญหา  
ยาเสพติด 
ป๓ญหาการ 
ลักทรัพย๑
และภัย 
ตํางๆ ลดลง  

1. ประชาชนใน เขต
และพื้นที่ ใกล๎เคียง
ได๎รับ ความปลอดภัย
ใน ชีวิตและทรัพย๑สิน 
2. ชํวยเพิ่มขีด 
ความสามารถใน การ
ปฏิบัติงานใน พื้นที่
ของเทศบาล, 
เจ๎าหน๎าที่ตํารวจ, 
เจ๎าหน๎าที่ อปพร., 
อาสาสมัคร 

สํานักปลัด กองชําง 

12 โครงการขยายจุดติดตั้งกล๎อง
วงจรปิดในชุมชนทุํงปุาเก็ด 

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

โครงการขยายจุด
ติดตั้งกล๎องวงจร
ปิดในชุมชนทุํงปุา
เก็ด 

    350,000 กํอสร๎างเสร็จ 
100% 

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

กองชําง 
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7.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

13 ติดต้ังกล๎องวงจรปิด ในเขต
ชุมชนพัฒนาทรายแก๎ว  

เพื่อเฝูาระวังและ
ปูองกัน การกํอ
อาชญากรรม ป๓ญหายา
เสพติด ป๓ญหา การลัก
ทรัพย๑และภัยตํางๆ 

ติดต้ังกล๎องวงจร
ปิดแบบ 
ภายนอกอาคาร 
พร๎อม อุปกรณ๑
หํอหุ๎มกล๎อง 
และ เคร่ือง
บันทึกภาพ 
บริเวณจุด เสี่ยง 
ภายในภายใน 
หมูํที่ 4 ตําบล
หนองหาร 

    300,000 กํอสร๎าง
เสร็จ 
100% 

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

กองชําง 

14 โครงการติดตั้งกล๎องวงจรปิดใน
ภายชุมชนศรีสหกรณ๑ 

เพื่อเฝูาระวังและ
ปูองกัน การกํอ
อาชญากรรม ป๓ญหายา
เสพติด ป๓ญหา การลัก
ทรัพย๑และภัยตํางๆ 

ติดต้ังกล๎องวงจร
ปิดแบบ 
ภายนอกอาคาร 
พร๎อม อุปกรณ๑
หํอหุ๎มกล๎อง 
และ เคร่ือง
บันทึกภาพ 
บริเวณจุด เสี่ยง 
ภายในภายใน 
ภายชุมชนศรี
สหกรณ๑ 

    350,000 กํอสร๎าง
เสร็จ 
100% 

จํานวนการเกิดป๓ญหา 
อาชญากรรม ป๓ญหา  
ยาเสพติด ป๓ญหาการ 
ลักทรัพย๑และภัย 
ตํางๆ ลดลง  

1. ประชาชนใน 
เขตและพื้นที่ 
ใกล๎เคียงได๎รับ 
ความปลอดภัยใน 
ชีวิตและทรัพย๑สิน 
2. ชํวยเพิ่มขีด 
ความสามารถใน 
การปฏิบัติงานใน 
พื้นที่ของเทศบาล, 
เจ๎าหน๎าที่ตํารวจ, 
เจ๎าหน๎าที่ อปพร., 
อาสาสมัคร 
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7.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

15 โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
เทศบาลเมืองแมํโจ ๎

เพื่อให๎ผู๎เข๎ารับการ
อบรมมีความร๎ูความ
เข๎าใจ ทักษะ
ความสามารถในเร่ือง
การปูองกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย
ประเภทตําง ๆ ถูกต๎อง
ตามหลักวิชาการ 

อบรมอาสาอาสา
ภัยพิบัติในเขต
เทศบาลเมืองแมํ
โจ๎ จํานวน 60 
คน 

  180,000   จํานวน
ผู๎เข๎ารํวม
อบรมไมํ
น๎อยกวํา
ร๎อยละ 80 

ผู๎เข๎ารับการฝึกอบรม
มีความร๎ูและทักษะใน
การปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
อันเกิดจากภัยตํางๆ 
เพิ่มมากขึ้น มีความ
มุํงมั่นในการให๎ความ
ชํวยเหลือผู๎ประสบภัย 

สํานักปลัด 

รวม 15 โครงการ     2,485,000 2,305,000 4,205,000    
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(ผ.03) 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลเมืองแม่โจ้  อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่ 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ปี 

