
~ 1 ~ 
 

~ 1 ~ 
 

 

                             

                          แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน 
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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  ซักซ๎อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท๎องถิ่น  
(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 และยุทธศาสตร๑การพัฒนาเทศบาลเมืองแมํโจ๎ 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 2/2564 นี้ มีวัตถุประสงค๑เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของเทศบาลเมืองแมํโจ๎สามารถ
ตอบสนองความต๎องการและแก๎ไขป๓ญหาความเดือดร๎อนของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแมํโจ๎มากท่ีสุด ตามภารกิจ
และอํานาจหน๎าท่ี พร๎อมกันนี้ยังเป็นการเช่ือมโยงระหวํางแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาและงบประมาณรายจํายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 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 2/2564 ท่ีได๎จัดทําขึ้นคงเป็นแนว
ทางการพัฒนาและ เป็นประโยชน๑ตํอการพัฒนาท๎องถิ่นให๎สามารถบรรลุผลสําเร็จตํอประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแมํ
โจ๎ อยํางมีประสิทธิภาพตํอไป 

 

          เทศบาลเมืองแมํโจ๎ 
                             สิงหาคม 2564 
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สารบัญ 

 หน้า 

คํานํา 2 
สารบัญ  4 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 6 
1  ยุทธศาสตร๑การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 8 
2. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาด๎านพฒันาเศรษฐกิจ 140 
3.ยุทธศาสตร๑การพัฒนาด๎านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 166 
4.ยุทธศาสตร๑การพัฒนาด๎านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีต
ประเพณีและภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น 

243 

5.ยุทธศาสตร๑การพัฒนาด๎านอนุรักษ๑ทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม 

254 

6.ยุทธศาสตร๑การพัฒนาด๎านการบริหารจัดการบ๎านเมืองที่ดี 281 
7.ยุทธศาสตร๑การพัฒนาด๎านการปูองกันบรรเทาสาธารณภัย 
และการจัดการระเบียบชุมชน   

332 

- บัญชีครุภัณฑ๑ 350 

 

 



~ 5 ~ 

~ 5 ~ 
 

 

 

 

 



~ 6 ~ 

~ 6 ~ 
 

แบบ ผ0.1 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

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

 
ยุทธศาสตร ์

 

ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ป ี 2564 ป ี 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  ) 

1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา             18 58,420,900 246 248,910,600 256 307,331,500 
แผนงานบริหารงานทั่วไป                7 24,000,000 7 24,000,000 

รวม             18 58,420,900 253 272,910,600 263 331,331,500 
2. ยุทธศาสตร์การด้านพัฒนาเศรษฐกิจ 
แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน             7 3,366,000 25 24,805,600 32 28,171,600 
แผนงานเกษตร             2 100,000 2 2,550,000 4 2,650,000 
รวม             9 3,466,000 27 27,355,600 36 30,821,600 
3.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวติ 
แผนงานสาธารณสุข       8 1,730,000 15 3,340,000   27 5,070,000 
แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน           29 2,104,000 34 2,305,000 61 4,410,000 
แผนงานสังคมสงเคราะห๑             5 320,000  5 320,000 10 640,000 
แผนงานการศึกษา           52 27,427,250 56 35,908,250 108 63,335,500 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ             5 400,000  5 400,000 10 800,000 
แผนงานงบกลาง             3 35,330,000  3 35,330,000 6 70,660,000 
รวม       102 67,311,250 105 77,603,250 222 144,915,500 
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ยุทธศาสตร ์

 

ปี  2561 ป ี 2562 ปี  2563 ปี  2564 ป ี 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  ) 

4.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารตีประเพณีและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ       9 3,280,000 12 4,080,000 21 7,360,000 

รวม       9 3,280,000 12 4,080,000 21 7,360,000 
5.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา       2 1,712,000 7 3,051,905 9 4,763,905  
แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน             12 780, 000 16 6,280,000 28 7,060,000 
แผนงานการเกษตร             7 630,000 7 4,400,000 14 5,030,000 
รวม             21 2,342,000 30 13,731,905 51 16,853,905 
6.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ี
แผนงานบริหารงานทั่วไป             45 8,890,000 58 16,504,400 103 25,194,400 
แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน             6 416,000 6 416,000 12 832,000 
แผนงานเคหะและชุมชน             1 22,000,000 2 22,240,000 3 44,2400,000 
รวม             52 31,306,000 66 39,160,400 118 468,426,400 

7.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และการจัดการระเบียบชุมชน   
แผนงานรักษาความสงบภายใน              11 4,665,000 23 10,015,000 34 14,680,000 
แผนงานสาธารณสุข       3 120,000 3 120,000 6 240,000 
รวม             3 4,785,000 26 10,135,000 40 14,920,000 

รวมทั้งสิ้น       214 170,887,150 519 444,936,755 751 1,014,558,905 
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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) 

ชุมชนแม่เตาไห 1         
1 โครงการสร๎างอาคาร

เอนกประสงค๑ พร๎อมห๎อง
เก็บของและห๎องนํ้า 

เพ่ือกํอสร๎างอาคาร
เอนกประสงค๑ 
พร๎อมห๎องเก็บของ
และห๎องนํ้าเพ่ือใช๎
จัดกิจกรรมหมูํบ๎าน 

อาคาร
เอนกประสงค๑ 
ในปุาช๎าพร๎อม
ห๎องเก็บของ
และห๎องนํ้า 
บริเวณสุสาน
แมํเตาไห 

    750,000 กํอสร๎าง
เสร็จ 
100% 

สร๎างอาคารห๎อง
ประชุม เพ่ือใช๎
จัดกิจกรรม
หมูํบ๎าน 

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) 

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

เพ่ือให๎ประชาชนมี
ลานจัด กิจกรรม
หรือออกกําลังกาย 

กํอสร๎างลาน
กีฬา จํานวน 
1 แหํง 
(สถานที่
กํอสร๎าง 
บริเวณข๎างปุา
ช๎า หมูํ 1  ต.
หนองหาร) 

    240,000 กํอสร๎าง
เสร็จ 
100% 

ประชาชนมีลาน
กีฬาไว๎สําหรับออก
กําลังกาย  

กองชําง 

3 โครงการปรับปรงุราง
ระบายนํ้า คสล. ขนาด
กว๎าง 0.50 เมตร ลึก
เฉลี่ย ยาว 85 เมตร เพ่ือ
เชื่อมทางหลวงในอนาคต 
(สถานที่กํอสร๎างบริเวณ
ซอย 12 หมูํที่ 1 ต.หนอง
หาร) 

1. เพ่ือปูองกันไมํให๎
ถนน เสียหายจาก
นํ้ากัดเซาะ  
2. เพ่ือให๎ประชาชน
สัญจร ไปมา สะดวก 
ปลอดภัย  
3. เพ่ือให๎การ
ระบายนํ้า เป็นปี
อยํางสะดวก 

ขนาดกว๎าง 
0.50 เมตร 
ลึกเฉลี่ย ยาว 
85 เมตร เพ่ือ
เชื่อมทาง
หลวงใน
อนาคต 
(สถานที่
กํอสร๎าง
บริเวณซอย 
12 หมูํที่ 1 
ต.หนองหาร) 

    300,000 ร๎อยละ
ของรางที่
ได๎
มาตรฐาน 

1. สามารถระบาย
นํ้าออกจากผิวทาง
ได๎อยํางรวดเร็ว 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทางได๎สะดวก 
รวดเร็ว 
3. ลดป๓ญหา
อุทกภัย 

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) 

4 โครงการกํอสร๎างพนังกัน
ดินถนนปุาช๎า ยาว 
314.00 เมตร (สถานที่
กํอสร๎างหมูํที่ 1 ต.หนอง
หาร) 

เพ่ือปูองกันการ
พังทลายของดิน 

ยาว 314.00 
เมตร (สถานที่
กํอสร๎างหมูํที่ 
1 ต.หนอง
หาร) 

    785,000 กํอสร๎าง
เสร็จแล๎ว 

มีพนังกันดิน
ปูองกันพังทลาย
ของดิน 

กองชําง 

ชุมชนแม่เตาไห 2         
5 โครงการกํอสร๎างถนน 

คสล. ชํวงที่ 1 ขนาดกว๎าง 
3.00 เมตร ยาว 90.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
ชํวงที่ 2 ขนาดกว๎าง 
3.50 เมตร ยาว 23.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ดําเนินการรวม
ไมํน๎อยกวํา 366.50
ตารางเมตร (สถานที่
กํอสร๎างบริเวณซอย 2 
ข๎างศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก 
หมูํที่ 1 ต.หนองหาร) 

1. เพ่ือพัฒนา
เส๎นทางคมนาคมให๎
ได๎มาตรฐาน 
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุ
ในการเดินทาง 
ประชาชนสัญจรได๎
อยํางสะดวก 
รวดเร็ว 
3. เพ่ือให๎การขนสํง 
ผลผลิตทาง
การเกษตรมีความ
สะดวกรวดเร็ว 

ชํวงที่ 1 ขนาด
กว๎างเฉลี่ย 
3.00-3.50 
เมตร ยาว 88  
เมตร หนา 
0.15 เมตร ชํวง
ที่ 2 ขนาดกว๎าง 
3.50 เมตร ยาว 
23.00 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่
ดําเนินการรวม
ไมํน๎อยกวํา 
366.50ตาราง
เมตร 

    240,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎
มาตรฐาน 

1. เส๎นทาง
คมนาคมมี
มาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ได๎สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสํง
ผลผลิตทางการ
เกษตรมีความ
รวดเร็ว 

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) 

6 โครงการปรับปรงุผิวถนน
เดิมด๎วยแอสฟ๓ลท๑ติกคอ
นกรีต (โอเวอร๑เลย๑) พร๎อม
ตีเส๎นจราจร ขนาดกว๎าง 
3.50 เมตร ยาว 132 
เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือพ้ืนที่ดําเนินการไมํ
น๎อยกวํา 462 ตาราง
เมตร (สถานที่กํอสร๎าง
บริเวณ ซอย 5 หมูํที่ 1  
ต.หนองหาร) 

1. เพื่อพัฒนาเส๎นทาง 
คมนาคมให๎ได๎
มาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง 
ประชาชนสัญจรได๎
อยํางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อให๎การขนสํง 
ผลผลิตทาง
การเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกว๎าง 
3.50 เมตร 
ยาว 132 
เมตร หนา 
0.05 เมตร 
หรือพ้ืนที่
ดําเนินการไมํ
น๎อยกวํา 462 
ตารางเมตร 

    260,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎
มาตรฐาน 

1. เส๎นทาง
คมนาคมมี
มาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ได๎สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสํง
ผลผลิตทางการ
เกษตรมีความ
รวดเร็ว 

กองชําง 

7 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล. พร๎อมตีเส๎นจราจร 
กว๎าง 2.50 เมตร ยาว 
53 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพ้ืนที่ดําเนินการ
ไมํน๎อยกวํา 132 เมตร 
(สถานที่กํอสร๎าง บริเวณ
ถนนซอยนางโสพิน  กัลยา 
หมูํที ่1  ต.หนองหาร) 

1. เพื่อพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคมให๎ได๎
มาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง 
ประชาชนสัญจรได๎
อยํางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อให๎การขนสํง 
ผลผลิตทาง
การเกษตรมีความ
สะดวกรวดเร็ว 

กว๎าง 2.50 
เมตร ยาว 53 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 
หรือพ้ืนที่
ดําเนินการไมํ
น๎อยกวํา 132 
เมตร 

    86,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎
มาตรฐาน 

1. เส๎นทาง
คมนาคมมี
มาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ได๎สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสํง
ผลผลิตทางการ
เกษตรมีความ
รวดเร็ว 

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) 

8 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล. พร๎อมตีเส๎นจราจร 
กว๎าง 4.00 เมตร ยาว 
374 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพ้ืนที่ดําเนินการ
ไมํน๎อยกวํา 1,496 เมตร 
(สถานที่กํอสร๎าง บริเวณ
ถนนซอย 6 ฝ๓งตรงข๎าม
คลองสงํนํ้าคลอง
ชลประทาน หมูํที ่1  ต.
หนองหาร) 

1. เพ่ือพัฒนา
เส๎นทางคมนาคมให๎
ได๎มาตรฐาน 
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุ
ในการเดินทาง 
ประชาชนสัญจรได๎
อยํางสะดวก 
รวดเร็ว 
3. เพ่ือให๎การขนสํง 
ผลผลิตทาง
การเกษตรมีความ
สะดวกรวดเร็ว 

กว๎าง 4.00 
เมตร ยาว 
374 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร หรือ
พ้ืนที่
ดําเนินการไมํ
น๎อยกวํา 
1,496 เมตร 

    1,030,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎
มาตรฐาน 

1. เส๎นทาง
คมนาคมมี
มาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทางได๎สะดวก 
รวดเร็ว 
3. การขนสํง
ผลผลิตทางการ
เกษตรมีความ
รวดเร็ว 

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) 

9 โครงการปรับปรงุผิวถนน
ด๎วยแอสฟ๓ลท๑คอนกรีต
พร๎อมตีเส๎นจราจร ขนาด
กว๎างเฉลี่ย 4.00-8.50 
เมตร ยาว 1,060 เมตร 
หนา 0.50 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ดําเนินการไมํน๎อย
กวํา 4,780 ตารางเมตร 
(สถานที่กํอสร๎างบริเวณ
ถนนชุมชนแมํเตาไห 2 ถึง
คลองชลประทาน หมูํที่ 1 
ตําบลหนองหาร อําเภอ
สันทราย จังหวัดเชียงใหมํ) 

1. เพ่ือพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคมให๎ได๎
มาตรฐาน 
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง 
ประชาชนสัญจรได๎
อยํางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพ่ือให๎การขนสํง 
ผลผลิตทางการเกษตร
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกว๎าง
เฉลี่ย 4.00-
8.50 เมตร 
ยาว 1,060 
เมตร หนา 
0.50 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่
ดําเนินการ
ไมํน๎อยกวํา 
4,780 
ตารางเมตร 

    1,778,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎
มาตรฐาน 

1. เส๎นทาง
คมนาคมมี
มาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทางได๎สะดวก 
รวดเร็ว 
3. การขนสํง
ผลผลิตทางการ
เกษตรมีความ
รวดเร็ว 

กองชําง 

10 โครงการกํอสร๎างถังกรอง
ระบบประปาหมูํบ๎าน 
(สถานที่กํอสร๎างบริเวณ
ระบบประปาของหมูํบ๎าน 
หมูํที่ 1 ต.หนองหาร) 

เพ่ือให๎มีนํ้าใช๎ในการ
อุปโภค บริโภคทํา
การเกษตรและเลี้ยง
สัตว๑ 
 

กํอสร๎างถัง
กรองระบบ
ประปา 

    600,000 กํอสร๎าง
เสร็จ 
100% 

 มีนํ้าใช๎ในการ
อุปโภคบริโภคทํา
การเกษตรและ
เลี้ยงสัตว๑อยําง
เพียงพอ 
 

กองชําง 

 
 
 



~ 15 ~ 

~ 15 ~ 
 

1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

11 โครงการติดต้ังไฟสํองสวําง
สาธารณะโซลําเซลล๑ 
(สถานที่กํอสร๎างบริเวณ
ถนนเส๎นคันคลอง หมูํที่ 1 
ต.หนองหาร) 

1.เพ่ือให๎มีแสงสวําง
เพียงพอสําหรับผู๎ใช๎
ถนนตอนกลางคืน 
2.เพ่ือปูองกัน รักษา
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย๑สินของ 

ติดต้ังไฟสํอง
สวําง
สาธารณะโซ
ลําเซลล๑ 

    150,000 จํานวนจุด 
ที่ได๎รับ
การขยาย
เขตไฟฟูา 

ประชาชนมี
ไฟฟูาสํอง
สวํางสร๎าง
ความ
ปลอดภัย
ให๎แกํชีวิต 
และทรัพย๑สิน 

กองชําง 
 

12 โครงการกํอสร๎างราง
ระบายนํ้า คสล. ขนาด
กว๎าง 0.50 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.62 เมตร ยาว 
99.00 เมตร หนา 0.12 
เมตร (สถานที่กํอสร๎าง
บริเวณตํอจากของเดิม
ถนนสายหลัก หมูํที่ 1 ต.
หนองหาร) 

1. เพ่ือปูองกันไมํให๎
ถนน เสียหายจากนํ้า
กัดเซาะ  
2. เพ่ือให๎ประชาชน
สัญจร ไปมา สะดวก 
ปลอดภัย  
3. เพ่ือให๎การระบาย
นํ้า เป็นปีอยํางสะดวก 

ขนาดกว๎าง 
0.50 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 
0.62 เมตร 
ยาว 99.00 
เมตร หนา 
0.12 เมตร 

    350,000 ร๎อยละ
ของรางที่
ได๎
มาตรฐาน 

1. สามารถ
ระบายนํ้าออก
จากผิวทางได๎
อยํางรวดเร็ว 
2. ลด
อุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชน
สามารถ
เดินทางได๎
สะดวก 
รวดเร็ว 
3. ลดป๓ญหา
อุทกภัย 

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) 

13 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล. ขนาดกว๎าง  3.00  
เมตร ยาว  45.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ
พ้ืนที่ดําเนินการไมํน๎อย
กวํา 135.00 ตาราง
เมตร   (สถานที่กํอสร๎าง 
ซอย 6 หมูํที่ 1  ต.หนอง
หาร) 

1. เพ่ือพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคมให๎ได๎
มาตรฐาน 
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง 
ประชาชนสัญจรได๎
อยํางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพ่ือให๎การขนสํง 
ผลผลิตทางการเกษตร
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกว๎าง  
3.00  เมตร 
ยาว  45.00 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 
หรือพ้ืนที่
ดําเนินการไมํ
น๎อยกวํา 
135.00 
ตารางเมตร    

    84,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎
มาตรฐาน 

1. เส๎นทาง
คมนาคมมี
มาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุ
ในการเดินทาง
ประชาชน
สามารถเดินทาง
ได๎สะดวก 
รวดเร็ว 
3. การขนสํง
ผลผลิตทางการ
เกษตรมีความ
รวดเร็ว 

กองชําง 

14 โครงการกํอสร๎างศาลา
อเนกประสงค๑ประจํา
หมูํบ๎าน กว๎าง 8.00 เมตร 
ยาว 10.00 เมตร ขนาด
พ้ืนที่ดําเนินการไมํน๎อย
กวํา 80 ตารางเมตร 
(สถานที่กํอสร๎างชุมชน
บ๎านแมํเตาไห 2 หมูํที่ 1  
ต.หนองหาร) 

เพ่ือกํอสร๎างอาคาร
เอนกประสงค๑ พร๎อม
ห๎องเก็บของและ
ห๎องนํ้าเพ่ือใช๎จัด
กิจกรรมหมูํบ๎าน 

กํอสร๎างศาลา
อเนกประสงค๑
ประจําหมูํบ๎าน 
กว๎าง 8.00 
เมตร ยาว 
10.00 เมตร 
ขนาดพ้ืนที่
ดําเนินการไมํ
น๎อยกวํา 80 
ตารางเมตร 

    750,000 กํอสร๎าง
เสร็จ 
100% 

สร๎างอาคารห๎อง
ประชุม เพ่ือใช๎
จัดกิจกรรม
หมูํบ๎าน 

กองชําง 



~ 17 ~ 

~ 17 ~ 
 

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) 

ชุมชนป่าบง         
15 โครงการกํอสร๎างถนน 

คสล. พร๎อมตีเส๎นจราจร 
กว๎าง 3.50 เมตร ยาว 
169 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพ้ืนที่ดําเนินการ
ไมํน๎อยกวํา 591.50 
เมตร (สถานที่กํอสร๎าง 
ซอย 4 หมูํ 2  ต.หนอง
หาร) 

1. เพ่ือพัฒนา
เส๎นทาง 
คมนาคมให๎ได๎
มาตรฐาน 
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุ
ในการเดินทาง 
ประชาชนสัญจรได๎
อยํางสะดวก 
รวดเร็ว 
3. เพ่ือให๎การขนสํง 
ผลผลิตทาง
การเกษตร 
มีความสะดวก
รวดเร็ว 

กว๎าง 3.50 
เมตร ยาว 
169 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมํ
น๎อยกวํา 
591.50 เมตร 

    380,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎
มาตรฐาน 

1. เส๎นทาง
คมนาคมมี
มาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุ
ในการเดินทาง
ประชาชน
สามารถเดินทาง
ได๎สะดวก 
รวดเร็ว 
3. การขนสํง
ผลผลิตทางการ
เกษตรมีความ
รวดเร็ว 

กองชําง 

16 โครงการปรับปรงุระบบ
ประปาหมูํบ๎าน กํอสร๎างถัง
กรองและเปลี่ยนอุปกรณ๑
ภายในโรงสูบ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการจํายนํ้า 

เพ่ือให๎มีนํ้าใช๎ในการ
อุปโภค บริโภคทํา
การเกษตรและเลี้ยง
สัตว๑ 
 

กํอสร๎างถัง
กรองและ
เปลี่ยนอุปกรณ๑
ภายในโรงสูบ 
เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การจํายนํ้า
ชุมชนปุาบง 

    650,000 กํอสร๎าง
เสร็จ 
100% 

 มีนํ้าใช๎ในการ
อุปโภคบริโภค
ทําการเกษตร
และเลี้ยงสัตว๑
อยํางเพียงพอ 
 

กองชําง 



~ 18 ~ 

~ 18 ~ 
 

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) 

17 โครงการจัดซื้อโคมไฟไฮโซ
เดียมพร๎อมติดต้ัง ขนาด 
250 วัตต๑ เพ่ือติดต้ัง
บริเวณสามแยกทางไปหมูํ 
2 ต.หนองหาร ต้ังแตํปาก
ทางเข๎า-สุดซอย 

1. เพ่ือพัฒนา
เส๎นทาง 
คมนาคมให๎ได๎
มาตรฐาน 
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุ
ในการเดินทาง 
ประชาชนสัญจรได๎
อยํางสะดวก 
รวดเร็ว 
 

จัดซื้อโคมไฟ
ไฮโซเดียม
พร๎อมติดต้ัง 
ขนาด 250 
วัตต๑ เพ่ือ
ติดต้ังบริเวณ
สามแยกทาง
ไปหมูํ 2 ต.
หนองหาร 
ต้ังแตํปาก
ทางเข๎า-สุด
ซอย 

    100,000 ประชาชน
ได๎รับ 
ความ
สะดวก 
ปลอดภัย
ในการ 
สัญจรมาก
ข้ึน 

1. ลดอุบัติเหตุ
ในการเดินทาง
ประชาชน
สามารถเดินทาง
ได๎สะดวก 
รวดเร็ว 
2. มีแสงสวํางที ่
เพียงพอและทํา
ให๎ การสัญจร 
ปลอดภัย 
 

กองชําง 

18 โครงการกํอสร๎างกําแพง
กันดินเพ่ือปูองกันถนน
ทรุด สูง 2.00 เมตร ยาว 
82 เมตร  (สถานที่
กํอสร๎างบริเวณถนนหน๎า
บ๎านพํอหลวงใจ หมูํที่ 2 
ต.หนองหาร) 

เพ่ือปูองกันการ
พังทลายของดิน 

สูง 2.00 
เมตร ยาว 82 
เมตร 

    1,500,00
0  

กํอสร๎าง
เสร็จแล๎ว 

มีกําแพงกันดิน
ปูองกันพังทลาย
ของดิน 

กองชําง 

 
 
 



~ 19 ~ 

~ 19 ~ 
 

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) 

19 โครงการวางทํอรางระบาย
นํ้า ขนาดเส๎นศูนย๑กลาง 
0.80 เมตร จํานวน 86 
ทํอน พร๎อมบํอพัก และ
ขยายผิวจราจร (บริเวณ
ข๎างอุโบสถวัดปุาบง  หมูํ 
2  ต.หนองหาร) 

1. เพ่ือปูองกันไมํให๎
ถนน เสียหายจากนํ้า
กัดเซาะ  
2. เพ่ือให๎ประชาชน
สัญจร ไปมา สะดวก 
ปลอดภัย  
3. เพ่ือให๎การระบาย
นํ้า เป็นไปอยําง
สะดวก 

กํอสร๎างทํอ
รางระบาย
นํ้า ขนาด
เส๎น
ศูนย๑กลาง 
0.80 เมตร 
จํานวน 86 
ทํอน พร๎อม
บํอพัก และ
ขยายผิว
จราจร 

    450,000 ร๎อยละ
ของรางที่
ได๎
มาตรฐาน 

1. สามารถระบาย
นํ้าออกจากผิวทาง
ได๎อยํางรวดเร็ว 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทางได๎สะดวก 
รวดเร็ว 
3. ลดป๓ญหา
อุทกภัย 

กองชําง 

20 โครงการกํอสร๎างดาดลํา
เหมืองคลองสํงนํ้า ขนาด
กว๎าง 2.00 เมตร ลึก 
1.50 เมตร ยาว 500 
เมตร (สถานที่กํอสร๎าง 
บริเวณลําเหมือง ซอย 9 
หมูํที่ 2 ต.หนองหาร) 

เพ่ือปูองกันการ
พังทลายของดิน 

ขนาดกว๎าง 
2.00 เมตร 
ลึก 1.50 
เมตร ยาว 
500 เมตร 

    800,000 กํอสร๎าง
เสร็จแล๎ว 

มีกําแพงกันดิน
ปูองกันพังทลาย
ของดิน 

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 โครงการปรับปรงุผิวถนน
เดิมด๎วยแอสฟ๓ลท๑ติกคอ
นกรีต (โอเวอร๑เลย๑) พร๎อม
ตีเส๎นจราจร ขนาดกว๎าง 
4.00 เมตร ยาว 184 
เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือพ้ืนที่ดําเนินการไมํ
น๎อยกวํา 736 ตาราง
เมตร (สถานที่กํอสร๎าง
บริเวณหน๎าวัดปุาบง หมูํที่ 
2  ต.หนองหาร) 

1. เพ่ือพัฒนาเส๎นทาง 
คมนาคมให๎ได๎
มาตรฐาน 
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง 
ประชาชนสัญจรได๎
อยํางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพ่ือให๎การขนสํง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกว๎าง 
4.00 เมตร 
ยาว 184 
เมตร หนา 
0.05 เมตร 
หรือพ้ืนที่
ดําเนินการ
ไมํน๎อยกวํา 
736 ตาราง
เมตร 

    260,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎
มาตรฐาน 

1. เส๎นทาง
คมนาคมมี
มาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ได๎สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสํง
ผลผลิตทางการ
เกษตรมีความ
รวดเร็ว 