2561 
(บาท) 

ปี 
2562 
(บาท) 

ปี 
2563 
(บาท) 

ปี 
2564 
(บาท) 

ปี 
2565 
(บาท) 

1 แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

ครุภัณฑ๑ ครุภัณฑ๑การเกษตร เพื่อให๎มีวัสดุอุปกรณ๑ 
เคร่ืองมือ เคร่ืองใช๎ที่
จําเป็น ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ  การ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของ
หนํวยงาน 

รถฟาร๑มแทรกเตอร๑ ชนิด
ขับเคลื่อน 4 ล๎อ ขนาด 
40 แรงม๎า 

  590,000 590,000 590,000 กองชําง 

2 แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

ครุภัณฑ๑ ครุภัณฑ๑
ยานพาหนะและ
ขนสํง 

เพื่อให๎มีวัสดุอุปกรณ๑ 
เคร่ืองมือ เคร่ืองใช๎ที่
จําเป็น ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ  การ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของ
หนํวยงาน 

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 
1 ตัน ปริมาตรกระบอก
สูบไมํตํ่ากวํา 2,000 ซีซี 
หรือกําลังเคร่ืองยนต๑สูงสุด
ไมํตํ่ากวํา 90 กิโลวัตต๑ 
ขับเคลื่อน 2 ล๎อ แบบ
ดับเบิ้ลแค็บ 

  729,000 729,000 729,000 กองชําง 
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ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ปี 

2561 
(บาท) 

ปี 
2562 
(บาท) 

ปี 
2563 
(บาท) 

ปี 
2564 
(บาท) 

ปี 
2565 
(บาท) 

3 แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

ครุภัณฑ๑ ครุภัณฑ๑
ยานพาหนะและ
ขนสํง 

เพื่อให๎มีวัสดุอุปกรณ๑ 
เคร่ืองมือ เคร่ืองใช๎ที่จําเป็น 
ในการเพิ่มประสิทธิภาพ  
การปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหนํวยงาน 

รถบรรทุก (ดีเซล) 
ขนาด 6 ตัน 6 ล๎อ 
ปริมาตรกระบอกสูบไมํ
ตํ่ากวํา 6,000 ซีซี 
หรือกําลังเคร่ืองขนต๑
สูงสุดไมํตํ่ากวํา 170 
กิโลวัตต๑ แบบกระบะเท
ท๎าย 

  1,980,000 1,980,000 1,980,000 กองชําง 

4 แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

ครุภัณฑ๑ ครุภัณฑ๑กํอสร๎าง เพื่อให๎มีวัสดุอุปกรณ๑ 
เคร่ืองมือ เคร่ืองใช๎ที่จําเป็น 
ในการเพิ่มประสิทธิภาพ  
การปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหนํวยงาน 

เคร่ืองบดถนน เดินตาม 
2 ลูกกลิ้ง เคร่ืองยนต๑ 
กําลังแรงม๎า ไมํน๎อยกวํา 
8.5 แรงม๎า  

  400,000 400,000 400,000 กองชําง 

5 แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

ครุภัณฑ๑ ครุภัณฑ๑กํอสร๎าง เพื่อให๎มีวัสดุอุปกรณ๑ 
เคร่ืองมือ เคร่ืองใช๎ที่จําเป็น 
ในการเพิ่มประสิทธิภาพ  
การปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหนํวยงาน 

เคร่ืองต๎มสีเทอร๑โม
พลาสติก และเคร่ืองตี
เส๎นจราจร แบบกวน
อัตโนมัติ 

  120,000 120,000 120,000 กองชําง 
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ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ปี 

2561 
(บาท) 

ปี 
2562 
(บาท) 

ปี 
2563 
(บาท) 

ปี 
2564 
(บาท) 

ปี 
2565 
(บาท) 

6 แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

ครุภัณฑ๑ ครุภัณฑ๑กํอสร๎าง เพื่อให๎มีวัสดุอุปกรณ๑ 
เคร่ืองมือ เคร่ืองใช๎ที่จําเป็น 
ในการเพิ่มประสิทธิภาพ  
การปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหนํวยงาน 

เคร่ืองสกัดคอนกรีต
ไฟฟูา ขนาดไมํตํ่ากวํา 
2,000วัตต๑ 

  80,000 80,000 80,000 กองชําง 

7 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑ๑ ครุภัณฑ๑
ยานพาหนะและ
ขนสํง 

เพื่อให๎มีวัสดุอุปกรณ๑ 
เคร่ืองมือ เคร่ืองใช๎ที่จําเป็น 
ในการเพิ่มประสิทธิภาพ  
การปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหนํวยงาน 

รถบรรทุก (ดีเซล) 
ขนาด 6 ตัน 6 ล๎อ 
ปริมาตรกระบอกสูบไมํ
ตํ่ากวํา 6,000 ซีซี 
หรือกําลังเคร่ืองยนต๑
สูงสุดไมํตํ่ากวํา 170 
กิโลวัตต๑ แบบกระบะเท
ท๎าย จํานวน 2 คัน 

  3,960,000 3,960,000 3,960,000 กองสาธารณสุข 

8 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

ครุภัณฑ๑ ครุภัณฑ๑
สํานักงาน 

เพื่อให๎มีวัสดุอุปกรณ๑ 
เคร่ืองมือ เคร่ืองใช๎ที่จําเป็น 
ในการเพิ่มประสิทธิภาพ  
การปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหนํวยงาน 

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

  87,000 87,000 87,000 สํานักปลัด 
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ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ปี 

2561 
(บาท) 

ปี 
2562 
(บาท) 

ปี 
2563 
(บาท) 

ปี 
2564 
(บาท) 

ปี 
2565 
(บาท) 

9 แผนงานการ
รักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภัณฑ๑ ครุภัณฑ๑
ยานพาหนะและ
ขนสํง 

เพื่อให๎มีวัสดุอุปกรณ๑ 
เคร่ืองมือ เคร่ืองใช๎ที่จําเป็น 
ในการเพิ่มประสิทธิภาพ  
การปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหนํวยงาน 

โครงการจัดซื้อรถยนต๑ 
ตรวจการณ๑ดับเบิ้ลแค็บ 
จํานวน 1 คัน พร๎อม
อุปกรณ๑ประจํารถยนต๑
ตรวจการณ๑ 

  1,280,000 1,280,000 1,280,000 สํานักปลัดฯ 
(งานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณ

ภัย) 

10 แผนงานการ
รักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภัณฑ๑ ครุภัณฑ๑
ยานพาหนะและ
ขนสํง 

เพื่อให๎มีวัสดุอุปกรณ๑ 
เคร่ืองมือ เคร่ืองใช๎ที่จําเป็น 
ในการเพิ่มประสิทธิภาพ  
การปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหนํวยงาน 

โครงการจัดซื้อเรือง
ท๎องแบน พร๎อมอุปกรณ๑
ประจําเรือ จํานวน 2 
ลํา 

  200,000 200,000 200,000 สํานักปลัดฯ 
(งานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณ

ภัย) 

11 แผนงานเคหะ
และชุมชน 

ครุภัณฑ๑ ครุภัณฑ๑
สํานักงาน 

เพื่อให๎มีวัสดุอุปกรณ๑ 
เคร่ืองมือ เคร่ืองใช๎ที่จําเป็น 
ในการเพิ่มประสิทธิภาพ  
การปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหนํวยงาน 

พัดลมไอเย็น ขนาด
บรรจุนํ้า 93 ลิตร 
จํานวน 10 เคร่ือง 

  200,000 200,000 200,000 กองสาธารณสุข 
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ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ปี 

2561 
(บาท) 

ปี 
2562 
(บาท) 

ปี 
2563 
(บาท) 

ปี 
2564 
(บาท) 

ปี 
2565 
(บาท) 

12 แผนงานเคหะ
และชุมชน 

ครุภัณฑ๑ ครุภัณฑ๑อ่ืนๆ เพื่อให๎มีวัสดุอุปกรณ๑ 
เคร่ืองมือ เคร่ืองใช๎ที่จําเป็น 
ในการเพิ่มประสิทธิภาพ  
การปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหนํวยงาน 

จัดซื้อเต็นท๑ ขนาด 4*6 
จํานวน 10 หลัง 

  250,000 250,000 250,000 กองสาธารณสุข 

13 แผนงานเคหะ
และชุมชน 

ครุภัณฑ๑ ครุภัณฑ๑อ่ืนๆ เพื่อให๎มีวัสดุอุปกรณ๑ 
เคร่ืองมือ เคร่ืองใช๎ที่จําเป็น 
ในการเพิ่มประสิทธิภาพ  
การปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหนํวยงาน 