กองชําง 

22 โครงการปรับปรงุผิวถนน
เดิมด๎วยแอสฟ๓ลท๑ติกคอ
นกรีต (โอเวอร๑เลย๑) พร๎อม
ตีเส๎นจราจร ขนาดกว๎าง  
3.50 เมตร ยาว 95 
เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือพ้ืนที่ดําเนินการไมํ
น๎อยกวํา 332 ตาราง
เมตร   (สถานที่กํอสร๎าง
บริเวณซอย 7  หมูํที่ 2  
ต.หนองหาร) 

1. เพ่ือพัฒนาเส๎นทาง 
คมนาคมให๎ได๎
มาตรฐาน 
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง 
ประชาชนสัญจรได๎
อยํางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพ่ือให๎การขนสํง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกว๎าง  
3.50 เมตร 
ยาว 95 
เมตร หนา 
0.05 เมตร 
หรือพ้ืนที่
ดําเนินการ
ไมํน๎อยกวํา 
332 ตาราง
เมตร 

    120,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎
มาตรฐาน 

1. เส๎นทาง
คมนาคมมี
มาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ได๎สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสํง
ผลผลิตทางการ
เกษตรมีความ
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) 

23 โครงการจัดทําปูายแผนที่
หมูํบ๎าน ปูายชื่อสถานที่
สําคัญ ปูายชื่อ
คณะกรรมการหมูํบ๎าน 
(สถานที่กํอสร๎างบริเวณ 
หมูํที่ 2 ต.หนองหาร) 

เพ่ือความเป็นระเบียบ 
และทราบข๎อมูล 
เก่ียวกับพ้ืนที่ใน 
ชุมชน 

ปูายแผนที่
หมูํบ๎าน 
ปูายชื่อ
สถานที่
สําคัญ ปูาย
ชื่อ
คณะกรรมก
ารหมูํบ๎าน 

    50,000 ร๎อยละ
ของปูายที่
ได๎รับการ
ติดต้ัง
ครบถ๎วน 

1.การ ติดตาม 
ค๎ นหา สถานที่
ตําง  ๆ สะดวก 
และรวดเร็วมาก
ย่ิงข้ึน 
2.การให๎บริการ
สาธารณประโย
ชน๑เป็นไปอยําง
ทั่วถึง 

กองชําง 

ชุมชนป่าขาม         
24 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. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
เดินทาง ประชาชนสัญจร
ได๎อยํางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อให๎การขนสํง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

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

    120,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎
มาตรฐาน 

1. เส๎นทาง
คมนาคมมี
มาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชน
สามารถเดินทาง 
ได๎สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสํง
ผลผลิตทางการ
เกษตรมีความ
รวดเร็ว 

กองชําง 



~ 22 ~ 

~ 22 ~ 
 

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) 

25 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล. พร๎อมตีเส๎นจราจร  
ขนาดกว๎าง 3.50 เมตร 
ยาว 21 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพ้ืนที่ดําเนินการ
ไมํน๎อยกวํา 73 ตาราง
เมตร (สถานที่กํอสร๎าง
บริเวณซอยปริญญา หมูํที่ 
3  ต.หนองหาร) 

1. เพ่ือพัฒนาเส๎นทาง 
คมนาคมให๎ได๎
มาตรฐาน 
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง 
ประชาชนสัญจรได๎
อยํางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพ่ือให๎การขนสํง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกว๎าง 
3.50 เมตร 
ยาว 21 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 
หรือพ้ืนที่
ดําเนินการ
ไมํน๎อยกวํา 
73 ตาราง
เมตร 

    47,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎
มาตรฐาน 

1. เส๎นทางคมนาคม
มีมาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ได๎สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมี
ความรวดเร็ว 

กองชําง 

26 โครงการปรับปรงุผิวถนน
เดิมด๎วยแอสฟ๓ลท๑ติกคอ
นกรีต (โอเวอร๑เลย๑) พร๎อม
ตีเส๎นจราจร ขนาดกว๎าง 
3.00-3.50 เมตร ยาว  
27.00 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือพ้ืนที่ดําเนินการ
ไมํน๎อยกวํา 89 ตาราง
เมตร (สถานที่กํอสร๎าง
บริเวณซอย 8 หมูํที่ 3  ต.
หนองหาร) 

1. เพ่ือพัฒนาเส๎นทาง 
คมนาคมให๎ได๎
มาตรฐาน 
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง 
ประชาชนสัญจรได๎
อยํางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพ่ือให๎การขนสํง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกว๎าง 
3.00-3.50 
เมตร ยาว  
27.00 
เมตร หนา 
0.05 เมตร 
หรือพ้ืนที่
ดําเนินการ
ไมํน๎อยกวํา 
89 ตาราง
เมตร 

    38,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎
มาตรฐาน 

1. เส๎นทางคมนาคม
มีมาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ได๎สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมี
ความรวดเร็ว 

กองชําง 

 



~ 23 ~ 

~ 23 ~ 
 

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) 

27 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล. พร๎อมตีเส๎นจราจร  
ขนาดกว๎าง 3.50-4.00 
เมตร ยาว 40 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพ้ืนที่
ดําเนินการไมํน๎อยกวํา 
150 ตารางเมตร 
(สถานที่กํอสร๎างบริเวณ
ซอย ลุงใจ หมูํที่ 3  ต.
หนองหาร) 

1. เพ่ือพัฒนาเส๎นทาง 
คมนาคมให๎ได๎
มาตรฐาน 
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง 
ประชาชนสัญจรได๎
อยํางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพ่ือให๎การขนสํง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกว๎าง 
3.50-4.00 
เมตร ยาว 
40 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร หรือ
พ้ืนที่
ดําเนินการ
ไมํน๎อยกวํา 
150 ตาราง
เมตร 

    97,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎
มาตรฐาน 

1. เส๎นทางคมนาคม
มีมาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ได๎สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมี
ความรวดเร็ว 

กองชําง 

28 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล. พร๎อมตีเส๎นจราจร  
ขนาดกว๎าง 2.50 เมตร 
ยาว 28 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพ้ืนที่ดําเนินการ
ไมํน๎อยกวํา 70 ตาราง
เมตร (สถานที่กํอสร๎าง
บริเวณ ซอย บ๎านพัน ธิดี  
หมูํ 3 ต.หนองหาร) 

1. เพ่ือพัฒนาเส๎นทาง 
คมนาคมให๎ได๎
มาตรฐาน 
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง 
ประชาชนสัญจรได๎
อยํางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพ่ือให๎การขนสํง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกว๎าง 
2.50 เมตร 
ยาว 28 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 
หรือพ้ืนที่
ดําเนินการ
ไมํน๎อยกวํา 
70 ตาราง
เมตร 

    45,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎
มาตรฐาน 

1. เส๎นทางคมนาคม
มีมาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ได๎สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมี
ความรวดเร็ว 

กองชําง 

 



~ 24 ~ 

~ 24 ~ 
 

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) 

29 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล. พร๎อมตีเส๎นจราจร  
ขนาดกว๎าง 2.50 เมตร 
ยาว 21 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพ้ืนที่ดําเนินการ
ไมํน๎อยกวํา 52 ตาราง
เมตร (สถานที่กํอสร๎าง
บริเวณ ซอย บ๎านปูาแดง  
พิเคราะห๑กิจ  หมูํ 3  ต.
หนองหาร) 

1. เพ่ือพัฒนาเส๎นทาง 
คมนาคมให๎ได๎
มาตรฐาน 
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง 
ประชาชนสัญจรได๎
อยํางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพ่ือให๎การขนสํง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกว๎าง 
2.50 เมตร 
ยาว 21 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 
หรือพ้ืนที่
ดําเนินการ
ไมํน๎อยกวํา 
52 ตาราง
เมตร 

    34,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎
มาตรฐาน 

1. เส๎นทางคมนาคม
มีมาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ได๎สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมี
ความรวดเร็ว 

กองชําง 

30 โครงการปรับปรงุผิวถนน
เดิมด๎วยแอสฟ๓ลท๑ติกคอ
นกรีต (โอเวอร๑เลย๑) พร๎อม
ตีเส๎นจราจร ขนาดกว๎าง 
3.50 เมตร ยาว 31 
เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือพ้ืนที่ดําเนินการไมํ
น๎อยกวํา 108 ตาราง
เมตร (สถานที่กํอสร๎าง
บริเวณซอย 19 หมูํที่ 3  
ต.หนองหาร) 

1. เพ่ือพัฒนาเส๎นทาง 
คมนาคมให๎ได๎
มาตรฐาน 
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง 
ประชาชนสัญจรได๎
อยํางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพ่ือให๎การขนสํง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกว๎าง 
3.50 เมตร 
ยาว 31 
เมตร หนา 
0.05 เมตร 
หรือพ้ืนที่
ดําเนินการ
ไมํน๎อยกวํา 
108 ตาราง
เมตร 

    46,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎
มาตรฐาน 

1. เส๎นทางคมนาคม
มีมาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ได๎สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมี
ความรวดเร็ว 

กองชําง 

 



~ 25 ~ 

~ 25 ~ 
 

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) 

31 โครงการกํอสร๎างราง
ระบายนํ้า คสล. ขนาด
กว๎าง 0.50 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.40 – 0.60 
เมตร ยาว 52.00 เมตร 
หนา 0.12 เมตร (สถานที่
กํอสร๎างบริเวณซอย 10 
หมูํที่ 3 ต.หนองหาร) 

1. เพ่ือพัฒนาการ
ระบายนํ้าให๎ดีย่ิงข้ึน 
และมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง 
ประชาชนสัญจรได๎
อยํางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพ่ือให๎การขนสํง 
ผลผลิตทางการเกษตร
มีความสะดวกรวดเร็ว 

รางระบาย
นํ้า คสล. 
ขนาดกว๎าง 
0.50 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 
0.40 – 
0.60 เมตร 
ยาว 52.00 
เมตร หนา 
0.12 เมตร 

    200,000 ร๎อยละ
ของรางที่
ได๎
มาตรฐาน 

1. สามารถระบาย
นํ้าออกจากผิวทาง
ได๎อยํางรวดเร็ว 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทางได๎สะดวก 
รวดเร็ว 
3. ลดป๓ญหาอุทกภัย 

กองชําง 

32 โครงการกํอสร๎างราง
ระบายนํ้า คสล. ขนาด
กว๎าง 0.50 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.40 – 0.60 
เมตร ยาว 133.00 เมตร 
หนา 0.12 เมตร (สถานที่
กํอสร๎างบริเวณซอย 9 หมูํ
ที่ 3 ต.หนองหาร) 

1. เพ่ือพัฒนาการ
ระบายนํ้าให๎ดีย่ิงข้ึน 
และมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง 
ประชาชนสัญจรได๎
อยํางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพ่ือให๎การขนสํง 
ผลผลิตทางการเกษตร
มีความสะดวกรวดเร็ว 

รางระบาย
นํ้า คสล. 
ขนาดกว๎าง 
0.50 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 
0.40 – 
0.60 เมตร 
ยาว 
133.00 
เมตร หนา 
0.12 เมต 

    505,000 ร๎อยละ
ของรางที่
ได๎
มาตรฐาน 

1. สามารถระบาย
นํ้าออกจากผิวทาง
ได๎อยํางรวดเร็ว 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทางได๎สะดวก 
รวดเร็ว 
3. ลดป๓ญหาอุทกภัย 

กองชําง 

 



~ 26 ~ 

~ 26 ~ 
 

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) 

33 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล. พร๎อมตีเส๎นจราจร 
ขนาดกว๎าง 3.00 เมตร 
ยาว 30.00 เมตร หนา  
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่
ดําเนินการไมํน๎อยกวํา 
90.00 ตารางเมตร 
(สถานที่กํอสร๎างบริเวณ
ซอย 18 หมูํที่ 3 ต.หนอง
หาร) 

1. เพ่ือพัฒนาเส๎นทาง 
คมนาคมให๎ได๎
มาตรฐาน 
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง 
ประชาชนสัญจรได๎
อยํางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพ่ือให๎การขนสํง
ผลผลิตทางการเกษตร
มีความสะดวกรวดเร็ว 

3.00 เมตร 
ยาว 30.00 
เมตร หนา  
0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่
ดําเนินการ
ไมํน๎อยกวํา 
90.00 
ตารางเมตร 

    58,000 ร๎อยละ
ของรางที่
ได๎
มาตรฐาน 

1. สามารถระบาย
นํ้าออกจากผิวทาง
ได๎อยํางรวดเร็ว 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทางได๎สะดวก 
รวดเร็ว 
3. ลดป๓ญหาอุทกภัย 

กองชําง 

34 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล. พร๎อมตีเส๎นจราจร 
ขนาดกว๎าง 3.00 เมตร 
ยาว 72.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่
ดําเนินการไมํน๎อยกวํา 
216.00 ตารางเมตร 
(สถานที่กํอสร๎างบริเวณ
ซอย 21 หมูํที่ 3 ต.หนอง
หาร) 

1. เพ่ือพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคมให๎ได๎
มาตรฐาน 
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง 
ประชาชนสัญจรได๎
อยํางสะดวกรวดเร็ว 
3. เพ่ือให๎การขนสํง
ผลผลิตทางการเกษตร
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ถนน คสล. 
พร๎อมตีเส๎น
จราจร 
ขนาดกว๎าง 
3.00 เมตร 
ยาว 72.00 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่
ดําเนินการ
ไมํน๎อยกวํา 
216.00 
ตารางเมตร 

    140,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎
มาตรฐาน 

1. เส๎นทางคมนาคม
มีมาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
ก า ร เ ดิ น ท า ง
ประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ได๎สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสํงผลผลิต
ทา งการ เกษตรมี
ความรวดเร็ว 

กองชําง 



~ 27 ~ 

~ 27 ~ 
 

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) 

35 โครงการขยายเขตการจําย
นํ้าประปา หมูํที่ 3 ต.
หนองหาร ชุมชนปุาขาม 

เพ่ือให๎ประชาชนมี 
นํ้าประปาใช๎อุปโภค 
บริโภคอยํางทั่วถึง  

ขยายเขต
การจําย
นํ้าประปา 
หมูํที่ 3 ต.
หนองหาร 
ชุมชนปุา
ขาม 

    250,000 กํอสร๎าง
เสร็จ 
100% 

มีนํ้าใช๎ในการ
อุปโภคบริโภคทํา
การเกษตรและเลี้ยง
สัตว๑อยํางเพียงพอ 

กองชําง 

36 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล. พร๎อมตีเส๎นจราจร  
ขนาดกว๎าง 3.50-4.00 
เมตร ยาว 715 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ
พ้ืนที่ดําเนินการไมํน๎อย
กวํา 2,681 ตารางเมตร 
(สถานที่กํอสร๎างบริเวณ
ถนนเลียบลํานํ้าคาว-หลัง
วัดห๎วยเก๋ียง  หมูํ 3 ต.
หนองหาร) 

1. เพ่ือพัฒนาเส๎นทาง 
คมนาคมให๎ได๎
มาตรฐาน 
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง 
ประชาชนสัญจรได๎
อยํางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพ่ือให๎การขนสํง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกว๎าง 
3.50-4.00 
เมตร ยาว 
715 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร หรือ
พ้ืนที่
ดําเนินการ
ไมํน๎อยกวํา 
2,681 
ตารางเมตร 

    1,890,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎
มาตรฐาน 

1. เส๎นทางคมนาคม
มีมาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ได๎สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมี
ความรวดเร็ว 

กองชําง 

 
 



~ 28 ~ 

~ 28 ~ 
 

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) 

37 โครงการเปลี่ยนฝางราง
ระบายนํ้าคสล. ท้ังสอง
ข๎างถนน ขนาดกว๎างเฉลี่ย 
0.40-0.05 เมตร หนา 
0.10 เมตร ยาวรวม 
117 เมตร (สถานที่
กํอสร๎างบริเวณซอย 7 ถึง
สะพานบ๎านปุาขาม) หมูํที่ 
3 หนองหาร 

1. เพ่ือปูองกันไมํให๎
ถนน เสียหายจากนํ้า
กัดเซาะ  
2. เพ่ือให๎ประชาชน
สัญจร ไปมา สะดวก 
ปลอดภัย  
3. เพ่ือให๎การระบาย
นํ้า เป็นปีอยํางสะดวก 

(สถานที่
กํอสร๎างซอย 
7) 

    130,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎
มาตรฐาน 

1. ถนนมสีภาพดี
และปลอดภัยจาก
นํ้ากัดเซาะ 
 2. ประชาชน
สามารถใช ๎เส๎นทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย  
3. การระบายนํ้า
สะดวก นํ้าไมํทํวมขัง 

กองชําง 

38 โครงการกํอสร๎างเมรุปุาช๎า 
(สถานที่กํอสร๎างบริเวณวัด
ห๎วยเก๋ียง หมูํที่ 3  
ต.หนองหาร) 

เ พ่ื อ ไ ว๎ บ ริ ก า ร
สาธารณะแกํชุมชน
ห๎วยเกี๋ยงและชุมชน
ใกล๎เคียง 

เมรุปุาช๎า 
จํานวน 1 
แหํง 

    1,600,000 กํอสร๎าง
เสร็จ 
100% 

1. ชุมชนมีเมรุเผํา
ศพที่ถูกสุขลักษณะ 
2. ภูมิทัศน๑
ภายในฌาปนสถาน
ได๎รับการปรับปรงุให๎
ดูสวยงาม 

กองชําง 

39 โครงการปรับปรงุเสียง
ตามสายหมูํบ๎าน ชุมชนปุา
ขาม หมูํที่ 3  ต.หนองหาร 

เ พ่ื อ ไ ว๎ บ ริ ก า ร
สาธารณะแกํชุมชน
และชุมชนใกล๎เคียง 

ปรับปรุง
เสียงตาม
สาย จํานวน 
1 แหํง 

    200,000 ร๎ อ ย ล ะ
ข อ ง ก า ร
ติดต้ังเสียง
ต า ม ส า ย
ครบถ๎วน  

1. ประชาชนได๎รับ
ขําวสารอยํางทั่วถึง 
และชัดเจน 
2. สร๎า งความ
สามัคคีภายในชุมชน 
 

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) 

ชุมชนห้วยเก๋ียง         
40 โครงการกํอสร๎างถนน 

คสล. พร๎อมตีเส๎นจราจร 
ขนาดกว๎างเฉลี่ย 3.00 -
4.00 เมตร ยาว 
345.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่
ดําเนินการไมํน๎อยกวํา 
1,207.50 ตารางเมตร 
(สถานที่กํอสร๎างบริเวณ
ซอย 8 หลังวัด หมูํที่ 3 ต.
หนองหาร) 

1. เพ่ือพัฒนาเส๎นทาง
ค ม น า ค ม ใ ห๎ ไ ด๎
มาตรฐาน 
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุใน
ก า ร เ ดิ น ท า ง 
ประชาชนสัญจร ไ ด๎
อยํางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพ่ือให๎การขนสํง
ผลผลิตทางการเกษตร
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ถนน คสล. 
พร๎อมตีเส๎น
จราจร ขนาด
กว๎างเฉลี่ย 
3.00 -4.00 
เมตร ยาว 
345.00 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่
ดําเนินการไมํ
น๎อยกวํา 
1,207.50 
ตารางเมตร 

    750,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎
มาตรฐาน 

1. เส๎นทางคมนาคม
มีมาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
ก า ร เ ดิ น ท า ง
ประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ได๎สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสํงผลผลิต
ทา งการ เกษตรมี
ความรวดเร็ว 

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) 

41 โครงการปรับปรงุผิวถนน
เดิมด๎วยแอสฟ๓ลท๑ติกคอ
นกรีต (โอเวอร๑เลย๑) พร๎อม
ตีเส๎นจราจร ขนาดกว๎าง 
3.00 – 3.50 เมตร ยาว 
90.00 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือมีพ้ืนที่
ดําเนินการไมํน๎อยกวํา 
292.00 ตารางเมตร 
(สถานที่กํอสร๎างบริเวณ
บ๎านลุงมา-บ๎านปูามุก หมูํ
ที่ 3 ต.หนองหาร) 

1. เพ่ือพัฒนาเส๎นทาง
ค ม น า ค ม ใ ห๎ ไ ด๎
มาตรฐาน 
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุใน
ก า ร เ ดิ น ท า ง 
ประชาชนสัญจร ไ ด๎
อยํางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพ่ือให๎การขนสํง
ผลผลิตทางการเกษตร
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ถนนกว๎าง 
3.00 – 
3.50 เมตร 
ยาว 90.00 
เมตร หนา 
0.05 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่
ดําเนินการ
ไมํน๎อยกวํา 
292.00 
ตารางเมตร 

    115,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎
มาตรฐาน 

1. เส๎นทางคมนาคม
มีมาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
ก า ร เ ดิ น ท า ง
ประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ได๎สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสํงผลผลิต
ทา งการ เกษตรมี
ความรวดเร็ว 

กองชําง 

42 โครงการกํอสร๎างราง
ระบายนํ้า คสล. ขนาด
กว๎าง 0.40 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.40 – 0.60 
เมตร ยาว 40.00 เมตร 
หนา 0.10 เมตร (สถานที่
กํอสร๎างบริเวณซอย 7 หมูํ
ที่ 3 ต.หนองหาร) 

1 .  เ พ่ื อ พัฒ นากา ร
ระบายนํ้าให๎ ดี ย่ิง ข้ึน 
และมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุใน
ก า ร เ ดิ น ท า ง 
ประชาชนสัญจร ไ ด๎
อยํางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพ่ือให๎การขนสํง 
ผลผลิตทางการเกษตร
มีความสะดวกรวดเร็ว 

รางระบาย
นํ้า คสล. 
ขนาดกว๎าง 
0.40 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 
0.40 – 
0.60 เมตร 
ยาว 40.00 
เมตร หนา 
0.10 เมตร 

    135,000 ร๎อยละ
ของรางที่
ได๎
มาตรฐาน 

1. สามารถระบาย
นํ้าออกจากผิวทาง
ได๎อยํางรวดเร็ว 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทางได๎สะดวก 
รวดเร็ว 
3. ลดป๓ญหาอุทกภัย 

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) 

43 โครงการปรับปรงุผิวถนน
เดิมด๎วยแอสฟ๓ลท๑ติกคอ
นกรีต (โอเวอร๑เลย๑) พร๎อม
ตีเส๎นจราจร ขนาดกว๎าง 
4.00 เมตร ยาว 
280.00 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่
ดําเนินการไมํน๎อยกวํา 
1,120.00 ตารางเมตร 
(สถานที่กํอสร๎างบริเวณ
บ๎านปูาจิ้น-บ๎านปูาเที่ยง
ข๎างวัด หมูํที่ 3 ต.หนอง
หาร) 

1. เพ่ือพัฒนาเส๎นทาง
ค ม น า ค ม ใ ห๎ ไ ด๎
มาตรฐาน 
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุใน
ก า ร เ ดิ น ท า ง 
ประชาชนสัญจร ไ ด๎
อยํางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพ่ือให๎การขนสํง
ผลผลิตทางการเกษตร
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ถนน กว๎าง 
4.00 เมตร 
ยาว 
280.00 
เมตร หนา 
0.05 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่
ดําเนินการ
ไมํน๎อยกวํา 
1,120.00 
ตารางเมตร 

    437,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎
มาตรฐาน 

1. เส๎นทางคมนาคม
มีมาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
ก า ร เ ดิ น ท า ง
ประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ได๎สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสํงผลผลิต
ทา งการ เกษตรมี
ความรวดเร็ว 

กองชําง 

44 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล. พร๎อมตีเส๎นจราจร 
ขนาดกว๎าง 5.00 เมตร 
ยาว 170 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่
ดําเนินการไมํน๎อยกวํา
850 ตารางเมตร 
(สถานที่กํอสร๎างบริเวณ 
บ๎านสม  ป๓ญญาเป็ง ซอย 
10 หมูํที่ 3 ต.หนองหาร) 

1. เพ่ือพัฒนาเส๎นทาง
ค ม น า ค ม ใ ห๎ ไ ด๎
มาตรฐาน 
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุใน
ก า ร เ ดิ น ท า ง 
ประชาชนสัญจร ไ ด๎
อยํางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพ่ือให๎การขนสํง
ผลผลิตทางการเกษตร
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ถนน กว๎าง
5.00 เมตร 
ยาว 170 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่
ดําเนินการ
ไมํน๎อยกวํา
850 ตาราง
เมตร 

    520,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ไ ด๎
มาตรฐาน 

1. เส๎นทางคมนาคม
มีมาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
ก า ร เ ดิ น ท า ง
ประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ได๎สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสํงผลผลิต
ทา งการ เกษตรมี
ความรวดเร็ว 

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) 

45 โครงการกํอสร๎างราง
ระบายนํ้า คสล. กว๎าง 
0.50 เมตร ลึก เฉลี่ย 
0.62. เมตร หนา 0.12 
เมตร ยาว 357 เมตร  
(สถานที่กํอสร๎าง หน๎านํ้า
ด่ืมรํมรื่น หมูํที ่3 ตําบล 
หนองหาร) 

1. เพ่ือพัฒนาเส๎นทาง 
คมนาคมให๎ได๎
มาตรฐาน 
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง 
ประชาชนสัญจรได๎
อยํางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพ่ือให๎การขนสํง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

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

    1,200,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎
มาตรฐาน 

1. เส๎นทางคมนาคม
มีมาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ได๎สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมี
ความรวดเร็ว 

กองชําง 

46 โครงการกํอสร๎างถังกรอง 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
จํายนํ้าประปาหมูํบ๎าน 
(สถานที่กํอสร๎าง บริเวณ
ประปาหมูํบ๎าน หมูํที่ 3  
ต.หนองหาร) 

เพ่ือให๎มีนํ้าใช๎ในการ
อุปโภค บริโภคทํา
การเกษตรและเลี้ยง
สัตว๑ 
 

กํอสร๎างถัง
กรอง เพ่ือ
เพ่ิม
ประสิทธิภา
พการจําย
นํ้าประปา
หมูํบ๎าน 

    550,000 กํอสร๎าง
เสร็จ 
100% 

มีนํ้าใช๎ในการ
อุปโภคบริโภคทํา
การเกษตรและเลี้ยง
สัตว๑อยํางเพียงพอ 
 

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) 

47 โครงการกํอสร๎างระบบ
ประปาขนาดใหญํ จํานวน 
1 แหํง ตามแบบแปลน
กรมทรัพยากรนํ้า (สถานที่
กํอสร๎างบริเวณที่ดินของ
หมูํบ๎าน) ชุมชนห๎วยเก๋ียง 

1. เพ่ือให๎มีนํ้าใช๎ใน
การอุปโภค บริโภคทํา
การเกษตรและเลี้ยง
สัตว๑ 
2. เพ่ือขยายลํานํ้า
และกําจัดวัชพืช ทําให๎
การระบายนํ้าสะดวก
และปูองกันนํ้าทํวม 

กํอสร๎าง
ระบบ
ประปา
ขนาดใหญํ 
จํานวน 1 
แหํง ตาม
แบบแปลน
กรม
ทรัพยากร 
ชุมชนห๎วย
เก๋ียง 

    2,700,000 กํอสร๎าง
เสร็จ 
100% 

1. มีนํ้าใช๎ในการ
อุปโภคบริโภคทํา
การเกษตรและเลี้ยง
สัตว๑อยํางเพียงพอ 
2. ลํานํ้าไมํต้ืนเขิน 
กว๎างข้ึนไมํมีวัชพืช 
สามารถระบายนํ้าได๎
อยํางสะดวกและ
ปูองกันการเกิดนํ้า
ทํวม 

กองชําง 

48 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล. พร๎อมตีเส๎นจราจร 
ขนาดกว๎าง  3.00 เมตร 
ยาว 75 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพ้ืนที่ดําเนินการ
ไมํน๎อยกวํา 225 ตาราง
เมตร   (สถานที่กํอสร๎าง 
บริเวณหน๎าบ๎านลุงสม คํา
สุก  หมูํที่ 3  ต.หนอง
หาร) 

1. เพ่ือพัฒนาเส๎นทาง 
คมนาคมให๎ได๎
มาตรฐาน 
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง 
ประชาชนสัญจรได๎
อยํางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพ่ือให๎การขนสํง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกว๎าง  
3.00 เมตร 
ยาว 75 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 
หรือพ้ืนที่
ดําเนินการ
ไมํน๎อยกวํา 
225 ตาราง
เมตร 

    148,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎
มาตรฐาน 

1. เส๎นทางคมนาคม
มีมาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ได๎สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมี
ความรวดเร็ว 

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) 

49 โครงการขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะ (สถานที่
กํอสร๎างบริเวณซอย 1 
และ ซอย 2 หมูํที่ 3 ต.
หนองหาร) 

1.เพ่ือให๎มีแสงสวําง
เพียงพอสําหรับผู๎ใช๎
ถนนตอนกลางคืน 
2.เพ่ือปูองกัน รักษา
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย๑สินของ 

ขยายเขต
ไฟฟูา
สาธารณะ 
จํานวน 1 
สาย 

    50,000 จํานวนจุด 
ที่ได๎รับ
การขยาย
เขตไฟฟูา 

ประชาชนมี ไฟฟูา
สํองสวํางสร๎างความ
ปลอดภัยให๎แกํชีวิต 
และทรัพย๑สิน 

กองชําง 

ชุมชนแม่โจ้         
50 โครงการวางทํอระบายนํ้า 

คสล. เส๎นผํานศูนย๑กลาง 
0.60 เมตร จํานวน 108 
ทํอน พร๎อมบํอพัก จํานวน  
8 บํอ (สถานที่กํอสร๎าง 
หลังวัดแมํโจ๎ หมูํที่ 4 ต.
หนองหาร) 

1. เพ่ือปูองกันไมํให๎
ถนน เสียหายจากนํ้า
กัดเซาะ  
2. เพ่ือให๎ประชาชน
สัญจร ไปมา สะดวก 
ปลอดภัย  
3. เพ่ือให๎การระบาย
นํ้า เป็นไปอยําง
สะดวก 

เส๎นผําน
ศูนย๑กลาง 
0.60 เมตร 
จํานวน 
108 ทํอน 
พร๎อมบํอพัก 
จํานวน  8 
บํอ 

    250,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎
มาตรฐาน 

1. เส๎นทางคมนาคม
มีมาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ได๎สะดวก 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) 

51 โครงการปรับปรงุผิวถนน
เดิมด๎วยแอสฟ๓ลท๑ติกคอ
นกรีต (โอเวอร๑เลย๑) พร๎อม
ตีเส๎นจราจร ขนาดกว๎าง 
3.50-7.00 เมตร ยาว 
794 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือพ้ืนที่ดําเนินการ
ไมํน๎อยกวํา 2,900 
ตารางเมตร (สถานที่
กํอสร๎างบริเวณถนนเลียบ
ลําเหมืองห๎วยโจ๎ หมูํที่ 4  
ต.หนองหาร) 

1. เพ่ือพัฒนาเส๎นทาง 
คมนาคมให๎ได๎
มาตรฐาน 
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง 
ประชาชนสัญจรได๎
อยํางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพ่ือให๎การขนสํง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกว๎าง 
3.50-7.00 
เมตร ยาว 
794 เมตร 
หนา 0.05 
เมตร หรือ
พ้ืนที่
ดําเนินการ
ไมํน๎อยกวํา 
2,900 
ตารางเมตร 

    1,233,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎
มาตรฐาน 

1. เส๎นทางคมนาคม
มีมาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ได๎สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมี
ความรวดเร็ว 

กองชําง 

52 โครงการกํอสร๎างทํอลอด
เหลี่ยม คสล. กว๎าง 2.00 
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80-
1.20 เมตร หนา 0.12 
เมตร ยาว 785 เมตร 
เพ่ือขยายผิวถนน (สถานที่
กํอสร๎าง บริเวณถนนซอย
ธนาคารกรุงไทย ต้ังแตํ
หอพักเดอะมิราเคิล ถึง
สะพานแมํนํ้าคาว หมูํที่ 4 
ต.หนองหาร) 

1. เพ่ือพัฒนาเส๎นทาง 
คมนาคมให๎ได๎
มาตรฐาน 
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง 
ประชาชนสัญจรได๎
อยํางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพ่ือให๎การขนสํง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

กว๎าง 2.00 
เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.80-
1.20 เมตร 
หนา 0.12 
เมตร ยาว 
785 เมตร 

    5,100,000 กํอสร๎าง
เสร็จ 
100% 

1. เส๎นทางคมนาคม
มีมาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ได๎สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมี
ความรวดเร็ว 

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) 

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

เพื่อปูองกันการพังทลาย
ของดิน 

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

    3,000,000 กํอสร๎าง
เสร็จแล๎ว 

มีกําแพงกันดิน
ปูองกันพังทลายของ
ดิน 

กองชําง 

54 โครงการติดต้ังสัญญาณไฟ
จราจร บริเวณ 3 แยกขา๎ง 
ธนาคาร กรุงไทย 

1. เพื่อพัฒนาเส๎นทาง 
คมนาคมให๎ได๎มาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง ประชาชน
สัญจรได๎อยํางสะดวก 
รวดเร็ว 

ติดต้ัง
สัญญาณไฟ
จราจร 
บริเวณ 3 
แยกข๎าง 
ธนาคาร 
กรุงไทย 

    3,000,000 กํอสร๎าง
เสร็จ 
100% 

1.  ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทางประชาชน
สามารถเดินทางได๎
สะดวก รวดเร็ว 
 

กองชําง 

55 โครงการปรับปรุงผิวถนน
เดิมด๎วยแอสฟ๓ลท๑ติกคอนก
รีต (โอเวอร๑เลย๑) พร๎อมตีเส๎น
จราจร ขนาดกวา๎ง 6.50-
8.00 เมตร ยาว 590 
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ
พื้นที่ดําเนินการไมํน๎อยกวํา 
4,278 ตารางเมตร 
(สถานที่กํอสร๎างซอยข๎าง
ธนาคารกรุงไทย 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
พื้นที่
ดําเนินการไมํ
น๎อยกวํา 
4,278 
ตารางเมตร 

    1,571,700 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎
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) 

56 โครงการกํอสร๎างราง
ระบายนํ้า คสล. กว๎าง 
0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.40 เมตร หนา 0.10 
เมตร ยาว 80เมตร  
(สถานที่กํอสร๎าง บริเวณ
ซอยบ๎านลุงสิทธ์ิ-ปูาฟอง  
หมูํที่ 4  ต.หนองหาร) 

1. เพ่ือพัฒนาเส๎นทาง 
คมนาคมให๎ได๎
มาตรฐาน 
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง 
ประชาชนสัญจรได๎
อยํางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพ่ือให๎การขนสํง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

กว๎าง 0.30 
เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.40 
เมตร หนา 
0.10 เมตร 
ยาว 80
เมตร   

    180,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎
มาตรฐาน 

1. เส๎นทางคมนาคม
มีมาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ได๎สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมี
ความรวดเร็ว 

กองชําง 

57 โครงการตํอเติมศูนย๑
เรียนรู๎ เทศบาลเมืองแมํโจ ๎
บริเวณหน๎าวัดแมํโจ๎ หมูํ 4 
ตําบลหนองหาร จํานวน 
1 แหํง 

เพ่ือไว๎บริการ
สาธารณะแกํชุมชนแมํ
โจ๎ และชุมชนใกล๎เคียง 

ตํอเติมศูนย๑
เรียนรู๎ 
เทศบาล
เมืองแมํโจ๎ 
บริเวณหน๎า
วัดแมํโจ๎ 

    500,000 กํอสร๎าง
เสร็จ 
100% 

1. เส๎นทางคมนาคม
มีมาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ได๎สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมี
ความรวดเร็ว 

กองชําง 

 
 



~ 38 ~ 

~ 38 ~ 
 

 
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) 

58 โครงการวางทํอระบายนํ้า 
คสล. เส๎นผํานศูนย๑กลาง 
1.20 เมตร จํานวน 93 
ทํอน พร๎อมบํอพัก จํานวน 
7 บํอ  (สถานที่กํอสร๎าง 
ต้ังแตํหมูํบ๎านนนท๑นิภา ถึง 
ถนนชุมชน หมูํที่ 4 ต.
หนองหาร) 

1. เพ่ือพัฒนาเส๎นทาง 
คมนาคมให๎ได๎
มาตรฐาน 
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง 
ประชาชนสัญจรได๎
อยํางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพ่ือให๎การขนสํง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ศูนย๑กลาง 
1.20 เมตร 
จํานวน 93 
ทํอน พร๎อม
บํอพัก 
จํานวน 7 
บํอ   

    380,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎
มาตรฐาน 

1. เส๎นทางคมนาคม
มี 
มาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ได๎สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมี
ความรวดเร็ว 

กองชําง 

59 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล. พร๎อมตีเส๎นจราจร 
ขนาด กว๎าง 4.00 เมตร 
ยาว 172 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพ้ืนที่
ดําเนินการไมํน๎อยกวํา 
688 ตารางเมตร 
(สถานที่กํอสร๎างบริเวณ
บ๎านนายสมเพชร หมูํที่ 4 
ต.หนองหาร) 

1. เพ่ือพัฒนาเส๎นทาง 
คมนาคมให๎ได๎
มาตรฐาน 
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง 
ประชาชนสัญจรได๎
อยํางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพ่ือให๎การขนสํง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ขนาด กว๎าง 
4.00 เมตร 
ยาว 172 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 
หรือพ้ืนที่
ดําเนินการ
ไมํน๎อยกวํา 
688 ตาราง
เมตร  

    450,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎
มาตรฐาน 

1. เส๎นทางคมนาคม
มีมาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ได๎สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมี
ความรวดเร็ว 

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) 

60 โครงการซํอมแซมพนังกัน
ดิน  ขนาด กว๎าง 0.15 
เมตร ลึก 3.00 เมตร  
ยาว  10 ม. (สถานที่
กํอสร๎าง หน๎าบ๎านนาง
จันทร๑ หมูํที่ 4 ต.หนอง
หาร) 

เพ่ือปูองกันการ
พังทลายของดิน 

ขนาด กว๎าง 
0.15 เมตร 
ลึก 3.00 
เมตร  ยาว  
10 ม. 

    120,000 กํอสร๎าง
เสร็จแล๎ว 

มีกําแพงกันดิน
ปูองกันพังทลายของ
ดิน 

กองชําง 

61 โครงการปรับปรงุที่จอดรถ  
ขนาดกว๎าง 20.00 เมตร 
ยาว 90.50 เมตร  หรือ
พ้ืนที่ดําเนินการไมํน๎อย
กวํา 1,810 ตารางเมตร 
(สถานที่กํอสร๎างบริเวณ
ลานจอดรถหน๎าวัดแมํโจ๎  
หมูํที่ 4  ต.หนองหาร) 

1. เพ่ือพัฒนาเส๎นทาง 
คมนาคมให๎ได๎
มาตรฐาน 
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง 
ประชาชนสัญจรได๎
อยํางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพ่ือให๎การขนสํง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกว๎าง 
20.00 
เมตร ยาว 
90.50 
เมตร  หรือ
พ้ืนที่
ดําเนินการ
ไมํน๎อยกวํา 
1,810 
ตารางเมตร 

    640,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎
มาตรฐาน 

1. เส๎นทางคมนาคม
มีมาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ได๎สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมี
ความรวดเร็ว 

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) 

62 โครงการปรับปรงุผิวถนน
เดิมด๎วยแอสฟ๓ลท๑ติกคอ
นกรีต (โอเวอร๑เลย๑) พร๎อม
ตีเส๎นจราจร ขนาดกว๎าง 
3.00 เมตร ยาว 114 
เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือพ้ืนที่ดําเนินการไมํ
น๎อยกวํา 342 ตาราง
เมตร   (สถานที่กํอสร๎าง
บริเวณบ๎านนางจันทร๑ทิพย๑
ถึงบ๎านนายโบว๑ หมูํที่ 4  
ต.หนองหาร) 

1. เพ่ือพัฒนาเส๎นทาง 
คมนาคมให๎ได๎
มาตรฐาน 
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง 
ประชาชนสัญจรได๎
อยํางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพ่ือให๎การขนสํง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกว๎าง 
3.00 เมตร 
ยาว 114 
เมตร หนา 
0.05 เมตร 
หรือพ้ืนที่
ดําเนินการ
ไมํน๎อยกวํา 
342 ตาราง
เมตร 

    120,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎
มาตรฐาน 

1. เส๎นทางคมนาคม
มีมาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ได๎สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมี
ความรวดเร็ว 

กองชําง 

63 โครงการกํอสร๎างถังกรอง 
ขนาด 10 ลบ.ม./ชั่วโมง 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การจํายนํ้าประปาหมูํบ๎าน 
หมูํที่ 4 ตําบลหนองหาร  
จํานวน 1 แหํง  (สถานที่
กํอสร๎างบริเวณประปา
หมูํบ๎าน หมูํที ่4  ต.หนอง
หาร) 

1. เพ่ือให๎มีนํ้าใช๎ใน
การอุปโภค บริโภคทํา
การเกษตรและเลี้ยง
สัตว๑ 
2. เพ่ือขยายลํานํ้า
และกําจัดวัชพืช ทําให๎
การระบายนํ้าสะดวก
และปูองกันนํ้าทํวม 

กํอสร๎างถัง
กรอง ขนาด 
10 ลบ.ม./
ชั่วโมง เพ่ือ
เพ่ิม
ประสิทธิภา
พการจําย
นํ้าประปา
หมูํบ๎าน 

    550,000 กํอสร๎าง
เสร็จ 
100% 

1. มีนํ้าใช๎ในการ
อุปโภคบริโภคทํา
การเกษตรและเลี้ยง
สัตว๑อยํางเพียงพอ 
2. ลํานํ้าไมํต้ืนเขิน 
กว๎างข้ึนไมํมีวัชพืช 
สามารถระบายนํ้าได๎
อยํางสะดวกและ
ปูองกันการเกิดนํ้า
ทํวม 

กองชําง 



~ 41 ~ 

~ 41 ~ 
 

 
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) 

64 โค ร ง การกํ อส ร๎ า ง ร า ง
ระบาย นํ้า  ขนาดก ว๎าง 
0 .40  เมตร  ลึ ก เ ฉลี่ ย 
0.40-0.60 เมตร หนา 
0 . 1 0  เ ม ต ร  ย า ว 
194.00 เมตร (สถานที่
กํอสร๎างบริเวณบ๎านนางสุรี
รัตน๑ ถึงบ๎านนายสุรินทร๑ 
หมูํที่ 4 ต.หนองหาร 

1 .  เ พ่ื อ พัฒ นากา ร
ระบายนํ้าให๎ ดี ย่ิง ข้ึน 
และมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุใน
ก า ร เ ดิ น ท า ง 
ประชาชนสัญจร ไ ด๎
อยํางสะดวก รวดเร็ว 
 

รางระบาย
นํ้า คสล. 
ขนาดกว๎าง 
0.40 เมตร 
ขนาดลึก
เฉลี่ย 0.40-
0.60 เมตร 
หนา 0.10 
เมตร ยาว 
194.00 
เมตร 

    680,000 ร๎อยละ
ของรางที่
ได๎
มาตรฐาน 

1. สามารถระบาย
นํ้าออกจากผิวทาง
ได๎อยํางรวดเร็ว 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทางได๎สะดวก 
รวดเร็ว 
 

กองชําง 

65 โครงการปรับปรงุสนามเป
ตอง ชุมชน (สถานที่
กํอสร๎างบริเวณหมูํที่ 4 ต.
หนองหาร) 

1.เพ่ือให๎ประชาชนได๎
มีสถานที่ ออกกําลั ง
กาย 
2.เพ่ือเป็นการเชื่อม
ความสัมพันธ๑  สร๎าง
ความสามัคคีในชุมชน 

สนามเปตอง 
จํานวน 1 
สนาม 

    30,000 ร๎อยละ
ของของ
สนามท่ี
จัดทําจน
เสร็จ
สมบูรณ๑ 

1 . ป ร ะ ช า ช น มี
สถานที่ออกกํ าลั ง
ก า ย แล ะ พัก ผํ อ น
หยํอนใจ 
2 . ป ร ะ ช า ช น ไ ด๎
พบปะสังสรรค และ
ทํากิจกรรมรํวมกัน 

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) 

66 โครงการตํอเติมห๎องเก็บ
ของอาคารศูนย๑เลือกต้ัง
และผู๎สูงอายุ ขนาดกว๎าง 
2.20 เมตร ยาว 6.00 
เมตร พ้ืนที่ดําเนินการไมํ
น๎อยกวํา 13.20 ตาราง
เมตร (สถานที่กํอสร๎าง
บริเวณอาคารศูนย๑เลือกต้ัง
และผู๎สูงอายุ หมูํที่ 4 ต.
หนองหาร) 

เ พ่ื อ ไ ว๎ บ ริ ก า ร
สาธารณะแกํสหกรณ๑
นิ ค ม  แ ล ะ ชุ ม ช น
ใกล๎เคียง 

ห๎องเก็บของ 
ขนาดกว๎าง 
2.20 เมตร 
ยาว 6.00 
เมตร พ้ืนที่
ดําเนินการ
ไมํน๎อยกวํา 
13.20 
ตารางเมตร 

    150,000 กํ อ ส ร๎ า ง
เ ส ร็ จ 
100% 

มีอาคารสําหรับเก็บ
รักษาของสํวนรวม 
แ ล ะ ทํ า กิ จ ก ร ร ม
สาธารณประโยชน๑
รํวมกัน 

กองชําง 

ชุมชนสหกรณ์นิคม 1         
67 โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิม

ด๎วยแอสฟ๓ลท๑ติกคอนกรีต 
พร๎อมขยายถนน และตีเส๎น
จราจร ขนาด กว๎าง 4.50-
10.00 เมตร ยาว 426 เมตร 
หนา 0.05-0.20 เมตร หรือ
พื้นที่ดําเนินการไมํน๎อยกวํา 
3,010 ตารางเมตร  (สถานที่
กํอสร๎างต้ังแตํสามแยกชุมชน
ทุํงปุาเก็ดถึงสวนสาธารณะ
สวนสวรรค๑ (ร๎องขี้ทูตเดิม) หมูํ
ที่ 5 ต.หนองหาร 

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

กว๎าง 4.50-
10.00 เมตร 
ยาว 426 
เมตร หนา 
0.05-0.20 
เมตร หรือ
พื้นที่
ดําเนินการไมํ
น๎อยกวํา 
3,010 ตาราง
เมตร 

    2,700,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎มาตรฐาน 

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) 

68 โครงการกํอสร๎างถนน คสล.
พร๎อมตีเส๎นจราจร กว๎าง 3.00 
เมตร  ยาว 25 เมตร หนา 
0 . 1 5  เ ม ต ร  ห รื อ พื้ น ที่
ดํา เนินการไมํ น๎อยกวํา 75 
ตารางเมตร (สถานที่กํอสร๎าง
บ ริ เวณบ๎ านแมํแก๎ ว  หมูํ  5 
ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหมํ)  

1. เพื่อพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคมให๎ได๎มาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง ประชาชน
สัญจรได๎อยํางสะดวก 
รวดเร็ว 
3. เพื่อให๎การขนสํง
ผลผลิตทางการเกษตรมี
ความสะดวกรวดเร็ว 

ถนน คสล.พร๎อม
ตีเส๎นจราจร 
กว๎าง 3.00 เมตร  
ยาว 25 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่
ดําเนินการไมํน๎อย
กวํา 75 ตาราง
เมตร 

    50,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎
มาตรฐาน 

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

กองชําง 

69 โครงการขยายผิวจราจร คสล. 
พร๎อมตีเส๎นจราจร กว๎างเฉลี่ย 
1.50-2.00 เมตร ยาว 402 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ดําเนินการไมํน๎อยกวํา 
1,126 ตารางเมตร พร๎อม
กํอสร๎างรางระบายนํ้า คสล. 
กว๎าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 
เมตร ยาว 402 เมตร หนา 
0.10 เมตร ทั้งสองข๎าง 
(สถานที่กํอสร๎างบริเวณซอย
อ๎อมเมืองค๎าไม๎ - ชุมชน
สหกรณ๑นิคม 1 หมูํที่ 5 ตําบล
หนองหาร อําเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหมํ) 

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

กว๎างเฉลี่ย 1.50-
2.00 เมตร ยาว 
402 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ดําเนินการ
ไมํน๎อยกวํา 
1,126 ตาราง
เมตร พร๎อม
กํอสร๎างราง
ระบายนํ้า คสล. 
กว๎าง 0.50 เมตร 
ลึก 0.50 เมตร 
ยาว 402 เมตร 
หนา 0.10 เมตร 
ทั้งสองข๎าง 

    1,650,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎
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) 

70 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล. พร๎อมตีเส๎นจราจร 
ขนาดกว๎าง 5.00 เมตร 
ยาว 250 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพ้ืนที่
ดําเนินการไมํน๎อยกวํา 
1,250 ตารางเมตร 
(สถานที่กํอสร๎างบริเวณ
ซอยพีท คาร๑แคร๑ หมูํที่ 5 
ชุมชนสหกรณ๑นิคม 1 ต.
หนองหาร)อ.สันทราย จ.
เชียงใหม ํ

1. เพ่ือพัฒนาเส๎นทาง 
คมนาคมให๎ได๎
มาตรฐาน 
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง 
ประชาชนสัญจรได๎
อยํางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพ่ือให๎การขนสํง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกว๎าง 
5.00 เมตร 
ยาว 250 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 
หรือพ้ืนที่
ดําเนินการ
ไมํน๎อยกวํา 
1,250 
ตารางเมตร 

    812,500 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎
มาตรฐาน 

1. เส๎นทางคมนาคม
มีมาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ได๎สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมี
ความรวดเร็ว 

กองชําง 

71 โครงการติดต้ังไฟสัญญาณ
จราจรพร๎อมสี่แยกหมูํบ๎าน
แมํโจ๎วิลเลท หมูํที่ 5  
ตําบลหนองหาร  อําเภอ
สันทราย 

1. เพ่ือพัฒนาเส๎นทาง 
คมนาคมให๎ได๎
มาตรฐาน 
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง 
ประชาชนสัญจรได๎
อยํางสะดวก รวดเร็ว 

ติดต้ัง
สัญญาณไฟ
จราจร 
บริเวณ สี่
แยกหมูํบ๎าน
แมํโจ๎วิลเลท 
หมูํที่ 5  
ตําบลหนอง
หาร  อําเภอ
สันทราย 

    1,350,000 กํอสร๎าง
เสร็จ 
100% 

1.  ลดอบุัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทางได๎สะดวก 
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) 

72 โครงการกํอสร๎างราง
ระบายนํ้า คสล. กว๎าง 
0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.50 เมตร หนา 0.10 
เมตร ยาว 250 เมตร  
(สถานที่กํอสร๎าง บริเวณ
ฝ๓่งซ๎ายสามแยกทางไปทุํง
ปุาเก็ด หมูํที่ 5  ต.หนอง
หาร)  

1. เพ่ือปูองกันไมํให๎
ถนน เสียหายจากนํ้า
กัดเซาะ  
2. เพ่ือให๎ประชาชน
สัญจร ไปมา สะดวก 
ปลอดภัย  
3. เพ่ือให๎การระบาย
นํ้า เป็นปีอยํางสะดวก 

ขนาด กว๎าง 
6.00-9.50 
เมตร ยาว 
995 เมตร 
หนา0.05 
เมตร หรือ
พื้นที่
ดําเนินการไมํ
น๎อยกวํา 
8,900 ตาราง
เมตร   

    680,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎
มาตรฐาน 

1. ถนนมสีภาพดีและ
ปลอดภัยจากนํ้ากัด
เซาะ 
 2. ประชาชนสามารถ
ใช ๎เส๎นทางได๎สะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย  
3. การระบายนํ้า
สะดวก นํ้าไมํทํวมขัง 

กองชําง 

73 โครงการกํอสร๎างศาลา
อเนกประสงค๑ จํานวน 1 
แหํง (สถานที่กํอสร๎าง
บริเวณร๎องข้ีฑูต หมูํที่ 5  
ต.หนองหาร) 

เพ่ือกํอสร๎างอาคาร
เอนกประสงค๑ พร๎อม
ห๎องเก็บของและ
ห๎องนํ้าเพ่ือใช๎จัด
กิจกรรมหมูํบ๎าน 

อาคาร
เอนกประสง
ค๑ จํานวน 1
หลัง บริเวณ
ร๎องข้ีฑูต  

    850,000 กํอสร๎าง
เสร็จ 
100% 

สร๎างอาคารห๎องประชุม 
เพื่อใช๎จัดกิจกรรม
หมูํบ๎าน 

กองชําง 

74 โครงการจัดซื้อโคมไฟไฮโซ
เดียมพร๎อมติดต้ัง ขนาด 
250 วัตต๑ ภายในชุมชน
หมูํที่ 5 ต.หนองหาร 

1. เพ่ือพัฒนาเส๎นทาง 
คมนาคมให๎ได๎
มาตรฐาน 
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง 
ประชาชนสัญจรได๎
อยํางสะดวก รวดเร็ว 
 

จัดซื้อโคมไฟ
ไฮโซเดียม
พร๎อมติดต้ัง 
ขนาด 250 
วัตต๑  

    80,000 ประชาชน
ได๎รับ 

ความ
สะดวก 

ปลอดภัย
ในการ 

สัญจรมาก
ข้ึน 

1. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชน
สามารถเดินทางได๎
สะดวก รวดเร็ว 
2. มีแสงสวํางที ่
เพียงพอและทําให ๎การ
สัญจร ปลอดภัย 
 