จัดซื้อเต็นท๑ ขนาด 
6*12 จํานวน 10 หลัง 

  250,000 250,000 250,000 กองสาธารณสุข 

14 แผนงาน
สาธารณสุข 

ครุภัณฑ๑ ครุภัณฑ๑
การเกษตร 

เพื่อให๎มีวัสดุอุปกรณ๑ 
เคร่ืองมือ เคร่ืองใช๎ที่จําเป็น 
ในการเพิ่มประสิทธิภาพ  
การปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหนํวยงาน 

จัดซื้อเลื่อยยนต๑ จํานวน 
10 ชุด 

  70,000 70,000 70,000 กองสาธารณสุข 

 

 

 



~ 202 ~ 
 

~ 202 ~ 
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ปี 

2561 
(บาท) 

ปี 
2562 
(บาท) 

ปี 
2563 
(บาท) 

ปี 
2564 
(บาท) 

ปี 
2565 
(บาท) 

15 แผนงาน
สาธารณสุข 

ครุภัณฑ๑ ครุภัณฑ๑กีฬา เพื่อให๎มีวัสดุอุปกรณ๑ 
เคร่ืองมือ เคร่ืองใช๎ที่จําเป็น 
ในการเพิ่มประสิทธิภาพ  
การปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหนํวยงาน 

โครงการจัดซื้อเคร่ือง
ออกกําลังกายกลางแจ๎ง 
ชุมชนเตาไห 2 

  250,000 250,000 250,000 สาธารณสุข 

16 แผนงาน
สาธารณสุข 

ครุภัณฑ๑ ครุภัณฑ๑กีฬา เพื่อให๎มีวัสดุอุปกรณ๑ 
เคร่ืองมือ เคร่ืองใช๎ที่จําเป็น 
ในการเพิ่มประสิทธิภาพ  
การปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหนํวยงาน 

โครงการจัดซื้อเคร่ือง
ออกกําลังกายกลางแจ๎ง 
ชุมชนแมํดํู 

  250,000 250,000 250,000 สาธารณสุข 

17 แผนงาน
สาธารณสุข 

ครุภัณฑ๑ ครุภัณฑ๑กีฬา เพื่อให๎มีวัสดุอุปกรณ๑ 
เคร่ืองมือ เคร่ืองใช๎ที่จําเป็น 
ในการเพิ่มประสิทธิภาพ  
การปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหนํวยงาน 

โครงการจัดซื้อเคร่ือง
ออกกําลังกายกลางแจ๎ง 
ชุมชนห๎วยเก๋ียง 

  250,000 250,000 250,000 กองสาธารณสุข 
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ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ปี 

2561 
(บาท) 

ปี 
2562 
(บาท) 

ปี 
2563 
(บาท) 

ปี 
2564 
(บาท) 

ปี 
2565 
(บาท) 

18 แผนงาน
สาธารณสุข 

ครุภัณฑ๑ ครุภัณฑ๑กีฬา เพื่อให๎มีวัสดุอุปกรณ๑ 
เคร่ืองมือ เคร่ืองใช๎ที่จําเป็น 
ในการเพิ่มประสิทธิภาพ  
การปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหนํวยงาน 

โครงการจัดซื้อเคร่ือง
ออกกําลังกายกลางแจ๎ง 
ชุมชนทุํงปุาเก็ด 

  250,000 250,000 250,000 กองสาธารณสุข 

19 แผนงาน
สาธารณสุข 

ครุภัณฑ๑ ครุภัณฑ๑กีฬา เพื่อให๎มีวัสดุอุปกรณ๑ 
เคร่ืองมือ เคร่ืองใช๎ที่จําเป็น 
ในการเพิ่มประสิทธิภาพ  
การปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหนํวยงาน 

โครงการจัดซื้อเคร่ือง
ออกกําลังกายกลางแจ๎ง 
ชุมชนแมํโจ๎ 

  250,000 250,000 250,000 กองสาธารณสุข 

20 แผนงาน
สาธารณสุข 

ครุภัณฑ๑ ครุภัณฑ๑กีฬา เพื่อให๎มีวัสดุอุปกรณ๑ 
เคร่ืองมือ เคร่ืองใช๎ที่จําเป็น 
ในการเพิ่มประสิทธิภาพ  
การปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหนํวยงาน 

โครงการจัดซื้อเคร่ือง
ออกกําลังกายกลางแจ๎ง 
ชุมชนหลิ่งหมื่น 

  250,000 250,000 250,000 กองสาธารณสุข 
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ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ปี 