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) 

75 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล. พร๎อมตีเส๎นจราจร 
ขนาด กว๎าง 4.00 เมตร 
ยาว 36 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพ้ืนที่ดําเนินการ
ไมํน๎อยกวํา  144 ตาราง
เมตร (สถานที่กํอสร๎าง
บริเวณหน๎าบ๎านประธาน
ชุมชน หมูํที่ 5 ต.หนอง
หาร) 

1. เพ่ือพัฒนาเส๎นทาง 
คมนาคมให๎ได๎
มาตรฐาน 
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง 
ประชาชนสัญจรได๎
อยํางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพ่ือให๎การขนสํง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ขนาด กว๎าง 
4.00 เมตร 
ยาว 36 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 
หรือพ้ืนที่
ดําเนินการ
ไมํน๎อยกวํา  
144 ตาราง
เมตร 

    94,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎
มาตรฐาน 

1. เส๎นทางคมนาคม
มีมาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ได๎สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมี
ความรวดเร็ว 

กองชําง 

76 โครงการปรับปรงุผิวถนน
เดิมด๎วยแอสฟ๓ลท๑คอนกรีต 
ขนาดกว๎างเฉลี่ย 3.00-
5.00 เมตร ยาว 450 
เมตร  หรือมีพ้ืนที่
ดําเนินการไมํน๎อยกวํา 
2,300 ตารางเมตร 
(สถานที่กํอสร๎างบริเวณ
หมูํบ๎านอลงกรณ๑ หมูํที่ 5 
ตําบลหนองหาร อําเภอสัน
ทราย จังหวัดเชียงใหมํ )  

1. เพ่ือพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคมให๎ได๎
มาตรฐาน 
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง 
ประชาชนสัญจรได๎
อยํางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพ่ือให๎การขนสํง
ผลผลิตทางการเกษตร
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ถนน กว๎าง
เฉลี่ย 3.00-
5.00 เมตร 
ยาว 450 
เมตร  หรือ
มีพ้ืนที่
ดําเนินการ
ไมํน๎อยกวํา 
2,300 
ตารางเมตร 

    900,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎
มาตรฐาน 

1. เส๎นทางคมนาคม
มีมาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ได๎สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมี
ความรวดเร็ว 

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) 

77 โครงการกํอสร๎างราง
ระบายนํ้า คสล. ขนาด
กว๎าง 0.50 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.62 เมตร ยาว 
170.00 เมตร หนา 
0.12 เมตร (สถานที่
กํอสร๎างบริเวณหมูํบ๎าน
อลงกรณ๑ หมูํที่ 5 ต.หนอง
หาร) 
 

1 .  เ พ่ื อ พัฒ นากา ร
ระบายนํ้าให๎ ดี ย่ิง ข้ึน 
และมีประสิทธิภาพ 
2. ลดป๓ญหาอุทกภัย 

ระบายนํ้า 
คสล. ขนาด
กว๎างภายใน 
0.50 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 
0.62 เมตร
ยาว 
170.00 
เมตร หนา 
0.12 เมตร 

    595,000 ร๎อยละ
ของรางที่
ได๎
มาตรฐาน 

1. สามารถระบาย
นํ้าออกจากผิวทาง
ได๎อยํางรวดเร็ว 
2. ลดป๓ญหาอุทกภัย 

กองชําง 

78 โครงการปรับปรงุเสียง
ตามสาย (สถานที่บริเวณ
หมูํบ๎านอลงกรณ๑ หมูํที่ 5 
ต.หนองหาร) 
 

เ พ่ื อ ไ ว๎ บ ริ ก า ร
สาธารณะแกํชุมชน
และชุมชนใกล๎เคียง 

ปรับปรุง
เสียงตาม
สาย จํานวน 
1 แหํง 

    200,000 ร๎ อ ย ล ะ
ข อ ง ก า ร
ติดต้ังเสียง
ต า ม ส า ย
ครบถ๎วน  

1. ประชาชนได๎รับ
ขําวสารอยํางทั่วถึง 
และชัดเจน 
2. สร๎า งความ
สามัคคีภายในชุมชน 
 

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) 

79 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล. ขนาดกว๎างเฉลี่ย 
3.30-3.40 เมตร ยาว 
195.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่
ดําเนินการไมํน๎อยกวํา 
663.00 ตารางเมตร 
(สถานที่กํอสร๎างบริเวณ
ซอยลุงพล ซอย 9 หมูํที่ 5 
ต.หนองหาร) 

1. เพ่ือพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคมให๎ได๎
มาตรฐาน 
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง 
ประชาชนสัญจรได๎
อยํางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพ่ือให๎การขนสํง
ผลผลิตทางการเกษตร
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ถนน กว๎าง
เฉลี่ย 3.30-
3.40 เมตร 
ยาว 
195.00 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่
ดําเนินการ
ไมํน๎อยกวํา 
663.00 
ตารางเมตร 

    400,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎
มาตรฐาน 

1. เส๎นทางคมนาคม
มีมาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ได๎สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมี
ความรวดเร็ว 

กองชําง 

80 โครงการกํอสร๎างราง
ระบายนํ้า คสล. ขนาด
กว๎าง 0.50 เมตร ยาว 
398.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.62 เมตร หนา 0.12 
เมตร สองฝ๓่งพร๎อมขยาย
เขตไฟฟูา (สถานที่
กํอสร๎างบริเวณซอย 5 หมูํ
ที่ 5 ต.หนองหาร) 

1 .  เ พ่ื อ พัฒ นากา ร
ระบายนํ้าให๎ ดี ย่ิง ข้ึน 
และมีประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือลดอุบัติเหตุใน
ก า ร เ ดิ น ท า ง 
ประชาชนสัญจร ไ ด๎
อยํางสะดวก รวดเร็ว 

3. เพ่ือให๎การขนสํง 
ผลผลิตทางการเกษตร
มีความสะดวกรวดเร็ว 

รางระบาย
นํ้า คสล. 
ขนาดกว๎าง 
0.50 เมตร 
ยาว 
398.00 
เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.62 
เมตร หนา 
0.12 เมตร 

    2,900,000 ร๎อยละ
ของรางที่
ได๎
มาตรฐาน 

1. สามารถระบาย
นํ้าออกจากผิวทาง
ได๎อยํางรวดเร็ว 

2. ลดป๓ญหาอุทกภัย 

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) 

ชุมชนสหกรณ์นิคม 2         
81 โครงการกํอสร๎างรั้ว คสล. 

สูง 3.00 เมตร ยาว 19 
เมตร (บริเวณข๎างอาคาร
เอนกประสงค๑ประปา
หมูํบ๎าน ชุมชนสหกรณ๑
นิคม 2 หมูที่ 5 ต.หนอง
หาร) 

เพ่ือปูองกันสิ่งตํางๆ
รอบบริเวณข๎างอาคาร
เอนกประสงค๑ประปา
หมูํบ๎าน 

สูง 3.00 
เมตร ยาว 
19 เมตร 

    95,000 กํอสร๎าง
แล๎วเสร็จ 
100 % 

 ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชน
สามารถเดินทาง 
ได๎สะดวก รวดเร็ว 
 

กองชําง 

82 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล. พร๎อมตีเส๎นจราจร
ขนาดกว๎าง 5.00 เมตร 
ยาว 240 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพ้ืนที่
ดําเนินการไมํน๎อยกวํา 
1,200 ตารางเมตร 
(สถานที่กํอสร๎างบริเวณ
ถนนซอยข๎างร๎านณัฐ
กิจการค๎า หมูํที่ 5 ต.
หนองหาร) 

1. เพ่ือพัฒนาเส๎นทาง 
คมนาคมให๎ได๎
มาตรฐาน 
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง 
ประชาชนสัญจรได๎
อยํางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพ่ือให๎การขนสํง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกว๎าง 
5.00 เมตร 
ยาว 240 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 
หรือพ้ืนที่
ดําเนินการ
ไมํน๎อยกวํา 
1,200 
ตารางเมตร 

    774,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎
มาตรฐาน 

1. เส๎นทางคมนาคม
มีมาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ได๎สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมี
ความรวดเร็ว 

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) 

83 โครงการกํอสร๎างราง
ระบายนํ้า คสล. กว๎าง 
0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.50 เมตร หนา 0.10 
เมตร ยาว 240 เมตร 
(สถานที่กํอสร๎างบริเวณ
ข๎างร๎านณัฐกิจการค๎า หมูํ
ที่ 5 ต.หนองหาร) 

1. เพ่ือปูองกันไมํให๎
ถนน เสียหายจากนํ้า
กัดเซาะ  
2. เพ่ือให๎ประชาชน
สัญจร ไปมา สะดวก 
ปลอดภัย  
3. เพ่ือให๎การระบาย
นํ้า เป็นปีอยํางสะดวก 

กว๎าง 0.40 
เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.50 
เมตร หนา 
0.10 เมตร 
ยาว 240 
เมตร 

    696,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎
มาตรฐาน 

1. ถนนมสีภาพดี
และปลอดภัยจาก
นํ้ากัดเซาะ 
 2. ประชาชน
สามารถใช ๎เส๎นทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย  
3. การระบายนํ้า
สะดวก นํ้าไมํทํวมขัง 

กองชําง 

84 โครงการปรับปรงุผิวถนน
เดิมด๎วยแอสฟ๓ลท๑ติกคอ
นกรีต (โอเวอร๑เลย๑) ขนาด
กว๎าง 5.00-5.50 เมตร 
ยาว 614 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือพ้ืนที่
ดําเนินการไมํน๎อยกวํา 
3,145 ตารางเมตร 
(สถานที่กํอสร๎างบริเวณ
ซอยนครบาดาล หมูํที่ 5  
ต.หนองหาร)  

1. เพ่ือพัฒนาเส๎นทาง 
คมนาคมให๎ได๎
มาตรฐาน 
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง 
ประชาชนสัญจรได๎
อยํางสะดวก รวดเร็ว 
 

ขนาดกว๎าง 
5.00-5.50 
เมตร ยาว 
614 เมตร 
หนา 0.05 
เมตร หรือ
พ้ืนที่
ดําเนินการ
ไมํน๎อยกวํา 
3,145 
ตารางเมตร 

    1,511,100 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎
มาตรฐาน 

1. เส๎นทางคมนาคม
มี 
มาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ได๎สะดวก 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) 

85 โครงการกํอสร๎างราง
ระบายนํ้า คสล. กว๎าง 
0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.50 เมตร หนา 0.10 
เมตร ยาว 225 เมตร  
(สถานที่กํอสร๎าง บริเวณ
บ๎านลุงคํา หมูํที ่5  ต.
หนองหาร) 

1. เพ่ือปูองกันไมํให๎
ถนน เสียหายจากนํ้า
กัดเซาะ  
2. เพ่ือให๎ประชาชน
สัญจร ไปมา สะดวก 
ปลอดภัย  
3. เพ่ือให๎การระบาย
นํ้า เป็นปีอยํางสะดวก 

กว๎าง 0.40 
เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.50 
เมตร หนา 
0.10 เมตร 
ยาว 225 
เมตร   

    610,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎
มาตรฐาน 

1. ถนนมสีภาพดี
และปลอดภัยจาก
นํ้ากัดเซาะ 
 2. ประชาชน
สามารถใช ๎เส๎นทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย  
3. การระบายนํ้า
สะดวก นํ้าไมํทํวมขัง 

กองชําง 

86 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล. พร๎อมตีเส๎นจราจร
ขนาดกว๎าง 5.00 เมตร 
ยาว 280 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพ้ืนที่
ดําเนินการไมํน๎อยกวํา 
1,400 ตารางเมตร 
(สถานที่กํอสร๎างบริเวณ 
ซอยลุงทอง หมูํ 5 ต.
หนองหาร) 

1. เพ่ือพัฒนาเส๎นทาง 
คมนาคมให๎ได๎
มาตรฐาน 
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง 
ประชาชนสัญจรได๎
อยํางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพ่ือให๎การขนสํง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

กว๎าง 5.00 
เมตร ยาว 
280 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร หรือ
พ้ืนที่
ดําเนินการ
ไมํน๎อยกวํา 
1,400 
ตารางเมตร 

    910,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎
มาตรฐาน 

1. เส๎นทางคมนาคม
มีมาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ได๎สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมี
ความรวดเร็ว 

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) 

87 โครงการกํอสร๎างราง
ระบายนํ้า คสล. กว๎าง 
0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.60 เมตร หนา 0.12 
เมตร ยาว 500 เมตร  
(สถานที่กํอสร๎าง บริเวณ
หมอประมวล ตรงข๎าม
ประตูบางเขน 
มหาวิทยาลัยแมํโจ๎ หมูํที่ 
5  ต.หนองหาร) 

1. เพ่ือปูองกันไมํให๎
ถนน เสียหายจากนํ้า
กัดเซาะ  
2. เพ่ือให๎ประชาชน
สัญจร ไปมา สะดวก 
ปลอดภัย  
3. เพ่ือให๎การระบาย
นํ้า เป็นปีอยํางสะดวก 

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

    1,650,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎
มาตรฐาน 

1. ถนนมสีภาพดี
และปลอดภัยจาก
นํ้ากัดเซาะ 
 2. ประชาชน
สามารถใช ๎เส๎นทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย  
3. การระบายนํ้า
สะดวก นํ้าไมํทํวมขัง 

กองชําง 

ชุมชนทุ่งป่าเก็ด         
88 โครงการขยายไหลํทาง 

ขนาดกว๎าง 0.30-0.70 
เมตร ทั้งสองข๎าง หนา  
0.15 เมตร ยาว  1,241 
เมตร หรือพ้ืนที่ดําเนินการ
ไมํน๎อยกวํา 1,800 
ตารางเมตร  (สถานที่
กํอสร๎าง ถนนบ๎านทุํงปุา
เก็ดสายหลัก หมูํที่ 6 ต.
หนองหาร) 

1. เพ่ือพัฒนาเส๎นทาง 
คมนาคมให๎ได๎
มาตรฐาน 
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง 
ประชาชนสัญจรได๎
อยํางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพ่ือให๎การขนสํง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

กว๎าง 0.30-
0.70 เมตร 
ทั้งสองข๎าง 
หนา  0.15 
เมตร ยาว  
1,241 เมตร 
หรือพ้ืนที่
ดําเนินการไมํ
น๎อยกวํา 
1,800 
ตารางเมตร   

    980,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎
มาตรฐาน 

1. เส๎นทางคมนาคม
มีมาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ได๎สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมี
ความรวดเร็ว 

กองชําง 

 



~ 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) 

89 โครงการปรับปรงุผิวถนน
เดิมด๎วยแอสฟ๓ลท๑ติกคอ
นกรีต พร๎อมตีเส๎นจราจร 
ขนาดกว๎าง 5.00 เมตร 
ยาว 250 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพ้ืนที่
ดําเนินการไมํน๎อยกวํา  
1,250 ตารางเมตร  
(สถานที่กํอสร๎างบริเวณ
ถนนทางเข๎า
สวนสาธารณะร๎องข้ีฑูต 
หมูํที่ 6 ต.หนองหาร) 

1. เพ่ือพัฒนาเส๎นทาง 
คมนาคมให๎ได๎
มาตรฐาน 
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง 
ประชาชนสัญจรได๎
อยํางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพ่ือให๎การขนสํง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกว๎าง 
5.00 เมตร 
ยาว 250 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 
หรือพ้ืนที่
ดําเนินการไมํ
น๎อยกวํา  
1,250 
ตารางเมตร 

    531,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎
มาตรฐาน 

1. เส๎นทางคมนาคม
มีมาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ได๎สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมี
ความรวดเร็ว 

กองชําง 

90 โครงการวางทํอระบายน้ํา คสล. 
ขนาดเส๎นผํานศูนย๑กลาง 1.00 
เมตร จํานวน 80 ทํอน พร๎อมบํอ
พัก จํานวน 4 บํอ และกํอสร๎าง
ถนน คสล. พร๎อมตีเส๎นจราจร 
กว๎าง 5.00 เมตร ยาว 85 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมํน๎อยกวํา 425 
ตารางเมตร เพื่อเชื่อมตํอถนนสาย
บ๎านร๎อง-ไปชุมชนทุํงปุาเก็ด 
(สถานที่กํอสร๎างบริเวณถนนเชื่อม
บ๎านร๎องไปชุมชนทุํงปุาเก็ด หมูํ 6 
ต.หนองหาร) 

1. เพ่ือปูองกันไมํให๎
ถนน เสียหายจากนํ้า
กัดเซาะ  
2. เพ่ือให๎ประชาชน
สัญจร ไปมา สะดวก 
ปลอดภัย  
3. เพ่ือให๎การระบาย
นํ้า เป็นไปอยําง
สะดวก 

เส๎นผํานศูนย๑กลาง 
1.00 เมตร 
จํานวน 80 ทํอน 
พร๎อมบํอพัก 
จํานวน 4 บํอ 
และกํอสร๎างถนน 
คสล. พร๎อมตีเส๎น
จราจร กว๎าง 
5.00 เมตร ยาว 
85 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ดําเนินการไมํ
น๎อยกวํา 425 
ตารางเมตร 

    590,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎
มาตรฐาน 

1. ถนนมีสภาพดี
และปลอดภัยจาก
นํ้ากัดเซาะ 
 2. ประชาชน
สามารถใช ๎เส๎นทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย  
3. การระบายนํ้า
สะดวก นํ้าไมํทํวมขัง 

กองชําง 



~ 54 ~ 

~ 54 ~ 
 

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) 

91 โครงการปรับปรงุพ้ืนที่
สวนสาธารณะร๎องข้ีฑูต
และภูมิทัศน๑บริเวณ
โดยรอบสวนสาธารณะ
ร๎องข้ีฑูต (สถานที่กํอสร๎าง 
บริเวณสวนสาธารณะร๎อง
ข้ีฑูต หมูํที่ 5- หมูํที่ 6  ต.
หนองหาร อ.สันทราย) 

เพ่ือไว๎บริการ
สาธารณะแกํชุมชนทุํง
ปุาเก็ด และชุมชน
ใกล๎เคียง 

ปรับปรุงพ้ืนที่
สวนสาธารณะ
ร๎องข้ีฑูตและ
ภูมิทัศน๑
บริเวณ
โดยรอบ
สวนสาธารณะ
ร๎องข้ีฑูต 

    2,500,000 กํอสร๎าง
เสร็จ 
100% 

สวนสุขภาพมีความ 
รํมรื่นสวยงาม 

กองชําง 

92 โครงการกํอสร๎างรางริน 
คสล. กว๎าง 3.00-3..50 
เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50-
2.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร ยาว 420 เมตร 
เพ่ือปูองกันนํ้าทํวม 
(สถานที่กํอสร๎าง บริเวณ
ข๎างหมูํบ๎านธนชัย ชุมชน
ทุํงปุาเก็ด หมูํที่ 6  ต.
หนองหาร)  

1. เพ่ือปูองกันไมํให๎
ถนน เสียหายจากนํ้า
กัดเซาะ  
2. เพ่ือให๎ประชาชน
สัญจร ไปมา สะดวก 
ปลอดภัย  
3. เพ่ือให๎การระบาย
นํ้า เป็นไปอยําง
สะดวก 

กว๎าง 3.00-
3..50 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 
1.50-2.00 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 
ยาว 420 
เมตร เพ่ือ
ปูองกันนํ้า
ทํวม 

    4,620,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎
มาตรฐาน 

1. ถนนมีสภาพดี
และปลอดภัยจาก
นํ้ากัดเซาะ 
 2. ประชาชน
สามารถใช ๎เส๎นทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย  
3. การระบายนํ้า
สะดวก นํ้าไมํทํวมขัง 

กองชําง 

 
 



~ 55 ~ 

~ 55 ~ 
 

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 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล. พร๎อมถม ปรับผิว
ถนน กว๎าง 4.00 เมตร 
ยาว 350 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพ้ืนที่
ดําเนินการไมํน๎อยกวํา 
1,400 เมตร (สถานที่
กํอสร๎าง บริเวณซอยหน๎า
โรงแรมไลน๑อัพรีสอร๑ท 
แอนด๑สปาถึงหลังหมูํบ๎าน
สมหวัง หมูํที่ 6 ตําบล
หนองหาร อําเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหมํ) 

1. เพ่ือพัฒนาเส๎นทาง 
คมนาคมให๎ได๎
มาตรฐาน 
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง 
ประชาชนสัญจรได๎
อยํางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพ่ือให๎การขนสํง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

กว๎าง 4.00 
เมตร ยาว 
350 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร หรือ
พ้ืนที่
ดําเนินการไมํ
น๎อยกวํา 
1,400 เมตร 

    980,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎
มาตรฐาน 

1. เส๎นทางคมนาคม
มีมาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ได๎สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมี
ความรวดเร็ว 

กองชําง 

94 โครงการกํอสร๎างราง
ระบายนํ้า คสล. ขนาด
กว๎าง 0.40 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.40-0.60 หนา 
0.10 เมตร ยาว 51.00 
เมตร (สถานที่กํอสร๎าง
บริเวณซอย 9 หมูํที่ 6 ต.
หนองหาร) 

1 .  เ พ่ื อ พัฒ นากา ร
ระบายนํ้าให๎ ดี ย่ิง ข้ึน 
และมีประสิทธิภาพ 
2. ลดป๓ญหาอุทกภัย 

รางระบายนํ้า 
คสล. ขนาด
กว๎าง 0.40 
เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.40-0.60 
หนา 0.10 
เมตร ยาว 
51.00 เมตร 

    170,000 ร๎อยละ
ของรางที่
ได๎
มาตรฐาน 

1. สามารถระบาย
นํ้าออกจากผิวทาง
ได๎อยํางรวดเร็ว 
2. ลดป๓ญหาอุทกภัย 

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) 

95 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล. พร๎อมตีเส๎นจราจร 
ขนาดกว๎าง 4.00 เมตร 
ยาว 144.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่
ดําเนินการไมํน๎อยกวํา 
576.00 ตารางเมตร 
(สถานที่กํอสร๎างบริเวณ
ซอยบ๎านนางหลวง หมูํที่ 
6 ต.หนองหาร) 

1. เพ่ือพัฒนาเส๎นทาง
ค ม น า ค ม ใ ห๎ ไ ด๎
มาตรฐาน 
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุใน
ก า ร เ ดิ น ท า ง 
ประชาชนสัญจร ไ ด๎
อยํางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพ่ือให๎การขนสํง
ผลผลิตทางการเกษตร
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ถนน คสล. 
พร๎อมตีเส๎น
จราจร ขนาด
กว๎าง 4.00 
เมตร ยาว 
144.00 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร หรือมี
พื้นที่ดําเนินการ
ไมํน๎อยกวํา 
576.00 ตาราง
เมตร 

    360,000 ร๎อยละ
ของรางที่
ได๎
มาตรฐาน 

1. สามารถระบาย
นํ้าออกจากผิวทาง
ได๎อยํางรวดเร็ว 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทางได๎สะดวก 
รวดเร็ว 
3. ลดป๓ญหาอุทกภัย 

กองชําง 

96 โครงการขยายไหลํทาง 
คสล. ขนาดกว๎างเฉลี่ย 
0.50-1.00 เมตร ยาว 
1,270.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่
ดําเนินการไมํน๎อยกวํา 
1,905.00 ตารางเมตร 
(สถานที่กํอสร๎างบริเวณ
ถนนสายหลักชุมชนทั้ง
สองข๎าง หมูํที่ 6  ต.
หนองหาร) 

1. เพ่ือพัฒนาเส๎นทาง
ค ม น า ค ม ใ ห๎ ไ ด๎
มาตรฐาน 
2. เ พ่ือลดป๓ญหา
อุทกภัย 

ขยายไหลํทาง 
คสล. ขนาด
กว๎างเฉลี่ย 
0.50-1.00 
เมตร ยาว 
1,270.00 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่
ดําเนินการไมํ
น๎อยกวํา 
1,905.00 
ตารางเมตร 

    1,162,000 ร๎อยละ
ของรางที่
ได๎
มาตรฐาน 

1. สามารถระบาย
นํ้าออกจากผิวทาง
ได๎อยํางรวดเร็ว 
2. ลดป๓ญหาอุทกภัย 

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) 

97 โครงการปรับปรงุผิวถนน
เดิมด๎วยแอสฟ๓ลท๑ติกคอ
นกรีต (โอเวอร๑เลย๑) พร๎อม
ตีเส๎นจราจร ขนาดกว๎าง
เฉลี่ย 4.00-6.00 เมตร 
ยาว 1,570.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ดําเนินการไมํน๎อย
กวํา 7,850.00 ตาราง
เมตร (สถานที่กํอสร๎าง
บริเวณสายหลักชุมชน หมูํ
ที่ 6 ต.หนองหาร) 

1. เพ่ือพัฒนาเส๎นทาง
ค ม น า ค ม ใ ห๎ ไ ด๎
มาตรฐาน 
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุใน
ก า ร เ ดิ น ท า ง 
ประชาชนสัญจร ไ ด๎
อยํางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพ่ือให๎การขนสํง
ผลผลิตทางการเกษตร
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ถนน กว๎าง
เฉลี่ย 4.00-
6.00 เมตร 
ยาว 
1,570.00 
เมตร หนา 
0.05 เมตร 
หรือมีพื้นที่
ดําเนินการไมํ
น๎อยกวํา 
7,850.00 
ตารางเมตร 

    3,061,000 ร๎อยละ
ของรางที่
ได๎
มาตรฐาน 

1. เส๎นทางคมนาคม
มีมาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ได๎สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมี
ความรวดเร็ว 

กองชําง 

ชุมชนทุ่งหม่ืนน้อย         
98 โครงการกํอสร๎างทํอลอด

เหลี่ยม คสล. ขนาดกว๎าง 
1.00 เมตร ลึก 1.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
ยาว 55 เมตร เพ่ือขยาย
ผิวถนน (สถานที่กํอสร๎าง
บริเวณหน๎าหมูํบ๎านโกล
เด๎นท๑โฮม หมูํ 9  ต.หนอง
หาร) 

1. เพ่ือปูองกันไมํให๎
ถนน เสียหายจากนํ้า
กัดเซาะ  
2. เพ่ือให๎ประชาชน
สัญจร ไปมา สะดวก 
ปลอดภัย  
3. เพ่ือให๎การระบาย
นํ้า เป็นไปอยําง
สะดวก 

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

    495,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎
มาตรฐาน 

1. ถนนมีสภาพดี
และปลอดภัยจาก
นํ้ากัดเซาะ 
 2. ประชาชน
สามารถใช ๎เส๎นทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย  
3. การระบายนํ้า
สะดวก นํ้าไมํทํวมขัง 

กองชําง 

 



~ 58 ~ 

~ 58 ~ 
 

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 โครงการกํอสร๎างทํอลอด
เหลี่ยม คสล. เพื่อขยายถนน
ขนาดกว๎าง 3.00 เมตร ลึก
เฉลี่ย 1.20-1.50 เมตร ยาว 
216 เมตร (สถานที่กํอสร๎าง
บริเวณสะพานปากซอยหน๎า
โรงแรมไลฟ์ อัพ รีสอร๑ท 
แอนด๑ สปาไปชุมชนทุํงหมื่น
น๎อย หมูํที่ 9  ต.หนองหาร) 

1. เพ่ือพัฒนาเส๎นทาง
ค ม น า ค ม ใ ห๎ ไ ด๎
มาตรฐาน 
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุใน
ก า ร เ ดิ น ท า ง 
ประชาชนสัญจร ไ ด๎
อยํางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพ่ือให๎การขนสํง
ผลผลิตทางการเกษตร
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกว๎าง 
3.00 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 
1.20-1.50 
เมตร ยาว 
216 เมตร 

    4,320,000 ร๎อยละ
ของรางที่
ได๎
มาตรฐาน 

1. สามารถระบาย
นํ้าออกจากผิวทาง
ได๎อยํางรวดเร็ว 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทางได๎สะดวก 
รวดเร็ว 
3. ลดป๓ญหาอุทกภัย 

กองชําง 

100 โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิม
ด๎วยแอสฟ๓ลท๑ติกคอนกรีต (โอ
เวอร๑เลย๑) พร๎อมตีเส๎นจราจร 
ขนาดกว๎าง 5.00-7.00 เมตร 
ยาว 422 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไมํ
น๎อยกวํา 2,530 ตารางเมตร   
(สถานที่กํอสร๎างบริเวณ
ทางเข๎าหมูํบา๎นพรสวรรค๑ ถึง
หลังโครงการ เชื่อมตํอถนน
ชุมชนทุํงหมื่นน๎อย-ชุมชน
สหกรณ๑นิคม 1  หมูํที่ 9  ต.
หนองหาร) 

1. เพ่ือพัฒนาเส๎นทาง 
คมนาคมให๎ได๎
มาตรฐาน 
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง 
ประชาชนสัญจรได๎
อยํางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพ่ือให๎การขนสํง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกว๎าง 
5.00-7.00 
เมตร ยาว 
422 เมตร 
หนา 0.05 
เมตร หรือ
พ้ืนที่
ดําเนินการไมํ
น๎อยกวํา 
2,530 
ตารางเมตร    

    1,076,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎
มาตรฐาน 

1. เส๎นทางคมนาคม
มีมาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ได๎สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมี
ความรวดเร็ว 

กองชําง 

 



~ 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) 

101 โครงการขยายไหลํทาง 
คสล. ขนาดกว๎าง 0.50 – 
1.50 เมตร ยาว 
295.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่
ดําเนินการไมํน๎อยกวํา 
295.00 ตารางเมตร 
(สถานที่กํอสร๎างบริเวณ
บํอปลานายสวิงไปถึงร๎าน
ไปยานใหญํ หมูํที่ 9 ต.
หนองหาร) 

1. เพ่ือพัฒนาเส๎นทาง
ค ม น า ค ม ใ ห๎ ไ ด๎
มาตรฐาน 
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุใน
ก า ร เ ดิ น ท า ง 
ประชาชนสัญจร ไ ด๎
อยํางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพ่ือให๎การขนสํง
ผลผลิตทางการเกษตร
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ขยายไหลํทาง 
คสล. ขนาด
กว๎าง 0.50 – 
1.50 เมตร 
ยาว 295.00 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่
ดําเนินการไมํ
น๎อยกวํา 
295.00 
ตารางเมตร 

    250,000 ร๎อยละ
ของรางที่
ได๎
มาตรฐาน 

1. เส๎นทางคมนาคม
มีมาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ได๎สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมี
ความรวดเร็ว 

กองชําง 

102 โครงการกํอสร๎างราง
ระบายนํ้า คสล. ขนาด
กว๎าง 0.50 เมตร ลึก 
0.62 เมตร ยาว 79.00 
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.62 
เมตร  หนา 0.12 เมตร 
(สถานที่กํอสร๎างบริเวณ
ซอย 5 ถึงบ๎านนายอุํน
เรือนขยาย หมูํที่ 9 ต.
หนองหาร) 

1 .  เ พ่ื อ พัฒ นากา ร
ระบายนํ้าให๎ ดี ย่ิง ข้ึน 
และมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุใน
ก า ร เ ดิ น ท า ง 
ประชาชนสัญจร ไ ด๎
อยํางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพ่ือให๎การขนสํง 
ผลผลิตทางการเกษตร
มีความสะดวกรวดเร็ว 

รางระบายนํ้า 
คสล. ขนาด
กว๎าง 0.50 
เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.62 เมตร 
ยาว 79.00 
เมตร หนา 
0.12 เมตร 

    299,000 ร๎อยละ
ของรางที่
ได๎
มาตรฐาน 

1. เส๎นทางคมนาคม
มีมาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ได๎สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมี
ความรวดเร็ว 

กองชําง 

 



~ 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) 

103 โครงการเปลี่ยนฝาราง
ระบายนํ้า คสล. เพ่ือขยาย
ไหลํทาง ขนาดกว๎าง 
0.50 – 0.60 เมตร สอง
ข๎าง หนา 0.15 เมตร 
ยาวรวม 385.00 เมตร 
(สถานที่กํอสร๎างบริเวณ
เส๎นหลักตํอของเดิมไปถึง
สะพานหลังวัดทุํงหมื่น
น๎อย หมูํที่ 9 ต.หนอง
หาร) 

1 .  เ พ่ื อ ใ ห๎ ฝ า ร า ง
ร ะ บ า ย นํ้ า มี ค ว า ม
แข็งแรงย่ิงข้ึน 
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุใน
ก า ร เ ดิ น ท า ง 
ประชาชนสัญจร ไ ด๎
อยํางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพ่ือให๎การขนสํง 
ผลผลิตทางการเกษตร
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ขยายไหลํทาง 
ขนาดกว๎าง 
0.50 – 
0.60 เมตร 
สองข๎าง ยาว
รวม 385.00 
เมตร 

    808,000 ร๎อยละ
ของรางที่
ได๎
มาตรฐาน 

1. ฝารางมีความ
มั่นคงแข็งแรง 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทางได๎สะดวก 
รวดเร็ว 
3. ลดป๓ญหาอุทกภัย 

กองชําง 

104 โครงการกํอสร๎างทํอลอด
เหลี่ยม คสล. กว๎าง 3.00 
เมตร ลึกเฉลี่ย 1.30 
เมตร ยาว 102 เมตร 
(สถานที่กํอสร๎างบริเวณรั้ว
หมูํบ๎านนนนิภาถึงสาม
แยกหน๎าหมูํบ๎านนนนิภา
ตํอจากของเดิม หมูํที่ 9  
ตําบลหนองหาร) 

1. เพ่ือปูองกันไมํให๎
ถนน เสียหายจากนํ้า
กัดเซาะ  
2. เพ่ือให๎ประชาชน
สัญจร ไปมา สะดวก 
ปลอดภัย  
3. เพ่ือให๎การระบาย
นํ้า เป็นไปอยําง
สะดวก                             

กว๎าง 3.00 
เมตร ลึกเฉลี่ย 
1.30 เมตร 
ยาว 102 
เมตร 

    1,650,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎
มาตรฐาน 

1. ถนนมีสภาพดี
และปลอดภัยจาก
นํ้ากัดเซาะ 
 2. ประชาชน
สามารถใช ๎เส๎นทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย  
3. การระบายนํ้า
สะดวก นํ้าไมํทํวมขัง 

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) 

105 โครงการติดต้ังสัญญาณไฟ
กระพริบ บริเวณทางโค๎ง
หน๎าเสื้อบ๎าน หมูํที่ 9  ต.
หนองหาร 

เพ่ือลดอุบัติเหตุในการ
เดินทาง ประชาชน
สัญจรได๎อยํางสะดวก 
รวดเร็ว 
 

ติดต้ังสัญญาณ
ไฟกระพริบ 
บริเวณทาง
โค๎งหน๎าเสื้อ
บ๎าน 

    30,000 กํอสร๎าง
เสร็จ 
100% 

ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชน
สามารถเดินทาง 
ได๎สะดวก รวดเร็ว 

กองชําง 

106 โครงการปรับปรงุเครื่อง
ขยายเสียงตามสาย และ
ขยายเขตระบบเสียงตาม
สายประจําหมูํบ๎าน  หมูํ 9  
ต.หนองหาร 

เพ่ือให๎ได๎รับทราบ 
ข๎อมูลขําวสารทัน 
เหตุการณ๑และชัดเจน 

ทําการ
ปรับปรุงหรือ
ขยายเสียง 
ตามสาย
ภายในหมูํบ๎าน
ปุาขาม 

    85,000 ร๎อยละ
ของ 
ผู๎รับบริกา
ร ข๎อมูล
ขําวสาร ที่
ชัดเจน
มาก 
ย่ิงข้ึน 

ประชาชนได๎
รับทราบ ข๎อมูล
ขําวสารชัดเจน 

กองชําง 

107 โครงการกํอสร๎างศาลา
เอนกประสงค๑ขนาด 8.00 
x 20.00 เมตร (สถานที่
กํอสร๎างภายในฌาปน
สถาน หมูํที่ 9 ตําบล
หนองหาร อําเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหมํ) 
 

เพ่ือกํอสร๎างอาคาร 
เพ่ือใช๎จัดกิจกรรม
หมูํบ๎าน 

กํอสร๎างศาลา
เอนกประสงค๑
ขนาด 8.00 x 
20.00 เมตร
บริเวณสุสาน 
หมูํที่ 9  
ตําบลหนอง
หาร   

    1,200,000 กํอสร๎าง
เสร็จ 
100% 

มีสถานที่เก็บ
เอกสาร สําคัญตํางๆ 
ของชุมชน 

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) 

108 อุดหนุนสํานักงานการ
ไฟฟูาสํวนภูมิภาคอําเภอ
สันทราย เพ่ือขยายไฟกิ่ง
สาธารณะบริเวณซอย
ทางเข๎าปุาช๎า  หมูํ 9 ต.
หนองหาร อ.สันทราย จ.
เชียงใหม ํ

1.เพ่ือให๎มีแสงสวําง
เพียงพอสําหรับผู๎ใช๎
ถนนตอนกลางคืน 
2.เพ่ือปูองกัน รักษา
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย๑สินของ 

เพ่ือขยายไฟ
กิ่งสาธารณะ
บริเวณซอย
ทางเข๎าปุาช๎า 

    85,000 จํานวนจุด 
ที่ได๎รับ
การขยาย
เขตไฟฟูา 

ประชาชนมีไฟฟูา
สํองสวํางสร๎างความ
ปลอดภัยให๎แกํชีวิต 
และทรัพย๑สิน 

กองชําง 
กับสํานักงาน
การไฟฟูาสํวน
ภูมิภาคอําเภอ

สันทราย 

109 อุดหนุนสํานักงานการ
ไฟฟูาสํวนภูมิภาค อําเภอ
สันทราย เพ่ือขยายเขต
ไฟฟูาสาธารณะ  ซอยบ๎าน
พรสวรรค๑ หมูํที่ 9  ต.
หนองหาร 

1.เพ่ือให๎มีแสงสวําง
เพียงพอสําหรับผู๎ใช๎
ถนนตอนกลางคืน 
2.เพ่ือปูองกัน รักษา
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย๑สินของ 

ขยายเขต
ไฟฟูา
สาธารณะ  
ซอยบ๎าน
พรสวรรค๑ 

    200,000 จํานวนจุด 
ที่ได๎รับ
การขยาย
เขตไฟฟูา 

ประชาชนมีไฟฟูา
สํองสวํางสร๎างความ
ปลอดภัยให๎แกํชีวิต 
และทรัพย๑สิน 

กองชําง 
กับสํานักงาน
การไฟฟูาสํวน
ภูมิภาคอําเภอ

สันทราย 

 
 
 
 
 
 
 
 



~ 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) 

110 โครงการปรับปรงุผิวถนน
เดิมด๎วยแอสฟ๓ลท๑ติกคอ
นกรีตพร๎อมตีเส๎นจราจร 
ขนาดกว๎าง 5.00 เมตร 
ยาว 195 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือพ้ืนที่
ดําเนินการไมํน๎อย 975 
ตารางเมตร พร๎อมกํอสร๎าง
รางระบายนํ้า ขนาดกว๎าง 
0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย.
0.50 เมตร สองข๎างทาง
ยาวรวม 417 เมตร 
(สถานที่กํอสร๎างบริเวณ
ถนนซอยจรรยาวัลย๑ตํอ
จากของเดิมถึงสามแยก
หลังธนาคารกรงุไทย 
ชุมชนทุํงหมื่นน๎อย หมูํที่ 
9 ต.หนองหาร อ.สันทราย 
จ.เชียงใหมํ) 

1. เพ่ือพัฒนาเส๎นทาง
ค ม น า ค ม ใ ห๎ ไ ด๎
มาตรฐาน 
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุใน
ก า ร เ ดิ น ท า ง 
ประชาชนสัญจร ไ ด๎
อยํางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพ่ือให๎การขนสํง
ผลผลิตทางการเกษตร
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกว๎าง 
0.50 – 
1.50 เมตร 
ยาว 295.00 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่
ดําเนินการไมํ
น๎อยกวํา 
295.00 
ตารางเมตร 

    1,630,000 ร๎อยละ
ของรางที่
ได๎
มาตรฐาน 

1. เส๎นทางคมนาคม
มีมาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ได๎สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมี
ความรวดเร็ว 

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) 

111 โครงการปรับปรงุผิวถนน
เดิมด๎วยแอสฟ๓ลท๑ติกคอ
นกรีตพร๎อมตีเส๎นจราจร 
ขนาดความกว๎าง 4.00-
6.00 เมตร ยาว 1,355 
เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือพ้ืนที่ดําเนินการไมํ
น๎อยกวํา 6,775 ตาราง
เมตร (สถานที่กํอสร๎าง
บริเวณปากทางทุํงหมื่น
น๎อยซอยถึงสะพานไปบ๎าน
วังปูองต้ังแตํปากซอยร๎าน 
หมูํที่ 9 ตําบลหนองหาร 
อําเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหมํ) 
 

1. เพ่ือพัฒนาเส๎นทาง
ค ม น า ค ม ใ ห๎ ไ ด๎
มาตรฐาน 
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุใน
ก า ร เ ดิ น ท า ง 
ประชาชนสัญจร ไ ด๎
อยํางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพ่ือให๎การขนสํง
ผลผลิตทางการเกษตร
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกว๎าง 
0.50 – 
1.50 เมตร 
ยาว 295.00 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่
ดําเนินการไมํ
น๎อยกวํา 
295.00 
ตารางเมตร 

    2,700,000 ร๎อยละ
ของรางที่
ได๎
มาตรฐาน 

1. เส๎นทางคมนาคม
มีมาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ได๎สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมี
ความรวดเร็ว 

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) 

ชุมชนเกษตรใหม่         
112 โครงการกํอสร๎างราง

ระบายนํ้า คสล. กว๎าง 
0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.62 เมตร หนา 0.12 
เมตร ยาว 530 เมตร  
(สถานที่กํอสร๎าง ต้ังแตํ
สะพานสวนนงนุชถึงสวน
บ๎านพํอ หมูํที่ 10  ต.
หนองหาร)  

1. เพ่ือปูองกันไมํให๎
ถนน เสียหายจากนํ้า
กัดเซาะ  
2. เพ่ือให๎ประชาชน
สัญจร ไปมา สะดวก 
ปลอดภัย  
3. เพ่ือให๎การระบาย
นํ้า เป็นไปอยําง
สะดวกมีความสะดวก
รวดเร็ว 

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

    2,011,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎
มาตรฐาน 

1. ถนนมีสภาพดี
และปลอดภัยจาก
นํ้ากัดเซาะ 
 2. ประชาชน
สามารถใช ๎เส๎นทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย  
3. การระบายนํ้า
สะดวก นํ้าไมํทํวมขัง 

กองชําง 

113 โครงการกํอสร๎างระบบ
ประปาหมูํบ๎านขนาดใหญํ 
(สถานที่กํอสร๎างบริเวณ 
หมูํที่ 10 ต.หนองหาร) 

1. เพ่ือให๎มีนํ้าใช๎ใน
การอุปโภค บริโภค
อยํางทั่วถึง และ
เพียงพอ 
2. ลดป๓ญหาการเกิด
โรคระบาดที่เกิดจาก
การอุปโภค-บริโภคนํ้า
ที่ไมํสะอาด 
 

ระบบประปา
หมูํบ๎าน ขนาด
ใหญํ จํานวน 
1 แหํง 

    2,800,000 กํอสร๎าง
เสร็จ 
100% 

1. มีนํ้าใช๎ในการ
อุปโภคบริโภคทํา
การเกษตรและเลี้ยง
สัตว๑อยํางทัว่ถึงและ
เพียงพอ 
2. ไมํมีโรคระบาดที่
เกิดจาการใช๎นํ้าไมํ
สะอาดในชุมชน 

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) 

114 โครงการกํอสร๎างราง
ระบายนํ้า คสล. กว๎าง 
0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.50 เมตร หนา 0.10 
เมตร ยาว 516 เมตร  
(สถานที่กํอสร๎าง บริเวณ
ซอยหมูํบ๎านณัฐกมล  หมูํ
ที่ 10  ต.หนองหาร) 

1. เพ่ือปูองกันไมํให๎
ถนน เสียหายจากนํ้า
กัดเซาะ  
2. เพ่ือให๎ประชาชน
สัญจร ไปมา สะดวก 
ปลอดภัย  
3. เพ่ือให๎การระบาย
นํ้า เป็นไปอยําง
สะดวกมีความสะดวก
รวดเร็ว 

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

    1,170,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎
มาตรฐาน 

1. ถนนมีสภาพดี
และปลอดภัยจาก
นํ้ากัดเซาะ 
 2. ประชาชน
สามารถใช ๎เส๎นทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย  
3. การระบายนํ้า
สะดวก นํ้าไมํทํวมขัง 

กองชําง 

115 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล. พร๎อมตีเส๎นจราจร 
ขนาด กว๎าง 5.00 เมตร 
ยาว 660 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพ้ืนที่
ดําเนินการไมํน๎อยกวํา 
3,300 ตารางเมตร 
(สถานที่กํอสร๎างบริเวณ
ถนนซอย 8 ปูาศรีคิวรถ 
หมูํที่ 10 ต.หนองหาร) 

1. เพ่ือพัฒนาเส๎นทาง 
คมนาคมให๎ได๎
มาตรฐาน 
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง 
ประชาชนสัญจรได๎
อยํางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพ่ือให๎การขนสํง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ขนาด กว๎าง 
5.00 เมตร 
ยาว 660 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 
หรือพ้ืนที่
ดําเนินการไมํ
น๎อยกวํา 
3,300 
ตารางเมตร 

    2,200,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎
มาตรฐาน 

1. เส๎นทางคมนาคม
มี 
มาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ได๎สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมี
ความรวดเร็ว 

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) 

116 อุดหนุนสํานักงานการ
ไฟฟูาสํวนภูมิภาค อําเภอ
สันทราย เพ่ือขยายเขต
ไฟฟูาสาธารณะ  ซอยลีลา
วดี หมูํที่ 10  ต.หนอง
หาร 

1.เพ่ือให๎มีแสงสวําง
เพียงพอสําหรับผู๎ใช๎
ถนนตอนกลางคืน 
2.เพ่ือปูองกัน รักษา
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย๑สินของ 

ขยายเขต
ไฟฟูา
สาธารณะ  
ซอยลีลาวดี 

    200,000 จํานวนจุด 
ที่ได๎รับ
การขยาย
เขตไฟฟูา 

ประชาชนมีไฟฟูา
สํองสวํางสร๎างความ
ปลอดภัยให๎แกํชีวิต 
และทรัพย๑สิน 

กองชําง 
กับสํานักงาน
การไฟฟูาสํวน
ภูมิภาคอําเภอ
สันทราย 

117 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล. พร๎อมตีเส๎นจราจร 
ขนาด กว๎าง 5.00 เมตร 
ยาว 385 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพ้ืนที่
ดําเนินการไมํน๎อยกวํา 
1,925 ตารางเมตร 
(สถานที่กํอสร๎าง ซอย 9 
ข๎างโรงเรียนสันทราย
วิทยาคม หมูํที่ 10 ต.
หนองหาร) 

1. เพ่ือพัฒนาเส๎นทาง 
คมนาคมให๎ได๎
มาตรฐาน 
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง 
ประชาชนสัญจรได๎
อยํางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพ่ือให๎การขนสํง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ขนาด กว๎าง 
5.00 เมตร 
ยาว 385 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 
หรือพ้ืนที่
ดําเนินการไมํ
น๎อยกวํา 
1,925 
ตารางเมตร 

    1,224,100 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎
มาตรฐาน 

1. เส๎นทางคมนาคม
มีมาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ได๎สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมี
ความรวดเร็ว 

กองชําง 

118 อุดหนุนสํานักงานการ
ไฟฟูาสํวนภูมิภาค อําเภอ
สันทราย เพ่ือขยายเขต
ไฟฟูาสาธารณะ  บริเวณ
ซอย 8 หมูํที่ 10  ต.
หนองหาร 

1.เพ่ือให๎มีแสงสวําง
เพียงพอสําหรับผู๎ใช๎
ถนนตอนกลางคืน 
2.เพ่ือปูองกัน รักษา
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย๑สินของ 

ขยายเขต
ไฟฟูา
สาธารณะ  
บริเวณซอย 8 

    250,000 จํานวนจุด 
ที่ได๎รับ
การขยาย
เขตไฟฟูา 

ประชาชนมีไฟฟูา
สํองสวํางสร๎างความ
ปลอดภัยให๎แกํชีวิต 
และทรัพย๑สิน 

กองชําง 
กับสํานักงาน
การไฟฟูาสํวน
ภูมิภาคอําเภอ
สันทราย 



~ 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) 

119 อุดหนุนสํานักงานการ
ไฟฟูาสํวนภูมิภาค อําเภอ
สันทราย เพ่ือขยายเขต
ไฟฟูาสาธารณะ  บริเวณ
ซอย 9 หมูํที่ 10  ต.
หนองหาร 

1.เพ่ือให๎มีแสงสวําง
เพียงพอสําหรับผู๎ใช๎
ถนนตอนกลางคืน 
2.เพ่ือปูองกัน รักษา
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย๑สินของ 

ขยายเขต
ไฟฟูา
สาธารณะ  
บริเวณซอย 9 

    250,000 จํานวนจุด 
ที่ได๎รับ
การขยาย
เขตไฟฟูา 

ประชาชนมีไฟฟูา
สํองสวํางสร๎างความ
ปลอดภัยให๎แกํชีวิต 
และทรัพย๑สิน 

กองชําง 
กับสํานักงาน
การไฟฟูาสํวน
ภูมิภาคอําเภอ
สันทราย 

120 โครงการกํอสร๎างถนน คสล.
ขนาดกว๎าง 4.00 เมตร ยาว 
177.00 เมตร หนา 0.15 
เมตรหรือมีพื้นที่ดําเนินการ
ไมํน๎อยกวํา 708.00 ตาราง
เมตร (สถานที่กํอสร๎าง
บริเวณซอย 1 หมูํที่ 10 ต.
หนองหาร) 

1. เพื่อพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคมให๎ได๎มาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
เดินทาง ประชาชนสัญจร
ได๎อยํางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่ อให๎การขนสํ ง
ผลผลิตทางการเกษตรมี
ความสะดวกรวดเร็ว 

ถนน คสล.ขนาด
กว๎าง 4.00 
เมตร ยาว 
177.00 ดมตร 
หนา 0.15 
เมตรหรือมีพื้นที่
ดําเนินการไมํ
น๎อยกวํา 
708.00 ตาราง
เมตร 

    440,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎
มาตรฐาน 

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

กองชําง 

121 โครงการกํอสร๎างถนน คสล.
ขนาดกว๎าง 5.00 เมตร ยาว 
152.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ดําเนินการ
ไมํน๎อยกวํา 760.00 ตาราง
เมตร (สถานที่กํอสร๎าง
บริเวณซอย 7 บ๎านอาจารย๑
ทัศนาพร หมูํที่ 10 ต.หนอง
หาร) 

1. เพื่อพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคมให๎ได๎มาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
เดินทาง ประชาชนสัญจร
ได๎อยํางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่ อให๎การขนสํ ง
ผลผลิตทางการเกษตรมี
ความสะดวกรวดเร็ว 

ถนน คสล.ขนาด
กว๎าง 5.00 
เมตร ยาว 
152.00 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่
ดําเนินการไมํ
น๎อยกวํา 
760.00 ตาราง
เมตร 

    460,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎
มาตรฐาน 

1. เส๎นทางคมนาคมมี
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) 

122 โครงการขยายเขตไฟฟูา
สํองสวํางสาธารณะ 
(สถานที่กํอสร๎างบริเวณ
ซอย 7 บ๎านอาจารย๑
ทัศนาพร หมูํที่ 10 ต.
หนองหาร) 

1.เพ่ือให๎มีแสงสวําง
เพียงพอสําหรับผู๎ใช๎
ถนนตอนกลางคืน 
2.เพ่ือปูองกัน รักษา
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย๑สินของ 

ขยายเขต
ไฟฟูาสอง
สวําง จํานวน 
1 สาย 

    50,000 จํานวนจุด 
ที่ได๎รับ
การขยาย
เขตไฟฟูา 

ประชาชนมีไฟฟูา
สํองสวํางสร๎างความ
ปลอดภัยให๎แกํชีวิต 
และทรัพย๑สิน 

กองชําง 

123 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล.พร๎อมตีเส๎นจราจร 
หนา 0.15 กว๎าง 4.50 
เมตร ยาว 600 เมตร 
หรือพ้ืนที่ดําเนินการไมํ
น๎อยกวํา 2,700 ตาราง
เมตร (สถานที่กํอสร๎าง
บริเวณถนนซอยลีลาวดี 
หมูํ 10 ตําบลหนองหาร 
อําเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหมํ) 

1. เพ่ือพัฒนาเส๎นทาง
ค ม น า ค ม ใ ห๎ ไ ด๎
มาตรฐาน 
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุใน
ก า ร เ ดิ น ท า ง 
ประชาชนสัญจร ไ ด๎
อยํางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพ่ือให๎การขนสํง
ผลผลิตทางการเกษตร
มีความสะดวกรวดเร็ว 