2561 
(บาท) 

ปี 
2562 
(บาท) 

ปี 
2563 
(บาท) 

ปี 
2564 
(บาท) 

ปี 
2565 
(บาท) 

21 แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

ครุภัณฑ๑ งานบ๎านงานครัว เพื่อให๎มีวัสดุอุปกรณ๑ 
เคร่ืองมือ เคร่ืองใช๎ที่จําเป็น 
ในการเพิ่มประสิทธิภาพ  
การปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหนํวยงาน 

เคร่ืองตัดแตํงพุํมไม๎
ขนาด 29.50 นิ้ว 
จํานวน3 เคร่ือง 

  52,500 52,500 52,500 กองชําง 

22 แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

ครุภัณฑ๑ ยานพาหนะและ
ขนสํง 

เพื่อให๎มีวัสดุอุปกรณ๑ 
เคร่ืองมือ เคร่ืองใช๎ที่จําเป็น 
ในการเพิ่มประสิทธิภาพ  
การปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหนํวยงาน 

รถจันยานยนต๑ ขนาด
110ซีซี 

  44,800 44,800 44,800 กองชําง 

23 แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

ครุภัณฑ๑ ยานพาหนะและ
ขนสํง 

เพื่อให๎มีวัสดุอุปกรณ๑ 
เคร่ืองมือ เคร่ืองใช๎ที่จําเป็น 
ในการเพิ่มประสิทธิภาพ  
การปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหนํวยงาน 

รถจันยานยนต๑สามล๎อ
กระบะ จํานวน 2 คัน  

  171600 171600 171600 กองชําง 
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ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ปี 

2561 
(บาท) 

ปี 
2562 
(บาท) 

ปี 
2563 
(บาท) 

ปี 
2564 
(บาท) 

ปี 
2565 
(บาท) 

24 แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

ครุภัณฑ๑ ยานพาหนะและ
ขนสํง 

เพื่อให๎มีวัสดุอุปกรณ๑ 
เคร่ืองมือ เคร่ืองใช๎ที่จําเป็น 
ในการเพิ่มประสิทธิภาพ  
การปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหนํวยงาน 

รถบรรทุกนํ้า จุน้ําได๎ไมํ
น๎อยกวํา 6,000ลิตร
จํานวน 1คัน  

  2,500,000 2,500,000 2,500,000 กองชําง 

25 แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

ครุภัณฑ๑ งานบ๎านงานครัว เพื่อให๎มีวัสดุอุปกรณ๑ 
เคร่ืองมือ เคร่ืองใช๎ที่จําเป็น 
ในการเพิ่มประสิทธิภาพ  
การปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหนํวยงาน 

เคร่ืองตัดแตํงพุํมไม๎
ขนาด 29.50 นิ้ว 
จํานวน3 เคร่ือง 

  52,500 52,500 52,500 กองชําง 

26 แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

ครุภัณฑ๑ กํอสร๎าง เพื่อให๎มีวัสดุอุปกรณ๑ 
เคร่ืองมือ เคร่ืองใช๎ที่จําเป็น 
ในการเพิ่มประสิทธิภาพ  
การปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหนํวยงาน 

เคร่ืองตัดไม๎ (เลื่อยยนต๑) 
ขนาดไมํน๎อยกวํา 0.60 
แรงม๎า จํานวน 2 
เคร่ือง 

  19,600 19,600 19,600 กองชําง 
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ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ปี 

2561 
(บาท) 

ปี 
2562 
(บาท) 

ปี 
2563 
(บาท) 

ปี 
2564 
(บาท) 

ปี 
2565 
(บาท) 

27 แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

ครุภัณฑ๑ งานบ๎านงานครัว เพื่อให๎มีวัสดุอุปกรณ๑ 
เคร่ืองมือ เคร่ืองใช๎ที่จําเป็น 
ในการเพิ่มประสิทธิภาพ  
การปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหนํวยงาน 

เคร่ืองตัดหญ๎า สายพาย
ข๎อแข็ง เคร่ืองยนต๑
ขนาดไมํน๎อยกวํา 1.4 
แรงม๎า จํานวน 10 
เคร่ือง 

  95,000 95,000 95,000 กองชําง 

28 แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

ครุภัณฑ๑ ไฟฟูา เพื่อให๎มีวัสดุอุปกรณ๑ 
เคร่ืองมือ เคร่ืองใช๎ที่จําเป็น 
ในการเพิ่มประสิทธิภาพ  
การปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหนํวยงาน 

ชุดโคมไฟถนนแอลอีดี
โขนาด 40 วัตต๑ความ
สวํางไมํน๎อยกวํา6,000 
ลูเมน พร๎อมอุปกรณ๑ 
จํานวน 20 ชุด 

  140,000 140,000 140,000 กองชําง 
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ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ปี 

2561 
(บาท) 

ปี 
2562 
(บาท) 

ปี 
2563 
(บาท) 

ปี 
2564 
(บาท) 

ปี 
2565 
(บาท) 

29 แผนงานบริหาร
ทั่วไป 

ครุภัณฑ๑ ยานพาหนะและ
ขนสํง 

เพื่อให๎มีวัสดุอุปกรณ๑ 
เคร่ืองมือ เคร่ืองใช๎ที่จําเป็น 
ในการเพิ่มประสิทธิภาพ  
การปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหนํวยงาน 

โครงการคําจัดซื้อรถ
กระบะขนาด 1 ตัน 
ขับเคลื่อน 2 ล๎อ 
ปริมาตรกระบอกสูบไมํ
ตํ่ากวํา 2,400 ซีซีหรือ
กําลังเคร่ืองยนต๑สูงสุดไมํ
ตํ่ากวํา 110 กิโลวัตต๑ 
แบบที ่2 แบบมชีํองวําง
ด๎านหลังคนขับ 

  715,000 715,000 715,000 สํานักปลัด 

30 แผนงาน
การศึกษา 

ครุภัณฑ๑ สํานักงาน เพื่อให๎มีวัสดุอุปกรณ๑ 
เคร่ืองมือ เคร่ืองใช๎ที่จําเป็น 
ในการเพิ่มประสิทธิภาพ  
การปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหนํวยงาน 

โครงการคําจัดซื้อเคร่ือง
ฟอกอากาศ จํานวน 7
เคร่ือง ขนาดความเร็ว
ของแรงลมระดับสูงไมํ
ตํ่า 1,000 ซีเอฟเอ็ม 

  385,000 385,000 385,000 งานการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 



~ 208 ~ 
 

~ 208 ~ 
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ปี 

2561 
(บาท) 

ปี 
2562 
(บาท) 

ปี 
2563 
(บาท) 

ปี 
2564 
(บาท) 

ปี 
2565 
(บาท) 

31 แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

ครุภัณฑ๑ คอมพิวเตอร๑ เพื่อให๎มีวัสดุอุปกรณ๑ 
เคร่ืองมือ เคร่ืองใช๎ที่จําเป็น 
ในการเพิ่มประสิทธิภาพ  
การปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหนํวยงาน 

เคร่ืองคอมพิวเตอร๑ 
สําหรับงานประมวล 
แบบที่ 2(จอแสดงภาพ
ขนาดไมํน๎อยกวํา 29 
น้ิว) จํานวน 1เคร่ือง 

  30,000   กองชําง 

32 แผนงานบริหาร
ทั่วไป 

ครุภัณฑ๑ สํานักงาน เพื่อให๎มีวัสดุอุปกรณ๑ 
เคร่ืองมือ เคร่ืองใช๎ที่จําเป็น 
ในการเพิ่มประสิทธิภาพ  
การปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหนํวยงาน 

โครงการคําจัดซื้อเคร่ือง
ฟอกอากาศ จํานวน 4
เคร่ือง ขนาดความเร็ว
ของแรงลมระดับสูงไมํ
ตํ่า 1,000 ซีเอฟเอ็ม 

  220,000 220,000 220,000 สํานักปลัด 

33 แผนงานบริหาร
ทั่วไป 

ครุภัณฑ๑ สํานักงาน เพื่อให๎มีวัสดุอุปกรณ๑ 
เคร่ืองมือ เคร่ืองใช๎ที่จําเป็น 
ในการเพิ่มประสิทธิภาพ  
การปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหนํวยงาน 

โครงการคําจัดซื้อเคร่ือง
ฟอกอากาศ จํานวน 4
เคร่ือง ขนาดความเร็ว
ของแรงลมระดับสูงไมํ
ตํ่า 500 ซีเอฟเอ็ม 

  188,000 188,000 188,000 สํานักปลัด 

รวม 33 โครงการ       16,310,000 16,280,000 16,280,000  
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