หนา 0.15 
กว๎าง 4.50 
เมตร ยาว 
600 เมตร 
หรือพ้ืนที่
ดําเนินการไมํ
น๎อยกวํา 
2,700 
ตารางเมตร 

    1,760,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎
มาตรฐาน 

1. เส๎นทางคมนาคม
มีมาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ได๎สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมี
ความรวดเร็ว 

กองชําง 

124 โครงการขยายเขตไฟกิ่ง
สาธารณะ (ซอยลีลาวดี หมูํ
ที่ 10 ตําบลหนองหาร 
อําเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหมํ) 
 

1.เพ่ือให๎มีแสงสวําง
เพียงพอสําหรับผู๎ใช๎
ถนนตอนกลางคืน 
2.เพ่ือปูองกัน รักษา
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย๑สินของ 

ขยายเขตไฟกิ่ง
สาธารณะ 
(ซอยลีลาวดี 
หมูํที่ 10 
ตําบลหนอง
หาร 

    55,000 จํานวนจุด 
ที่ได๎รับ
การขยาย
เขตไฟฟูา 

ประชาชนมีไฟฟูา
สํองสวํางสร๎างความ
ปลอดภัยให๎แกํชีวิต 
และทรัพย๑สิน 

กองชําง 
 



~ 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) 

125 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
พร๎อมตีเส๎นจราจร ขนาด
กว๎าง 4.50 เมตร ยาว 
133 เมตร  หนา 0.15 
เมตร พื้นที่ดําเนินการไมํ
น๎อยกวํา 598.50 ตาราง
เมตร (สถานที่กํอสร๎าง
บริเวณถนนทางเข๎าที่ดิน
เทศบาลเมืองแมํโจ๎ชุมชน
เกษตรใหมํ หมูํที่ 10  ตําบล
หนองหาร อําเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหมํ) 

1. เพื่อพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคมให๎ได๎มาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง ประชาชน
สัญจรได๎อยํางสะดวก 
รวดเร็ว 
3. เพื่อให๎การขนสํง
ผลผลิตทางการเกษตรมี
ความสะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกว๎าง 
4.50 เมตร 
ยาว 133 
เมตร  หนา 
0.15 เมตร 
พื้นที่ดําเนินการ
ไมํน๎อยกวํา 
598.50 
ตารางเมตร 

    390,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎
มาตรฐาน 

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

กองชําง 

ชุมชนไร่สหกรณ์         
126 โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิม

ด๎วยแอสฟ๓ลท๑ติกคอนกรีต (โอ
เวอร๑เลย๑) พร๎อมตีเส๎นจราจร 
ขนาดกว๎าง 7.00 เมตร ยาว 
220 เมตร หนา 0.05 เมตร 
พร๎อมยกฝาบํอ หรือพื้นที่
ดําเนินการไมํน๎อยกวํา 1,540 
ตารางเมตร (สถานที่กํอสร๎าง
บริเวณถนนหน๎าปุาช๎า หมูทํี่ 
11 ไปบ๎านปุาบง ตํอจาก
ของเดิม หมูํ 11 ต.หนองหาร) 

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

กว๎าง 7.00 
เมตร ยาว 220 
เมตร หนา 
0.05 เมตร 
พร๎อมยกฝาบํอ 
หรือพื้นที่
ดําเนินการไมํ
น๎อยกวํา 1,540 
ตารางเมตร 

    644,500 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎มาตรฐาน 

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) 

127 โครงการปรับปรงุผิวถนน
เดิมด๎วยแอสฟ๓ลท๑ติกคอ
นกรีต (โอเวอร๑เลย๑) และตี
เส๎นจราจร ขนาดกว๎าง  
2.80 เมตร ยาว  186 
เมตร หนา 0.05 เมตร 
พร๎อม ยกฝาบํอ หรือพ้ืนที่
ดําเนินการไมํน๎อยกวํา 
520 ตารางเมตร 
(สถานที่กํอสร๎างบริเวณ
ถนนซอย 8 หมูํ 11 ต.
หนองหาร) 

1. เพ่ือพัฒนาเส๎นทาง 
คมนาคมให๎ได๎
มาตรฐาน 
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง 
ประชาชนสัญจรได๎
อยํางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพ่ือให๎การขนสํง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกว๎าง  
2.80 เมตร 
ยาว  186 
เมตร หนา 
0.05 เมตร 
พร๎อม ยกฝา
บํอ หรือพ้ืนที่
ดําเนินการไมํ
น๎อยกวํา 520 
ตารางเมตร 

    222,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎
มาตรฐาน 

1. เส๎นทางคมนาคม
มีมาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ได๎สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมี
ความรวดเร็ว 

กองชําง 

128 โครงการกํอสร๎างราง
ระบายนํ้า คสล. กว๎าง 
0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.40 เมตร หนา 0.10 
เมตร ยาว 255 เมตร  
(สถานที่กํอสร๎าง บริเวณ
ซอย 5 หมูํที่ 11  ต.
หนองหาร)  

1. เพ่ือปูองกันไมํให๎
ถนน เสียหายจากนํ้า
กัดเซาะ  
2. เพ่ือให๎ประชาชน
สัญจร ไปมา สะดวก 
ปลอดภัย  
3. เพ่ือให๎การระบาย
นํ้า เป็นไปอยําง
สะดวกมีความสะดวก
รวดเร็ว 

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

    625,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎
มาตรฐาน 

1. ถนนมีสภาพดี
และปลอดภัยจาก
นํ้ากัดเซาะ 
 2. ประชาชน
สามารถใช ๎เส๎นทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย  
3. การระบายนํ้า
สะดวก นํ้าไมํทํวมขัง 

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) 

129 โครงการกํอสร๎างอาคาร
เอนกประสงค๑เทศบาล
เมืองแมํโจ๎ กว๎าง 20 
เมตร ยาว 30 เมตร 
(สถานที่กํอสร๎างบริเวณ
ที่ดินเทศบาลหน๎าสุสานปุา
บง หมูํที่ 11 ต.หนอง
หาร) 

เพ่ือกํอสร๎างอาคาร 
เพ่ือใช๎จัดกิจกรรม
หมูํบ๎าน 

กํอสร๎าง
อาคาร
เอนกประสงค๑
เทศบาลเมือง
แมํโจ๎ กว๎าง 
20 เมตร ยาว 
30 เมตร 

    3,200,000 กํอสร๎าง
เสร็จ 
100% 

มีสถานที่เก็บ
เอกสาร สําคัญตํางๆ 
ของชุมชน 

กองชําง 

130 อุดหนุนสํานักงานการ
ไฟฟูาสํวนภูมิภาค อําเภอ
สันทราย เพ่ือขยายเขต
ไฟฟูาสาธารณะ บริเวณ
หน๎าบ๎านน๎องโบว๑ หมูํที่ 
11  ต.หนองหาร) 

1.เพ่ือให๎มีแสงสวําง
เพียงพอสําหรับผู๎ใช๎
ถนนตอนกลางคืน 
2.เพ่ือปูองกัน รักษา
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย๑สินของ 

ขยายเขต
ไฟฟูา
สาธารณะ 
บริเวณหน๎า
บ๎านน๎องโบว๑ 

    250,000 จํานวนจุด 
ที่ได๎รับ
การขยาย
เขตไฟฟูา 

ประชาชนมีไฟฟูา
สํองสวํางสร๎างความ
ปลอดภัยให๎แกํชีวิต 
และทรัพย๑สิน 

กองชําง 
กับสํานักงาน
การไฟฟูาสํวน
ภูมิภาคอําเภอ
สันทราย 

131 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
พร๎อมตีเส๎นจราจร ขนาด
กว๎าง  3.50 เมตร ยาว  
186 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการ
ไมํน๎อยกวํา 651 ตาราง
เมตร   (สถานที่กํอสร๎าง 
ซอย 20 หมูํที่ 11  ต.
หนองหาร) 

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

ขนาดกว๎าง  
3.50 เมตร 
ยาว  186 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 
หรือพื้นที่
ดําเนินการไมํ
น๎อยกวํา 651 
ตารางเมตร 

    430,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎
มาตรฐาน 

1. เส๎นทางคมนาคมม ี
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) 

132 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
พร๎อมตีเส๎นจราจร ขนาดกว๎าง  
3.00 เมตร ยาว  77 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมํน๎อยกวํา 231 
ตารางเมตร   (สถานที่กํอสร๎าง 
ซอยบ๎านเลา หมูํที่ 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 หรือพื้นที่
ดําเนินการไมํน๎อย
กวํา 231 ตาราง
เมตร 

    160,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎มาตรฐาน 

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

กองชําง 

133 โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิม
ด๎วยแอสฟ๓ลท๑ติกคอนกรีต (โอ
เวอร๑เลย๑) พร๎อมตีเส๎นจราจร 
ขนาดกว๎าง 5.50 เมตร ยาว 
680 เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือพื้นที่ดําเนินการไมํน๎อย
กวํา 3,740 ตารางเมตร   
(สถานที่กํอสร๎างบริเวณซอย 6 
หมูํที ่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 หรือพื้นที่
ดําเนินการไมํน๎อย
กวํา 3,740 
ตารางเมต 

    1,350,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎มาตรฐาน 

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

กองชําง 

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

1. เพื่อพัฒนาเส๎นทาง 
คมนาคมให๎ได๎มาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
เดินทาง ประชาชนสัญจร
ได๎อยํางสะดวก รวดเร็ว 
 

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

    150,000 กํอสร๎าง
เสร็จ 
100% 

1. เส๎นทางคมนาคมมี
มาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชน
สามารถเดินทาง 
ได๎สะดวก รวดเร็ว 
 

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) 

135 โครงการขยายผิวถนน 
คสล. สองข๎างถนน กว๎าง
เฉลี่ย ข๎างละ 2.00 เมตร 
ยาว 117 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพ้ืนที่
ดําเนินการไมํน๎อยกวํา 
468 ตร.ม. (สถานที่
กํอสร๎าง บริเวณหน๎า
หมูํบ๎านจิรัชยา หมูํที่ 11  
ต.หนองหาร)  

1. เพ่ือพัฒนาเส๎นทาง 
คมนาคมให๎ได๎
มาตรฐาน 
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง 
ประชาชนสัญจรได๎
อยํางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพ่ือให๎การขนสํง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

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

    320,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎
มาตรฐาน 

1. เส๎นทางคมนาคม
มี 
มาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ได๎สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมี
ความรวดเร็ว 

กองชําง 

136 อุดหนุนสํานักงานการ
ไฟฟูาสํวนภูมิภาค อําเภอ
สันทราย เพ่ือขยายเขต
ไฟฟูาสาธารณะ  ซอยบ๎าน
ลุงสิทธ์ิ (ลาบ) หมูํที่ 11  
ต.หนองหาร) 

1.เพ่ือให๎มีแสงสวําง
เพียงพอสําหรับผู๎ใช๎
ถนนตอนกลางคืน 
2.เพ่ือปูองกัน รักษา
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย๑สินของ 

ขยายเขต
ไฟฟูา
สาธารณะ  
ซอยบ๎านลุง
สิทธ์ิ (ลาบ) 
หมูํที่ 11  ต.
หนองหาร) 

    250,000 จํานวนจุด 
ที่ได๎รับ
การขยาย
เขตไฟฟูา 

ประชาชนมีไฟฟูา
สํองสวํางสร๎างความ
ปลอดภัยให๎แกํชีวิต 
และทรัพย๑สิน 

กองชําง 
กับสํานักงาน
การไฟฟูาสํวน
ภูมิภาคอําเภอ
สันทราย 

 
 



~ 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) 

137 อุดหนุนสํานักงานการ
ไฟฟูาสํวนภูมิภาค อําเภอ
สันทราย เพ่ือขยายเขต
ไฟฟูาสาธารณะ บริเวณ
หน๎าบ๎านตาวาดถึงซอย
บ๎านลุงแก๎ว หมูํที่ 11  ต.
หนองหาร) 

1.เพ่ือให๎มีแสงสวําง
เพียงพอสําหรับผู๎ใช๎
ถนนตอนกลางคืน 
2.เพ่ือปูองกัน รักษา
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย๑สินของ 

ขยายเขต
ไฟฟูา
สาธารณะ 
บริเวณหน๎า
บ๎านตาวาดถึง
ซอยบ๎านลุง
แก๎ว 

    180,000 จํานวนจุด 
ที่ได๎รับ
การขยาย
เขตไฟฟูา 

ประชาชนมีไฟฟูา
สํองสวํางสร๎างความ
ปลอดภัยให๎แกํชีวิต 
และทรัพย๑สิน 

กองชําง 
กับสํานักงาน
การไฟฟูาสํวน
ภูมิภาคอําเภอ
สันทราย 

138 โครงการปรับปรงุผิวถนน
เดิมด๎วยแอสฟ๓ลท๑ติกคอ
นกรีต (โอเวอร๑เลย๑) พร๎อม
ตีเส๎นจราจร ขนาดกว๎าง 
4.00-5.00 เมตร ยาว 
2,060 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือพ้ืนที่ดําเนินการ
ไมํน๎อยกวํา 9,270 
ตารางเมตร   (สถานที่
กํอสร๎างถนนทางหลวง
ชนบทท๎องถ่ิน รหัสสาย
ทาง ชม.ถ4-0004 บ๎านจิ
รัชยา - วัดห๎วยเกี๋ยง  หมูํ
ที่ 11  ต.หนองหาร) 

1. เพ่ือพัฒนาเส๎นทาง 
คมนาคมให๎ได๎
มาตรฐาน 
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง 
ประชาชนสัญจรได๎
อยํางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพ่ือให๎การขนสํง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกว๎าง 
4.00-5.00 
เมตร ยาว 
2,060 เมตร 
หนา 0.05 
เมตร หรือ
พ้ืนที่
ดําเนินการไมํ
น๎อยกวํา 
9,270 
ตารางเมตร 

    5,700,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎
มาตรฐาน 

1. เส๎นทางคมนาคม
มีมาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ได๎สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมี
ความรวดเร็ว 

กองชําง 

 



~ 76 ~ 

~ 76 ~ 
 

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) 

139 โครงการขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะ (สถานที่
กํอสร๎างบริเวณซอย 3 
ชุมชนไรํสหกรณ๑ หมูํที่ 11 
ต.หนองหาร) 

1.เพ่ือให๎มีแสงสวําง
เพียงพอสําหรับผู๎ใช๎
ถนนตอนกลางคืน 
2.เพ่ือปูองกัน รักษา
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย๑สิน 

ขยายเขต
ไฟฟูา
สาธารณะ 
จํานวน 1 
สาย 

    100,000 จํานวนจุด 
ที่ได๎รับ
การขยาย
เขตไฟฟูา 

ประชาชนมีไฟฟูา
สํองสวํางสร๎างความ
ปลอดภัยให๎แกํชีวิต 
และทรัพย๑สิน 

กองชําง 

140 โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิม
ด๎วยแอสฟ๓ลท๑ติกคอนกรีต (โอ
เวอร๑เลย๑) พร๎อมตีเส๎นจราจร 
ขนาดกว๎าง 3.00 เมตร ยาว 
286.00 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือมีพื้นที่ดําเนินการไมํ
น๎อยกวํา 858.00 ตาราง
เมตร พร๎อมกํอสร๎าง ราง
ระบายนํ้า คสล. กว๎าง 0.40 
เมตร  ลึกเฉลี่ย 0.40 – 0.60 
เมตร ยาว 286.00 เมตร 
(สถานที่กํอสร๎างบริเวณซอย 3 
ชุมชนไรํสหกรณ๑  หมูํที่ 11 ต.
หนองหาร 

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

ถนนกว๎าง 3.00 
เมตร ยาว 
286.00 เมตร 
หนา 0.05 
เมตร หรือมีพื้นที่
ดําเนินการไมํ
น๎อยกวํา 
858.00 ตาราง
เมตร พร๎อม
กํอสร๎างราง
ระบายนํ้า คสล. 
ลึก 0.40 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 0.40 – 
0.60 เมตร ยาว 
286.00 เมตร 

    1,250,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎มาตรฐาน 

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

กองชําง 

 



~ 77 ~ 

~ 77 ~ 
 

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) 

141 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
พร๎อมตีเส๎นจราจร ขนาดกว๎าง
เลี่ย 3.50 – 3.80 เมตร ยาว 
56.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ดําเนินการไมํ
น๎อยกวํา 204.40 ตาราง
เมตร (สถานที่กํอสร๎างบริเวณ
ซอยบ๎านนายเจริญ หมูํที่ 11 
ต.หนองหาร) 

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

ถ น น  ค ส ล . 
พ ร๎ อ ม ตี เ ส๎ น
จ ร า จ ร  ข น า ด
กว๎างเลี่ย 3.50 
– 3 .80 เมตร 
ย า ว  5 6 . 0 0 
เ ม ต ร  ห น า 
0.15 เมตร หรือ
มี พื้ น ที่
ดํ า เ นิ นก า ร ไ มํ
น๎ อ ย ก วํ า 
204.40 ตาราง
เมตร 

    125,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎มาตรฐาน 

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

กองขําง 

142 โครงการกํอสร๎างรางระบายนํ้า 
คสล. ขนาดกว๎าง 1.00 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 0.80-1.00 เมตร 
ยาว 451.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร (สถานที่กํอสร๎าง
บริเวณหน๎า 7-11 สาขาปุาบง 
หมูํที่ 11 ต.หนองหาร) 

1. เพื่อพัฒนาการระบาย
นํ้ า ใ ห๎ ดี ย่ิ ง ขึ้ น  แ ล ะ มี
ประสิทธิภาพ 
2. เพื่อลดป๓ญหาอุทกภัย 

รางระบายนํ้า 
คสล. ขนาดกว๎าง
ภายใน 1.00 
เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.80-1.00 
เมตร ยาว 
451.00 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร 

    2,500,000 ร๎อยละของ
ร า ง ที่ ไ ด๎
มาตรฐาน 

1. สามารถระบายนํ้า
ออกจากผิวทางได๎อยําง
รวดเร็ว 
2. ลดป๓ญหาอุทกภัย 

กองชําง 

 



~ 78 ~ 

~ 78 ~ 
 

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) 

ชุมชนแม่โจ้ใหม่         

143 โครงการกํอสร๎างราง
ระบายนํ้า คสล. ชํวงที่ 1 
รางระบายนํ้าแบบฝาปิด
กว๎างภายใน 1.00 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 0.80เมตร ยาว 
30 เมตร และชํวงที่ 2 
รางระบายนํ้า คสล. แบบ
เปิด กว๎างภายใน เฉลี่ย 
1.50-2.50 เมตร ลึก
เฉลี่ย 1.00 เมตร ยาว 
53 เมตร (สถานที่
กํอสร๎างบริเวณ หน๎าบ๎าน
นายสมาน ใจมุก หมูํที่ 
12 ชุมชนแมํโจ๎ใหมํ ต.
หนองหาร) 

1. เพ่ือพัฒนาเส๎นทาง 
คมนาคมให๎ได๎
มาตรฐาน 
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง 
ประชาชนสัญจรได๎
อยํางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพ่ือให๎การขนสํง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ชํวงที่  1 ราง
ระบายนํ้าแบบ
ฝ า ปิ ด ก ว๎ า ง
ภายใน 1.00 
เมตร ลึกเฉลี่ย 
0 . 8 0 เ ม ต ร 
ยาว 30 เมตร 
และชํวงที่  2 
รางระบายนํ้า 
ค ส ล .  แ บ บ
เ ปิ ด  ก ว๎ า ง
ภายใน เฉลี่ย 
1 .50 -2.50 
เมตร ลึกเฉลี่ย 
1 .00  เมตร 
ยาว 53 เมตร 

    630,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎
มาตรฐาน 

1. เส๎นทางคมนาคม
มีมาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ได๎สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมี
ความรวดเร็ว 

กองขําง 

 
 
 



~ 79 ~ 

~ 79 ~ 
 

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) 

144 โครงการเปลี่ยนฝาราง
ระบายนํ้าเพื่อขยายผิว
จราจร ฝ๓่งซ๎าย กวา๎ง 0.50 
เมตร ยาว 94 เมตร และ
กว๎าง 0.30 มตร ยาว 200 
เมตร ฝ๓่งขวา กว๎าง 0.30 
เมตร ยาว 207 เมตรและ
กว๎าง 0.50 เมตร ยาว 
7.00 เมตร(สถานที่กํอสร๎าง
บริเวณเริ่มจากสามแยกหลัง 
สนง. เทศบาล ถึงปากซอย 
6) พร๎อมปรับปรุงผิวถนน
เดิมด๎วยแอสฟ๓ลท๑ติกคอนก
รีต (โอเวอร๑เลย๑) กว๎าง 
2.40 เมตร ยาว 94 เมตร 
ถึงอาคารชุมชน  หมูที่ 12 
ชุมชนแมํโจ๎ใหมํ ต.หนอง
หาร 

1. เพ่ือปูองกันไมํให๎
ถนน เสียหายจากนํ้า
กัดเซาะ  
2. เพ่ือให๎ประชาชน
สัญจร ไปมา สะดวก 
ปลอดภัย  
3. เพ่ือให๎การระบาย
นํ้า เป็นปีอยํางสะดวก 

1.กว๎าง 0.50 
เมตร ยาว 94 
เมตร และกว๎าง 
0 . 3 0  ม ต ร 
ย า ว  2 0 0 
เมตร  ฝ๓่ ง ข ว า 
ก ว๎ า ง  0 . 3 0 
เ ม ต ร  ย า ว 
207 เมตรและ
ก ว๎ า ง  0 . 5 0 
เ ม ต ร  ย า ว 
7.00 เมตร 
2.ปรับปรุ งผิ ว
ถนน เ ดิม ด๎ว ย
แอสฟ๓ลท๑ติกคอ
นกรีต (โอเวอร๑
เ ล ย๑ )  ก ว๎ า ง 
2 . 4 0  เ ม ต ร 
ยาว 94 เมตร 
ถึงอาคารชุมชน   

    780,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎
มาตรฐาน 

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

กองขําง 

 
 



~ 80 ~ 

~ 80 ~ 
 

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 โครงการเปลี่ยนฝาราง
ระบายนํ้า คสล . ฝ๓่งซ๎าย 
กว๎าง 0.50 เมตร ยาว 
65 เมตร และฝ๓่งขวา 
กว๎าง 0.50 เมตร ยาว 
81 เมตร (สถานที่
กํอสร๎างบริเวณซอย 1 
ข๎างตลาดแมํโจ๎ หมูํที่ 12 
ชุมชนแมํโจ๎ใหมํ ต.หนอง
หาร) 

1. เพ่ือปูองกันไมํให๎
ถนน เสียหายจากนํ้า
กัดเซาะ  
2. เพ่ือให๎ประชาชน
สัญจร ไปมา สะดวก 
ปลอดภัย  
3. เพ่ือให๎การระบาย
นํ้า เป็นปีอยํางสะดวก 

เปลี่ยนฝาราง
ระบายนํ้า คสล . 
ฝ๓่งซ๎าย กว๎าง 
0.50 เมตร ยาว 
65 เมตร และ
ฝ๓่งขวา กว๎าง 
0.50 เมตร ยาว 
81 เมตร 

    310,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎
มาตรฐาน 

1. ถนนมสีภาพดี
และปลอดภัยจาก
นํ้ากัดเซาะ 
 2. ประชาชน
สามารถใช ๎เส๎นทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย  
3. การระบายนํ้า
สะดวก นํ้าไมํทํวมขัง 

กองชําง 

146 โครงการเปลี่ยนฝาราง
ระบายนํ้า คสล . ฝ๓่งซ๎าย 
กว๎าง 0.30 เมตร ยาว 
21 เมตร และฝ๓่งขวา 
กว๎าง 0.30 เมตร ยาว 
21 เมตร พร๎อมปรับปรุง
ผิวถนนเดิมด๎วยแอสฟ๓ลท๑
ติกคอนกรีต (โอเวอร๑เลย๑) 
กว๎างเฉลี่ย 2.50-2.70 
เมตร ยาว 52 เมตร 
(สถานที่กํอสร๎างบริเวณ
ซอย 7  หมูํที่ 12 ชุมชน
แมํโจ๎ใหมํ ต.หนองหาร) 

1. เพ่ือปูองกันไมํให๎
ถนน เสียหายจากนํ้า
กัดเซาะ  
2. เพ่ือให๎ประชาชน
สัญจร ไปมา สะดวก 
ปลอดภัย  
3. เพ่ือให๎การระบาย
นํ้า เป็นปีอยํางสะดวก 

กว๎าง 0.30 
เมตร ยาว 21 
เมตร และฝ๓่งขวา 
กว๎าง 0.30 
เมตร ยาว 21 
เมตร พร๎อม
ปรับปรุงผิวถนน
เดิมด๎วยแอส
ฟ๓ลท๑ติกคอนกรีต 
(โอเวอร๑เลย๑) 
กว๎างเฉลี่ย 
2.50-2.70 
เมตร ยาว 52 
เมตร 

    280,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎
มาตรฐาน 

1. ถนนมสีภาพดี
และปลอดภัยจาก
นํ้ากัดเซาะ 
 2. ประชาชน
สามารถใช ๎เส๎นทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย  
3. การระบายนํ้า
สะดวก นํ้าไมํทํวมขัง 

กองชําง 



~ 81 ~ 

~ 81 ~ 
 

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 โครงการเปลี่ยนฝารางระบาย
นํ้า คสล . ฝ๓่งซ๎าย กว๎าง 0.50 
เมตร ยาว 137 เมตร และฝ๓่ง
ซ๎ายเทคอนกรีตขยายไหลทาง 
กว๎าง 0.50 เมตร ยาว 18 
เมตร และฝ๓่งขวา กว๎าง 0.50 
เมตร ยาว 149  เมตร พร๎อม
ปรับปรุงผิวถนนเดิมด๎วยแอส
ฟ๓ลท๑ติกคอนกรีต (โอเวอร๑เลย๑) 
กว๎าง 3.00 เมตร ยาว 149 
เมตร (สถานที่กํอสร๎างบริเวณ
ซอย 5  หมูํที่ 12 ชุมชนแมํโจ๎
ใหมํ ต.หนองหาร) 

1. เพื่อปูองกันไมํใหถ๎นน 
เสียหายจากนํ้ากัดเซาะ  
2. เพื่อให๎ประชาชนสัญจร 
ไปมา สะดวก ปลอดภัย  
3. เพื่อให๎การระบายนํ้า 
เป็นปีอยํางสะดวก 

กว๎าง 0.50 
เมตร ยาว 137 
เมตร และฝ๓่งซ๎าย
เทคอนกรีตขยาย
ไหลทาง กว๎าง 
0.50 เมตร ยาว 
18 เมตร และ
ฝ๓่งขวา กว๎าง 
0.50 เมตร ยาว 
149  เมตร 
พร๎อมปรับปรุง
ผิวถนนเดิมด๎วย
แอสฟ๓ลท๑ติกคอ
นกรีต (โอเวอร๑
เลย๑) กว๎าง 
3.00 เมตร ยาว 
149 เมตร 

    830,000, ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎มาตรฐาน 

1. ถนนมสีภาพดีและ
ปลอดภัยจากนํ้ากัด
เซาะ 
 2. ประชาชนสามารถ
ใช ๎เส๎นทางได๎สะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย  
3. การระบายนํ้า
สะดวก นํ้าไมํทํวมขัง 

กองชําง 

148 โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิม
ด๎วยแอสฟ๓ลท๑ติกคอนกรีต (โอ
เวอร๑เลย๑) กว๎างเฉลี่ย 4.00 - 
7.30 เมตร ยาว 124 เมตร 
(สถานที่กํอสร๎างบริเวณซอย
ปูอมตํารวจข๎าง สนง. เทศบาล 
หมูํที่ 12 ชุมชนแมํโจใ๎หมํ ต.
หนองหาร) 

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

กว๎างเฉลี่ย 4.00 
- 7 . 30  เมต ร 
ยาว 124 เมตร 

    300,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎มาตรฐาน 

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

กองขําง 



~ 82 ~ 

~ 82 ~ 
 

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 โค ร งกา รกํ อสร๎ า ง ระบบ
ประปาหมูํบ๎าน แบบถังแชม
เปญ ขนาดความจุไมํน๎อย
กวํา 20 ลูกบาศก๑เมตร สูง
ไมํน๎อยกวํา 20 เมตร พร๎อม
ถังกรองสนิมเหล็กและเจาะ
บํอบาดาล ตามแบบกรม
ทรัพยากรนํ้า เพื่อใช๎ในงาน
ปู อ ง กั น แ ล ะ บ ร ร เ ท า
สาธารณะภัย เทศบาลเมือง
แมํโจ๎  (สถานที่ ต้ังบริ เวณ
พื้นที่เทศบาลเมืองแมํโจ๎ หมูํ
ที่ 12 ต.หนองหาร) 

1. เพื่อให๎มีนํ้าใช๎ในการ
อุปโภค บริโภคอยําง
ทั่วถึง และเพียงพอ 
2. ลดป๓ญหาการเกิดโรค
ระบาดที่เกิดจากการ
อุปโภค-บริโภคนํ้าที่ไมํ
สะอาด 
 

กํ อ ส ร๎ า ง ถั ง
ก ร อ ง แ ล ะ
เปลี่ยนอุปกรณ๑
ภายในโรงสูบ 
เ พื่ อ เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพ
การจํายนํ้า 

    802,000 กํอสร๎าง
เสร็จ 
100% 

1. มีนํ้าใช๎ในการ
อุปโภคบริโภคทาํ
การเกษตรและเลี้ยง
สัตว๑อยํางทั่วถึงและ
เพียงพอ 
2. ไมํมีโรคระบาดที่
เกิดจาการใช๎นํ้าไมํ
สะอาดในชุมชน 
 

กองชําง 

150 โครงการกํอสร๎างอาคาร
เอนกประสงค๑ คสล. 2 ชั้น 
กว๎าง 4.50 เมตร ยาว 12 
เมตร 2 ชั้น (สถานที่
กํอสร๎างบริเวณที่สาธารณะ
ชุมชน หมูํที่ 12 ชุมชนแมํโจ๎
ใหมํ ต.หนองหาร) 

เพื่อกํอสร๎างอาคาร เพ่ือ
ใช๎จัดกิจกรรมหมูํบ๎าน 

กํอสร๎างอาคาร
เอนกประสงค๑ 
คสล. 2 ชั้น 
กว๎าง 4.50 
เมตร ยาว 12 
เมตร 2 ชั้น 
บริเวณที่
สาธารณะ
ชุมชน หมูํที่ 
12 ชุมชนแมํโจ๎
ใหม ํ

    1,200,000 กํอสร๎าง
เสร็จ 
100% 

มีสถานที่เก็บเอกสาร 
สําคัญตํางๆ ของ
ชุมชน 

กองชําง 



~ 83 ~ 

~ 83 ~ 
 

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) 

151 โครงการกํอสร๎ างถนน 
คสล. พร๎อมตีเส๎นจราจร 
ขนาดกว๎าง 5.00 เมตร 
ยาว  558 เมตร  หนา 
0 . 1 5  เ ม ต ร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
หรือ พ้ืนที่ ดํา เ นินการไมํ
น๎อยกวํา 2.790 ตาราง
เมตร (สถานที่กํอสร๎าง
ถนนหลังวัดแมํโจ๎ ตํอจาก
ของเดิมเข๎าไปถึงลํา นํ้า
ห๎วยโจ๎ ชุมชนแมํโจ๎ใหมํ 
หมูํที่ 12 ตําบลหนองหาร 
อําเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหมํ) 

1. เพ่ือพัฒนาเส๎นทาง 
คมนาคมให๎ได๎
มาตรฐาน 
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง 
ประชาชนสัญจรได๎
อยํางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพ่ือให๎การขนสํง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ข น า ด ก ว๎ า ง 
5 .00  เมตร 
ย า ว  5 5 8 
เ ม ต ร  ห น า 
0.15  เมตร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
ห รื อ พ้ื น ที่
ดําเนินการไมํ
น๎ อ ย ก วํ า 
2 .7 9 0 
ตารางเมตร 

    300,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎
มาตรฐาน 

1. เส๎นทางคมนาคม
มีมาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ได๎สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมี
ความรวดเร็ว 

กองขําง 

 
 
 
 
 



~ 84 ~ 

~ 84 ~ 
 

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 โครงการกํอสร๎างระบบ
ประปาขนาดใหญํ จํานวน 
1 แหํง ตามแบบแปลน
กรมทรัพยากรนํ้า (บริเวณ 
ที่ ดิ น ส า ธ า ร ณ ะ ข อ ง
หมูํบ๎าน หมูํ  12 ตําบล
หนองหาร อําเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหมํ)  

1. เพ่ือให๎มีนํ้าใช๎ใน
การอุปโภค บริโภค
อยํางทั่วถึง และ
เพียงพอ 
2. ลดป๓ญหาการเกิด
โรคระบาดที่เกิดจาก
การอุปโภค-บริโภคนํ้า
ที่ไมํสะอาด 
 

กํ อ ส ร๎ า ง ถั ง
ก ร อ ง แ ล ะ
เ ป ลี่ ย น
อุ ป ก ร ณ๑
ภายในโรงสูบ 
เ พ่ื อ เ พ่ิ ม
ประสิทธิภาพ
การจํายนํ้า 

    3,000,000 กํอสร๎าง
เสร็จ 
100% 

1. มีนํ้าใช๎ในการ
อุปโภคบริโภคทํา
การเกษตรและเลี้ยง
สัตว๑อยํางทั่วถึงและ
เพียงพอ 
2. ไมํมโีรคระบาดที่
เกิดจาการใช๎นํ้าไมํ
สะอาดในชุมชน 
 

กองชําง 

153 โครงการกํอสร๎างราง
ระบายนํ้า คสล. กว๎าง 
0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.40 เมตร หนา 0.10 
เมตร ยาว 52 เมตร  
(สถานที่กํอสร๎าง บริเวณ
เลียบถนน ซอย 3  หมูํที่ 
12  ต.หนองหาร) 

1. เพ่ือปูองกันไมํให๎
ถนน เสียหายจากนํ้า
กัดเซาะ  
2. เพ่ือให๎ประชาชน
สัญจร ไปมา สะดวก 
ปลอดภัย  
3. เพ่ือให๎การระบาย
นํ้า เป็นไปอยําง
สะดวกมีความสะดวก
รวดเร็ว 

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

    125,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎
มาตรฐาน 

1. ถนนมีสภาพดี
และปลอดภัยจาก
นํ้ากัดเซาะ 
 2. ประชาชน
สามารถใช ๎เส๎นทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย  
3. การระบายนํ้า
สะดวก นํ้าไมํทํวมขัง 

กองชําง 

 



~ 85 ~ 

~ 85 ~ 
 

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) 

154 โครงการจัดซื้อโคมไฟ
ไฮโซเดียมพร๎อมติดต้ัง 
ขนาด 250 วัตต๑ เพ่ือ
ติดต้ังภายในชุมขน หมูํ 
12 ต.หนองหาร ตลอด
สาย) 

เพ่ือลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง 
ประชาชนสัญจรได๎
อยํางสะดวก 
รวดเร็ว 
 

โคมไฟไฮโซ
เดียมพร๎อม
ติดต้ัง ขนาด 
250 วัตต๑ 
เพ่ือติดต้ัง
ภายในชุม
ขน 

    150,000 กํอสร๎าง
เสร็จ 
100% 

ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชน
สามารถเดินทาง 
ได๎สะดวก รวดเร็ว 
 

กองชําง 

155 โครงการเปลี่ยนฝาราง
ระบายนํ้าเพ่ือขยายขอบ
ทาง ขนาดกว๎างเฉลี่ย 
0.40-0.60 เมตร หนา 
0.15 เมตร ยาว 370 
เมตร (สถานที่กํอสร๎าง
บริเวณซอย 2 หมูํที่ 12 
ต.หนองหาร) 

1.  เ พ่ื อ ให๎ ฝ าร า ง
ระบาย นํ้ามี ความ
แข็งแรงย่ิงข้ึน 
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุ
ใ น ก า ร เ ดิ น ท า ง 
ประชาชนสัญจรได๎
อ ยํ า ง ส ะ ด ว ก 
รวดเร็ว 
 

เปลี่ยนฝา
รางระบาย
นํ้าเพ่ือขยาย
ขอบทาง 
ขนาดกว๎าง
เฉลี่ย 0.40-
0.60 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร ยาว 
370 เมตร 

    480,000 ร๎อยละ
ของรางที่
ได๎
มาตรฐาน 

1. ฝารางมีความ
มั่นคงแข็งแรง 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทางได๎สะดวก 
รวดเร็ว 
 

กองชําง 

 
 
 



~ 86 ~ 

~ 86 ~ 
 

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) 

156 โครงการกํอสร๎างราง
ระบายนํ้า คสล. ขนาด
กว๎างภายใน 0.50 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 0.40-0.60 
เมตร ยาว 214.00 เมตร 
(สถานที่กํอสร๎างบริเวณ
ข๎างสํานักงานเกษตร
อําเภอถึงหน๎าหมูํบ๎านอรสิ
ริน 11 หมูํที่ 12 ต.หนอง
หาร) 

1 .  เ พ่ื อ พัฒ นากา ร
ระบายนํ้าให๎ ดี ย่ิง ข้ึน 
และมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุใน
ก า ร เ ดิ น ท า ง 
ประชาชนสัญจร ไ ด๎
อยํางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพ่ือให๎การขนสํง 
ผลผลิตทางการเกษตร
มีความสะดวกรวดเร็ว 

กํอสร๎างราง
ระบายนํ้า 
คสล. ขนาด
กว๎างภายใน 
0.50 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 
0.40-0.60 
เมตร ยาว 
214.00 
เมตร 

    740,000 ร๎อยละ
ของรางที่
ได๎
มาตรฐาน 

1. สามารถระบาย
นํ้าออกจากผิวทาง
ได๎อยํางรวดเร็ว 
2. ลดป๓ญหาอุทกภัย 

กองชําง 

ชุมชนหลิ่งม่ืน         
157 โครงการปรับปรงุผิวถนน

เดิมด๎วยแอสฟ๓ลท๑ติกคอ
นกรีต (โอเวอร๑เลย๑) พร๎อม
ตีเส๎นจราจร ขนาดกว๎าง 
3.00 เมตร ยาว 181 
เมตร หนา  0.05 เมตร 
หรือพ้ืนที่ดําเนินการไมํ
น๎อยกวํา  543 ตาราง
เมตร (สถานที่กํอสร๎าง
บริเวณถนนซอย 24 ซอย
อิงอัน หมูํที่ 10  ต.ปุาไผํ) 

1. เพ่ือพัฒนาเส๎นทาง 
คมนาคมให๎ได๎
มาตรฐาน 
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง 
ประชาชนสัญจรได๎
อยํางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพ่ือให๎การขนสํง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกว๎าง 
3.00 เมตร 
ยาว 181 
เมตร หนา  
0.05 เมตร 
หรือพ้ืนที่
ดําเนินการไมํ
น๎อยกวํา  
543 ตาราง
เมตร 

    231,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎
มาตรฐาน 

1. เส๎นทางคมนาคม
มีมาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ได๎สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมี
ความรวดเร็ว 

กองชําง 

 



~ 87 ~ 

~ 87 ~ 
 

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 โครงการปรับปรงุผิวถนน
เดิมด๎วยแอสฟ๓ลท๑ติกคอ
นกรีต (โอเวอร๑เลย๑) พร๎อม
ตีเส๎นจราจร ขนาดกว๎าง 
6.00 เมตร ยาว 402 
เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือพ้ืนที่ดําเนินการไมํ
น๎อยกวํา 2,412 ตาราง
เมตร  พร๎อมกํอสร๎างราง
ระบายนํ้า คสล. ขนาด
กว๎าง 0.40 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.50 เมตร หนา 
0.10 เมตร ยาว 50 
เมตร เชื่อมตํอถนนสาย
หน๎าหมูํบ๎านกาญกนกวิลล๑ 
(สถานที่กํอส๎รางบริเวณ
ซอย 22 หมูํบ๎านวนารี 
หมูํที่ 10 ต.ปุาไผํ อ.สัน
ทราย จ.เชียงใหมํ) 

1. เพ่ือพัฒนาเส๎นทาง 
คมนาคมให๎ได๎
มาตรฐาน 
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง 
ประชาชนสัญจรได๎
อยํางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพ่ือให๎การขนสํง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกว๎าง 
6.00 เมตร 
ยาว 402 
เมตร หนา 
0.05 เมตร 
หรือพ้ืนที่
ดําเนินการไมํ
น๎อยกวํา 
2,412 
ตารางเมตร  
พร๎อมกํอสร๎าง
รางระบายนํ้า 
คสล. ขนาด
กว๎าง 0.40 
เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.50 เมตร 
หนา 0.10 
เมตร ยาว 50 
เมตร 

    1,250,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎
มาตรฐาน 

1. เส๎นทางคมนาคม
มีมาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ได๎สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมี
ความรวดเร็ว 

กองชําง 

 
 
 



~ 88 ~ 

~ 88 ~ 
 

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) 

159 โครงการกํอสร๎างพนังกัน
ดิน พร๎อมราวกันตก 
ขนาด ยาว 60 เมตร 
(สถานที่กํอสร๎าง บริเวณ
ลําเหมืองฮ๎อ หลังบ๎านไพร 
หมูํที่ 10 ต.ปุาไผํ) 

เพ่ือปูองกันการ
พังทลายของดิน 

พนังกันดิน 
พร๎อมราวกัน
ตก ขนาด ยาว 
60 เมตร 

    960,000 กํอสร๎าง
เสร็จแล๎ว 

มีพนังกันดินปูองกัน
พังทลายของดิน 

กองชําง 

160 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล. พร๎อมตีเส๎นจราจร 
ขนาดกว๎าง  2.60 เมตร 
ยาว  83 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพ้ืนที่
ดําเนินการไมํน๎อยกวํา 
215 ตารางเมตร และ
กํอสร๎างรางระบายนํ้า
กว๎างเฉลี่ย 0.40 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร หนา 
0.10 เมตร ยาว 83 
เมตร  (สถานที่กํอสร๎าง
ซอยลาบแมํ หมูํที่ 10  ต.
ปุาไผํ) 

1. เพ่ือพัฒนาเส๎นทาง 
คมนาคมให๎ได๎
มาตรฐาน 
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง 
ประชาชนสัญจรได๎
อยํางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพ่ือให๎การขนสํง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกว๎าง  
2.60 เมตร ยาว  
83 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ดําเนินการ
ไมํน๎อยกวํา 
215 ตาราง
เมตร และ
กํอสร๎างราง
ระบายนํ้ากว๎าง
เฉลี่ย 0.40 
เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.50 เมตร 
หนา 0.10 
เมตร ยาว 83 
เมตร 

    380,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎
มาตรฐาน 

1. เส๎นทางคมนาคม
มีมาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ได๎สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมี
ความรวดเร็ว 

กองชําง 

 
 



~ 89 ~ 
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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) 

161 โครงการปรับปรงุผิวถนน
เดิมด๎วยแอสฟ๓ลท๑ติกคอ
นกรีต (โอเวอร๑เลย๑) พร๎อม
ตีเส๎นจราจร ขนาดกว๎าง 
3.50 เมตร ยาว 66 
เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือพ้ืนที่ดําเนินการไมํ
น๎อยกวํา 231 ตาราง
เมตร (สถานที่กํอสร๎าง
บริเวณซอยบ๎านแมํไหล 
หมูํ 10 ต.ปุาไผํ)  

1. เพ่ือพัฒนาเส๎นทาง 
คมนาคมให๎ได๎
มาตรฐาน 
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง 
ประชาชนสัญจรได๎
อยํางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพ่ือให๎การขนสํง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกว๎าง 
3.50 เมตร 
ยาว 66 เมตร 
หนา 0.05 
เมตร หรือ
พ้ืนที่
ดําเนินการไมํ
น๎อยกวํา 231 
ตารางเมตร 

    80,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎
มาตรฐาน 

1. เส๎นทางคมนาคม
มีมาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ได๎สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมี
ความรวดเร็ว 

กองชําง 

162 อุดหนุนสํานักงานการ
ไฟฟูาสํวนภูมิภาค อําเภอ
สันทราย เพ่ือขยายเขต
ไฟฟูาสาธารณะ  ซอย
หอพักทัดชา (ซอยสมศรี) 
หมูํที่ 10  ต.ปุาไผํ) 

1.เพ่ือให๎มีแสงสวําง
เพียงพอสําหรับผู๎ใช๎
ถนนตอนกลางคืน 
2.เพ่ือปูองกัน รักษา
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย๑สินของ 

ขยายเขต
ไฟฟูา
สาธารณะ 
บริเวณซอย
หอพักทัดชา 
(ซอยสมศรี) 

    250,000 จํานวนจุด 
ที่ได๎รับ
การขยาย
เขตไฟฟูา 

ประชาชนมีไฟฟูา
สํองสวํางสร๎างความ
ปลอดภัยให๎แกํชีวิต 
และทรัพย๑สิน 

กองชําง 
กับสํานักงาน
การไฟฟูาสํวน
ภูมิภาคอําเภอ
สันทราย 

 
 
 



~ 90 ~ 
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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) 

163 โครงการกํอสร๎างรางริน 
คสล. กว๎าง  0.80 เมตร 
ลึก  1.00 เมตร หนา 
0.10 เมตร ยาว  350 
เมตร เพ่ือระบายนํ้าท้ิง
จากลําเหมืองข๎าง
มหาวิทยาลัยแมํโจ๎   
(สถานที่กํอสร๎าง บริเวณ
ติดรั้วมหาวิทยาลัยแมํโจ๎  
หลังหอพักปูากุย หมูํที่ 
10 ต.ปุาไผํ) 

1. เพ่ือปูองกันไมํให๎
ถนน เสียหายจากนํ้า
กัดเซาะ  
2. เพ่ือให๎ประชาชน
สัญจร ไปมา สะดวก 
ปลอดภัย  
3. เพ่ือให๎การระบาย
นํ้า เป็นไปอยําง
สะดวกมีความสะดวก
รวดเร็ว 

กว๎าง  0.80 
เมตร ลึก  
1.00 เมตร 
หนา 0.10 
เมตร ยาว  
350 เมตร 
เพ่ือระบายนํ้า
ทิ้งจากลํา
เหมืองข๎าง
มหาวิทยาลัย
แมํโจ๎ 

    1,580,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎
มาตรฐาน 

1. ถนนมีสภาพดี
และปลอดภัยจาก
นํ้ากัดเซาะ 
 2. ประชาชน
สามารถใช ๎เส๎นทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย  
3. การระบายนํ้า
สะดวก นํ้าไมํทํวมขัง 

กองชําง 

164 โครงการปรับปรุงผิวถนน
เดิมด๎วยแอสฟ๓ลท๑ติกคอนก
รีต (โอเวอร๑เลย๑) พร๎อมตีเส๎น
จราจร ขนาดกวา๎ง 4.50-
8.00 เมตร ยาว 597 
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ
พื้นที่ดําเนินการไมํน๎อยกวํา 
4,400 ตารางเมตร พร๎อม
ยกฝาบํอพัก (สถานที่
กํอสร๎างบริเวณถนนซอย
บ๎านเหลําจากหน๎าหมูํบา๎น
กาญจกนก-ปากทางบา๎น
หมํอม หมูํที่ 10  ต.ปุาไผํ) 

1. เพ่ือพัฒนาเส๎นทาง 
คมนาคมให๎ได๎
มาตรฐาน 
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง 
ประชาชนสัญจรได๎
อยํางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพ่ือให๎การขนสํง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกว๎าง 
4.00 เมตร 
ยาว 438 
เมตร หนา 
0.05 เมตร 
หรือพ้ืนที่
ดําเนินการไมํ
น๎อยกวํา 
1,752 
ตารางเมตร 

    2,300,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎
มาตรฐาน 

1. เส๎นทางคมนาคม
มีมาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ได๎สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมี
ความรวดเร็ว 

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) 

165 โครงการกํอสร๎างราง
ระบายนํ้า คสล. กว๎าง 
0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.50 เมตร หนา 0.10 
เมตร ยาว 300 เมตร  
(สถานที่กํอสร๎าง บริเวณ
ซอย 4 หมูํที่ 10  ต.ปุา
ไผํ)  

1. เพ่ือปูองกันไมํให๎
ถนน เสียหายจากนํ้า
กัดเซาะ  
2. เพ่ือให๎ประชาชน
สัญจร ไปมา สะดวก 
ปลอดภัย  
3. เพ่ือให๎การระบาย
นํ้า เป็นไปอยําง
สะดวกมีความสะดวก
รวดเร็ว 

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

    680,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎
มาตรฐาน 

1. ถนนมีสภาพดี
และปลอดภัยจาก
นํ้ากัดเซาะ 
 2. ประชาชน
สามารถใช ๎เส๎นทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย  
3. การระบายนํ้า
สะดวก นํ้าไมํทํวมขัง 

กองชําง 

166 โครงการกํอสร๎างราง
ระบายนํ้า คสล. กว๎าง 
0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.50 เมตร หนา 0.10 
เมตร ยาว 349 เมตร  
(สถานที่กํอสร๎าง ซอย 
17 อาจารย๑พิเชษ หมูํที่ 
10  ต.ปุาไผํ)  

1. เพ่ือปูองกันไมํให๎
ถนน เสียหายจากนํ้า
กัดเซาะ  
2. เพ่ือให๎ประชาชน
สัญจร ไปมา สะดวก 
ปลอดภัย  
3. เพ่ือให๎การระบาย
นํ้า เป็นไปอยําง
สะดวกมีความสะดวก
รวดเร็ว 

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

    950,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎
มาตรฐาน 

1. ถนนมีสภาพดี
และปลอดภัยจาก
นํ้ากัดเซาะ 
 2. ประชาชน
สามารถใช ๎เส๎นทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย  
3. การระบายนํ้า
สะดวก นํ้าไมํทํวมขัง 

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) 

167 โครงการกํอสร๎างราง
ระบายนํ้า คสล. กว๎าง 
0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.62 เมตร หนา 0.12 
เมตร ยาว 307 เมตร  
(สถานที่กํอสร๎างบริเวณ 
ซอย 1 ปูากุย  หมูํที่ 
10  ต.ปุาไผํ)  

1. เพ่ือปูองกันไมํให๎
ถนน เสียหายจากนํ้า
กัดเซาะ  
2. เพ่ือให๎ประชาชน
สัญจร ไปมา สะดวก 
ปลอดภัย  
3. เพ่ือให๎การระบาย
นํ้า เป็นไปอยําง
สะดวกมีความสะดวก
รวดเร็ว 

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

    1,050,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎
มาตรฐาน 

1. ถนนมีสภาพดี
และปลอดภัยจาก
นํ้ากัดเซาะ 
 2. ประชาชน
สามารถใช ๎เส๎นทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย  
3. การระบายนํ้า
สะดวก นํ้าไมํทํวมขัง 

กองชําง 

168 อุดหนุนสํานักงานการ
ไฟฟูาสํวนภูมิภาคอําเภอ
สันทราย เพ่ือขยายไฟกิ่ง
สาธารณะบริเวณ ซอย
หอพักตาเสือ  หมูํ 10 
ต.ปุาไผํ อ.สันทราย จ.
เชียงใหม ํ

1.เพ่ือให๎มีแสงสวําง
เพียงพอสําหรับผู๎ใช๎
ถนนตอนกลางคืน 
2.เพ่ือปูองกัน รักษา
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย๑สินของ 

ขยายไฟกิ่ง
สาธารณะ
บริเวณ ซอย
หอพักตาเสือ 

    85,000 จํานวนจุด 
ที่ได๎รับ
การขยาย
เขตไฟฟูา 

ประชาชนมีไฟฟูา
สํองสวํางสร๎างความ
ปลอดภัยให๎แกํชีวิต 
และทรัพย๑สิน 

กองชําง 
กับสํานักงาน
การไฟฟูาสํวน
ภูมิภาคอําเภอ
สันทราย 

169 อุดหนุนสํานักงานการ
ไฟฟูาสํวนภูมิภาค 
อําเภอสันทราย เพ่ือ
ขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะ  ซอยเรือนคํา 
หมูํที่ 10  ต.ปุาไผํ) 

1.เพ่ือให๎มีแสงสวําง
เพียงพอสําหรับผู๎ใช๎
ถนนตอนกลางคืน 
2.เพ่ือปูองกัน รักษา
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย๑สินของ 

เพ่ือขยายเขต
ไฟฟูา
สาธารณะ  
ซอยเรือนคํา 

    200,000 จํานวนจุด 
ที่ได๎รับ
การขยาย
เขตไฟฟูา 

ประชาชนมีไฟฟูา
สํองสวํางสร๎างความ
ปลอดภัยให๎แกํชีวิต 
และทรัพย๑สิน 

กองชําง 
กับสํานักงาน
การไฟฟูาสํวน
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) 

170 โครงการปรับปรุงผิวทางเดิมด๎วย
แอสฟ๓ลท๑ติกคอนกรีต (โอเวอร๑
เลย๑) พร๎อมตีเส๎นจราจร ขนาด
กว๎าง 4.00 เมตร ยาว 395.00 
หนา 0.05 เมตร หรือมี พ้ืนที่
ดํ า เ นิ น ก า ร ไ มํ น๎ อ ย ก วํ า 
1,580.00 ตารางเมตร พร๎อม
กํอสร๎างรางระบายนํ้า คสล.ขนาด
กว๎าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40-
0.60 เมตร หนา 0.10 เมตร 
ยาวรวม 662.00 เมตร (สถานที่
กํอสร๎างบริเวณซอย 3 หมูํที่ 10 
ต.ปุาไผํ) 

1. เพ่ือพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคมให๎ได๎
มาตรฐาน 
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง 
ประชาชนสัญจรได๎
อยํางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพ่ือให๎การขนสํง
ผลผลิตทางการเกษตร
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ถนน กว๎าง 
4.00 เมตร 
ยาว 
395.00 
หนา 0.05 
เมตร หรือมี
พ้ืนที่
ดําเนินการ
ไมํน๎อยกวํา 
1,580.00 
ตารางเมตร 

    2,900,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎
มาตรฐาน 

1. เส๎นทางคมนาคม
มีมาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ได๎สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมี
ความรวดเร็ว 

กองชําง 

171 โครงการวางทํอระบายนํ้า คสล. 
พร๎ อมบํ อ พัก  ขนาด เส๎ นผํ า น
ศูนย๑ กลา ง  0 .60  เมตร  ยาว 
50.00 เมตร (สถานที่กํอสร๎าง
บริเวณลําเหมืองในซอย 8 หมูํที่ 
10 ต.ปุาไผํ) 

1 .  เ พ่ื อ พัฒ นากา ร
ระบายนํ้าให๎ ดี ย่ิง ข้ึน 
และมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุใน
ก า ร เ ดิ น ท า ง 
ประชาชนสัญจร ไ ด๎
อยํางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพ่ือป๓ญหาอุทกภัย 

ทํอระบาย
นํ้า คสล. 
พร๎อมบํอพัก 
ขนาดเส๎น
ผําน
ศูนย๑กลาง 
0.60 เมตร 
ยาว 50.00 
เมตร 

    125,000 ร๎อยละ
ของทํอ
ระบายนํ้า
ที่ได๎
มาตรฐาน 

1. สามารถระบาย
นํ้าออกจากผิวทาง
ได๎อยํางรวดเร็ว 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทางได๎สะดวก 
รวดเร็ว 
3. ลดป๓ญหาอุทกภัย 

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) 

172 โครงการกํอสร๎างรางระบายนํ้า 
คสล.ขนาดกว๎าง 0.40 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.40-0.60 เมตร หนา 
0.10 เมตร ยาว 342.00 เมตร 
(สถานที่กํอสร๎างบริเวณซอย 12 
หมูํที่ 10 ต.ปุาไผํ) 

1.  เพื่ อพัฒนาการ
ระบายนํ้าให๎ดีย่ิงขึ้น 
และมีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
ก า ร เ ดิ น ท า ง 
ประชาชนสัญจรได๎
อยํางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อให๎การขนสํง 
ผ ล ผ ลิ ต ท า ง
การเกษตรมีความ
สะดวกรวดเร็ว 

รางระบายนํ้า 
คสล.ขนาดกว๎าง
ภายใน 0.40 
เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.40-0.60 
เมตร หนา 
0.10 เมตร 
ยาว 342.00 
เมตร 

    920,000 ร๎อยละของ
รางที่ได๎
มาตรฐาน 

1. สามารถระบายนํ้า
ออกจากผิวทางได๎อยําง
รวดเร็ว 
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชน
สามารถเดินทางได๎
สะดวก รวดเร็ว 
3. ลดป๓ญหาอุทกภัย 

กองชําง 

173 โครงการกํอสร๎างรางระบายนํ้า 
คสล.ขนาดกว๎าง 0.50 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.62 เมตร ทั้งสองข๎าง 
ความยาวรวม 523.00 เมตร 
หนา 0.12 เมตร พร๎อมปรับปรุง
ผิวทางเดิมด๎วยแอสฟ๓ลท๑ติกคอนก
รีต (โอเวอร๑ เลย๑ )  พร๎อมตีเส๎น
จราจร ขนาดกว๎างเฉลี่ย 3.70-
5.00 เมตร ยาว 221.00 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ดําเนินการไมํน๎อยกวํา 
961.35 ตารางเมตร (สถานที่
กํอสร๎างบริเวณ สวนสาธารณะ
หนองเท่ียง หมูํที่ 10 ต.ปุาไผํ) 

1. เพ่ือพัฒนาการ
ร ะ บ า ย นํ้ า ใ ห๎ ดี
ย่ิ ง ข้ึ น  แ ล ะ มี
ประสิทธิภาพ 
2 .  เ พ่ื อ ล ด
อุบั ติ เ ห ตุ ในการ
เ ดิ น ท า ง 
ประชาชนสัญจร
ไ ด๎อ ยํา ง สะดวก 
รวดเร็ว 
3. เพ่ือลดป๓ญหา
อุทกภัย 

รางระบายน้ํา 
คสล.ขนาดกว๎าง 
0.50 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.62 เมตร 
ทั้งสองข๎าง ความ
ยาวรวม 523.00 
เมตร หนา 0.12 
เมตร  และถนน
กว๎างเฉลี่ย 3.70-
5.00 เมตร ยาว 
221.00 เมตร 
หรือมีพื้นที่
ดําเนินการไมํน๎อย
กวํา 961.35 
ตารางเมตร 

    2,300,000 ร๎อยละ
ของรางที่
ได๎
มาตรฐาน 

1. สามารถระบาย
นํ้าออกจากผิวทาง
ได๎อยํางรวดเร็ว 
2. ลดป๓ญหาอุทกภัย 

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) 

ชุมชนแม่ดู่         
174 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 

พร๎อมตีเส๎นจราจร ขนาด 
กว๎าง  3.50 เมตร ยาว  150 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พ้ืนที่ดําเนินการไมํน๎อยกวํา 
525 ตารางเมตร (สถานที่
กํอสร๎างบริเวณซอย 12 เชื่อม
ถนนเทศบาลตําบลหนองจ๏อม 
หมูํที่ 5 ต.ปุาไผํ) 

1. เพ่ือพัฒนาเส๎นทาง 
คมนาคมให๎ได๎
มาตรฐาน 
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง 
ประชาชนสัญจรได๎
อยํางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพ่ือให๎การขนสํง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ขนาด กว๎าง  
3.50 เมตร 
ยาว  150 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 
หรือพ้ืนที่
ดําเนินการไมํ
น๎อยกวํา 525 
ตารางเมตร 

    339,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎
มาตรฐาน 

1. เส๎นทางคมนาคม
มีมาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ได๎สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมี
ความรวดเร็ว 

กองชําง 

175 โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด๎วย
แอสฟ๓ลท๑ติกคอนกรีต (โอเวอร๑เลย๑) 
พร๎อมตีเส๎นจราจร ขนาดกว๎าง 
4.00-5.00 เมตร ยาว 900 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมํน๎อยกวํา 4,050 
ตารางเมตร (สถานที่กํอสร๎างถนน
ทางหลวงท๎องถิ่น รหัสสายทาง 
ชม.ถ4-0011 ถนนหน๎าโรงเรียน
แมํแก๎ดน๎อย-สะพานเชื่อมเขต
เทศบาลตําบลหนองจ๏อม หมูํที่ 5  
ต.หนองจ๏อม) 

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

ขนาดกว๎าง 
4.00-5.00 
เมตร ยาว 
900 เมตร 
หนา 0.05 
เมตร หรือ
พ้ืนที่
ดําเนินการไมํ
น๎อยกวํา 
4,050 

    1,720,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎
มาตรฐาน 

1. เส๎นทางคมนาคม
มีมาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ได๎สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมี
ความรวดเร็ว 

กองชําง 

 



~ 96 ~ 

~ 96 ~ 
 

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) 

176 โครงการกํอสร๎างรางระบายนํ้า 
คสล. กว๎าง 0.50 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.62 เมตร หนา 0.12 
เมตร ยาว 57 เมตร  (สถานที่
กํอสร๎าง บริเวณหน๎าศาลา
อเนกประสงค๑ชุมชนแมํดํู  หมูํ
ที่ 5  ต.ปุาไผํ) 

1. เพ่ือพัฒนาเส๎นทาง 
คมนาคมให๎ได๎
มาตรฐาน 
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง 
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 
ของถนนที่
ได๎
มาตรฐาน 

1. เส๎นทางคมนาคม
มีมาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ได๎สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมี
ความรวดเร็ว 

กองชําง 

177 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
พร๎อมตีเส๎นจราจร ขนาด 
กว๎าง  4.00 เมตร ยาว  261 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พ้ืนที่ดําเนินการไมํน๎อยกวํา 
1,044 ตารางเมตร (สถานที่
กํอสร๎างบริเวณถนนเชื่อมตํอ
จากถนนเทศบาลตําบล
หนองจ๏อมบ๎านแมํดํู หมูํที่ 5  
ต.ปุาไผํ  กับบ๎านทําเกวียน 
หมูํที่ 4  ต.หนองจ๏อม) 

1. เพ่ือพัฒนาเส๎นทาง 
คมนาคมให๎ได๎
มาตรฐาน 
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง 
ประชาชนสัญจรได๎
อยํางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพ่ือให๎การขนสํง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ขนาด กว๎าง  
4.00 เมตร 
ยาว  261 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 
หรือพ้ืนที่
ดําเนินการไมํ
น๎อยกวํา 
1,044 
ตารางเมตร 

    680,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎
มาตรฐาน 

1. เส๎นทางคมนาคม
มีมาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ได๎สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมี
ความรวดเร็ว 

กองชําง 

 



~ 97 ~ 

~ 97 ~ 
 

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) 

178 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
พร๎อมตีเส๎นจราจร ขนาด 
กว๎าง 3.00 เมตร ยาว 40 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พ้ืนที่ดําเนินการไมํน๎อยกวํา 
120 ตารางเมตร และวาง
ทํอระบายนํ้า คสล. เส๎นผําน
ศูนย๑กลาง 0.60 เมตร  
จํานวน  37 ทํอน พร๎อมบํอ
พัก จํานวน 3 บํอ  (สถานที่
กํอสร๎างบริเวณซอยบ๎านลุง
เซียนตํอจากงานเดิม หมูํที่ 
5 ต.ปุาไผํ) 

1. เพ่ือพัฒนาเส๎นทาง 
คมนาคมให๎ได๎
มาตรฐาน 
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง 
ประชาชนสัญจรได๎
อยํางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพ่ือให๎การขนสํง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

กว๎าง 3.00 
เมตร ยาว 40 
เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ดําเนินการ
ไมํน๎อยกวํา 
120 ตาราง
เมตร และวางทํอ
ระบายนํ้า คสล. 
เส๎นผําน
ศูนย๑กลาง 0.60 
เมตร  จํานวน  
37 ทํอน พร๎อม
บํอพัก จํานวน 3 
บํอ 

    198,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎
มาตรฐาน 

1. เส๎นทางคมนาคม
มีมาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ได๎สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมี
ความรวดเร็ว 

กองชําง 

179 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
พร๎อมตีเส๎นจราจร ขนาด กว๎าง 
3.50 เมตร ยาว 38 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการ
ไมํน๎อยกวํา 133 ตารางเมตร 
และกํอสร๎างรางระบายนํ้า คสล. 
กว๎าง 0.40 เมตร  ลึกเฉลี่ย 
0.50 เมตร ยาว 34 เมตร หนา 
0.10 เมตร (สถานที่กํอสร๎าง
บริเวณซอย 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 
หรือพื้นที่
ดําเนินการไมํน๎อย
กวํา 133 ตาราง
เมตร และกํอสร๎าง
รางระบายน้ํา 
คสล. กว๎าง 0.40 
เมตร  ลึกเฉลี่ย 
0.50 เมตร ยาว 
34 เมตร หนา 
0.10 เมตร 

    175,000  ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎
มาตรฐาน 

1. เส๎นทางคมนาคม
มีมาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ได๎สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมี
ความรวดเร็ว 

กองชําง 



~ 98 ~ 

~ 98 ~ 
 

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) 

180 โครงการปรับปรงุผิว
ถนนเดิมด๎วยแอสฟ๓ลท๑ติ
กคอนกรีต (โอเวอร๑เลย๑) 
พร๎อมตีเส๎นจราจร 
ขนาดกว๎าง 4.00-4.50 
เมตร ยาว 640.00 
เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือพ้ืนที่ดําเนินการไมํ
น๎อยกวํา 2,800 ตาราง
เมตร (สถานที่กํอสร๎าง
บริเวณสี่แยกหลังวัดแมํ
แก๎ด ถึงสามแยก
โรงเรียนอนุบาลเนตรระ
หงษ๑ หมูํที ่5  ต.ปุาไผํ) 

1. เพ่ือพัฒนาเส๎นทาง 
คมนาคมให๎ได๎
มาตรฐาน 
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง 
ประชาชนสัญจรได๎
อยํางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพ่ือให๎การขนสํง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

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

    980,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎
มาตรฐาน 

1. เส๎นทางคมนาคม
มีมาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ได๎สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมี
ความรวดเร็ว 

กองชําง 

 
 
 
 
 
 
 



~ 99 ~ 

~ 99 ~ 
 

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) 

181 โครงการวางทํอระบาย
นํ้า คสล. พร๎อมบํอพัก 
เพ่ือขยายไหลํทางพร๎อม
วางทํอระบายนํ้า คสล. 
มอก.ชั้น 3 ขนาด
เส๎นผําศูนย๑กลาง 0.80 
เมตร ยาวรวม 287.00 
เมตร (สถานที่กํอสร๎าง
บริเวณทางเข๎าปุาช๎า หมูํ
ที่ 5 ต.ปุาไผํ) 

1 .  เ พ่ื อ ใ ห๎ ฝ า ร า ง
ร ะ บ า ย นํ้ า มี ค ว า ม
แข็งแรงย่ิงข้ึน 
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุใน
ก า ร เ ดิ น ท า ง 
ประชาชนสัญจร ไ ด๎
อยํางสะดวก รวดเร็ว 
 

วางทํอระบาย
นํ้า คสล. 
พร๎อมบํอพัก
เส๎นผําศูนย๑กล
าง 0.80 
เมตร ยาวรวม 
287.00 
เมตร 

    1,500,000 ร๎อยละ
ของรางที่
ได๎
มาตรฐาน 

1. สามารถระบาย
นํ้าออกจากผิวทาง
ได๎อยํางรวดเร็ว 
2. ลดป๓ญหาอุทกภัย 

กองชําง 

182 โครงการเปลี่ยนทํอ
ระบายนํ้า คสล. ขนาด
เส๎นผําศูนย๑กลาง 0.50 
เมตร จํานวน 5 ทํอน 
พร๎อมเทซํอมแซมถนน 
คสล. (สถานที่กํอสร๎าง
บริเวณซอย 5 หมูํที่ 5 
ต.ปุาไผํ) 

1. เพ่ือให๎ทํอระบาย
นํ้ ามี ค วามแ ข็ ง แร ง
ย่ิงข้ึน 
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุใน
ก า ร เ ดิ น ท า ง 
ประชาชนสัญจร ไ ด๎
อยํางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพ่ือให๎การขนสํง 
ผลผลิตทางการเกษตร
มีความสะดวกรวดเร็ว 

เปลี่ยนทํอ
ระบายนํ้า 
คสล. ขนาด
เส๎นผําศูนย๑กล
าง 0.50 
เมตร จํานวน 
5 ทํอน 

    60,000 ร๎อยละ
ของทํอ
ระบายนํ้า
ที่ได๎
มาตรฐาน 

1. ฝารางมีความ
มั่นคงแข็งแรง 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทางได๎สะดวก 
รวดเร็ว 
 

กองชําง 

 
 



~ 100 ~ 

~ 100 ~ 
 

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) 

ชุมชนหนองทราย         
183 โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิม

ด๎วยแอสฟ๓ลท๑ติกคอนกรีต 
(โอเวอร๑เลย๑) พร๎อมตีเส๎น
จราจร ขนาดกว๎างเฉลี่ย 
3.00-4.00 เมตร ยาว 
390.00 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือมีพื้นที่ดําเนินการ
ไมํน๎อยกวํา 1,462.50 
ตารางเมตร (สถานที่กํอสร๎าง
บริเวณซอย 1 หมูํที่ 5 ต.ปุา
ไผํ) 

1. เพื่อพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคมให๎ได๎มาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง ประชาชน
สัญจรได๎อยํางสะดวก 
รวดเร็ว 
3. เพื่อให๎การขนสํง
ผลผลิตทางการเกษตรมี
ความสะดวกรวดเร็ว 

ถนน กว๎างเฉลี่ย 
3 . 0 0 -4 . 00 
เ ม ต ร  ย า ว 
390.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 
ห รื อ มี พื้ น ที่
ดํ า เนิ นการไมํ
น๎ อ ย ก วํ า 
1 ,4 6 2 . 5 0 
ตารางเมตร 

    622,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่ได๎
มาตรฐาน 

1. วัชพืชและสิ่งปฏิกูล
ลดน๎อยลง 
2. การระบายนํ้า
รวดเร็วขึ้น 
3. ป๓ญหานํ้าเนําเสีย 
และเป็นแหลํงเพาะเชื้อ
โรคลดลง 

กองชําง 

184 โครงการปรับปรุงผิวถนน
เดิมด๎วยแอสฟ๓ลท๑ติกคอ
นกรีต (โอเวอร๑เลย๑) พร๎อม
ตีเส๎นจราจร ขนาดกว๎าง  
2.50-6.00 เมตร ยาว 
540 เมตร หนา  0.05 
เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการ
ไมํน๎อยกวํา  2,160 
ตารางเมตร (สถานที่
กํอสร๎าง ซอย 5 หนอง
ทราย หมูํที่ 5  ต.ปุาไผํ) 

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

ขนาดกว๎าง  
2.50-6.00 
เมตร ยาว 
540 เมตร 
หนา  0.05 
เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมํ
น๎อยกวํา  
2,160 ตาราง
เมตร 

    918,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่ได๎
มาตรฐาน 

1. ถนนมีสภาพดีและ
ปลอดภัยจากนํ้ากัดเซาะ 
 2. ประชาชนสามารถ
ใช ๎เส๎นทางได๎สะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย  
3. การระบายนํ้าสะดวก 
นํ้าไมํทํวมขัง 

กองชําง 

 



~ 101 ~ 

~ 101 ~ 
 

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) 

185 โครงการกํอสร๎างประตู
เปิด-ปิดนํ้า (สถานที่
กํอสร๎างบริเวณข๎างลํา
เหมืองกลางบ๎านนาย
โจ๏ะ ขายต๎นไม๎ ซอย 2 
และ ซอย 3 หมูํที่ 5 ต.
ปุาไผํ) 

1.เพ่ือกันปูองอุทกภัย 
2.เพ่ือกักเก็บนํ้า 

ประตูเปิด-ปิด
นํ้า จํานวน 1 
แหํง 

    120,000 ร๎อยละของ
ประตูนํ้าท่ี
กํอสร๎างแล๎ว
เสร็จ 

1. ลดป๓ญหาอุทกภัย 
2. มีนํ้าสําหรับ
เกษตรกรรมอยําง
เพียงพอ 

กองชําง 

186 โครงการปรับปรงุท๎อง
รางระบายนํ้า พร๎อมฝา
ราง (สถานที่กํอสร๎าง
บริเวณ ซอย 8 หนอง
ทราย หมูํที่ 5 ต.ปุาไผํ) 

1. เพ่ือปูองกันไมํให๎
ถนน เสียหายจากนํ้า
กัดเซาะ  
2. เพ่ือให๎ประชาชน
สัญจร ไปมา สะดวก 
ปลอดภัย  
3. เพ่ือให๎การระบาย
นํ้า เป็นไปอยําง
สะดวกมีความสะดวก
รวดเร็ว 

ปรับปรุงท๎อง
รางระบายนํ้า 
พร๎อมฝาราง 

    510,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎มาตรฐาน 

1. ถนนมีสภาพดีและ
ปลอดภัยจากนํ้ากัด
เซาะ 
 2. ประชาชนสามารถ
ใช๎ เส๎นทางได๎สะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย  
3. การระบายนํ้า
สะดวก นํ้าไมํทํวมขัง 

กองชําง 

 
 
 



~ 102 ~ 

~ 102 ~ 
 

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) 

187 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
พร๎อมตีเส๎นจราจร ขนาด
กว๎าง 3.00 เมตร ยาว 
47.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ดําเนินการ
ไมํน๎อยกวํา 141.00 ตาราง
เมตร (สถานที่กํอสร๎างบริเวณ
ซอยบ๎านนายสวงค๑ หมูํที่ 5 ต.
ปุาไผํ) 

1. เพ่ือพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคมให๎ได๎
มาตรฐาน 
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง 
ประชาชนสัญจรได๎
อยํางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพ่ือให๎การขนสํง
ผลผลิตทางการเกษตร
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ถนน คสล. 
พร๎อมตีเส๎น
จราจร ขนาด
กว๎าง 3.00 
เมตร ยาว 
47.00 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร หรือมี
พ้ืนที่ดําเนินการ
ไมํน๎อยกวํา 
141.00 ตาราง
เมตร 

    87,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎
มาตรฐาน 

1. เส๎นทางคมนาคม
มี 
มาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ได๎สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมี
ความรวดเร็ว 

กองชําง 

ชุมชนพัฒนาทรายแก้ว         
188 โครงการกํอสร๎างระบบ

ประปาขนาดใหญํ จํานวน 1 
แหํง ตามแบบแปลนกรม
ทรัพยากรนํ้า (สถานที่
กํอสร๎างบริเวณที่ดินของ
หมูํบ๎าน) หมูํ 13 ตําบล ปุา
ไผํ ชุมชนพัฒนาทรายแก๎ว 

เพ่ือให๎มีนํ้าใช๎ในการ
อุปโภค บริโภคทํา
การเกษตรและเลี้ยง
สัตว๑ 
 

กํอสร๎างระบบ
ประปาขนาด
ใหญํ จํานวน 1 
แหํง ตามแบบ
แปลนกรม
ทรัพยากรนํ้า 
ของชุมชน
พัฒนาทรายแก๎ว 

    3,000,000 กํอสร๎าง
เสร็จ 
100% 

มีนํ้าใช๎ในการ
อุปโภคบริโภคทํา
การเกษตรและเลี้ยง
สัตว๑อยํางเพียงพอ 
 

กองชําง 



~ 103 ~ 

~ 103 ~ 
 

 
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) 

189 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล. พร๎อมตีเส๎นจารจร 
ขนาดกว๎าง 4.00 เมตร 
ยาว 165 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพ้ืนที่
ดําเนินการไมํน๎อย 660 
ตารางเมตร (สถานที่
กํอสร๎างบริเวณถนน
ทางเข๎าท่ีดินเทศบาล
เมืองแมํโจ๎ ชุมชนพัฒนา
ทรายแก๎ว หมูํ 13 
ตําบลปุาไผํ อําเภอสัน
ทราย จังหวัดเชียงใหมํ) 
 

1. เพ่ือพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคมให๎ได๎
มาตรฐาน 
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง 
ประชาชนสัญจรได๎
อยํางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพ่ือให๎การขนสํง
ผลผลิตทางการเกษตร
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกว๎าง 
4.00 เมตร 
ยาว 165 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 
หรือพ้ืนที่
ดําเนินการไมํ
น๎อย 660 
ตารางเมตร 

    426,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎
มาตรฐาน 

1. เส๎นทางคมนาคม
มี 
มาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ได๎สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมี
ความรวดเร็ว 

กองชําง 

 
 



~ 104 ~ 

~ 104 ~ 
 

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) 

190 โครงการกํอสร๎างราง
ระบายนํ้า คสล.ขนาด
กว๎าง 1.00 เมตร ลึก 
1.00 เมตร ความยาว
รวม 267 เมตร หนา 
0.15 เมตร (สถานที่
กํอสร๎างบริเวณ ข๎างบ๎าน
ยายลูน หมูํที่ 13 ต.ปุา
ไผํ) 

1 .  เ พ่ื อ พัฒ นากา ร
ระบายนํ้าให๎ ดี ย่ิง ข้ึน 
และมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุใน
ก า ร เ ดิ น ท า ง 
ประชาชนสัญจร ไ ด๎
อยํางสะดวก รวดเร็ว 
3 .  เ พ่ื อ ล ด ป๓ ญ ห า
อุทกภัย 

รางระบายนํ้า 
คสล.ขนาด
กว๎าง 1.00 
เมตร ลึก 
1.00 เมตร 
ความยาวรวม 
267 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร  

    1,450,000 ร๎อยละ
ของรางที่
ได๎
มาตรฐาน 

1. สามารถระบาย
นํ้าออกจากผิวทาง
ได๎อยํางรวดเร็ว 
2. ลดป๓ญหาอุทกภัย 

กองชําง 

191 โครงการขุดรื้อทํอนํ้าท้ิง
ปากทางซอย 2 

1. เพ่ือปูองกันไมํให๎
ถนน เสียหายจากนํ้า
กัดเซาะ  
2. เพ่ือให๎ประชาชน
สัญจร ไปมา สะดวก 
ปลอดภัย  
3. เพ่ือให๎การระบาย
นํ้า เป็นไปอยําง
สะดวกมีความสะดวก
รวดเร็ว 

ขุดรื้อทํอนํ้าท้ิง
ปากทางซอย 
2 

    100,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎
มาตรฐาน 

1. ถนนมีสภาพดี
และปลอดภัยจาก
นํ้ากัดเซาะ 
 2. ประชาชน
สามารถใช ๎เส๎นทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย  
3. การระบายนํ้า
สะดวก นํ้าไมํทํวมขัง 

กองชําง 

 



~ 105 ~ 

~ 105 ~ 
 

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) 

192 โครงการกํอสร๎างทํอ
ลอดเหลี่ยมเพ่ือขยายผิว
จราจรขนาดกว๎าง 3.00 
เมตร ลึก 2.00 เมตร 
ยาว 363 เมตร 
(สถานที่กํอสร๎างบริเวณ
ซอยบ๎านหมํอม หมูํ 13 
ต.ปุาไผํ) 

1. เพ่ือพัฒนาเส๎นทาง 
คมนาคมให๎ได๎
มาตรฐาน 
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง 
ประชาชนสัญจรได๎
อยํางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพ่ือให๎การขนสํง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกว๎าง 
3.00 เมตร 
ลึก 2.00 
เมตร ยาว 
363 เมตร 

    8,553,800 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎
มาตรฐาน 

1. เส๎นทางคมนาคม
มีมาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ได๎สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมี
ความรวดเร็ว 

กองชําง 

193 โครงการกํอสร๎างราง
ระบายนํ้า คสล. ขนาด
กว๎าง 0.40 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.40-0.60 เมตร 
หนา 0.10 เมตร ยาว 
115.00 เมตร พร๎อม
ยกระดับถนน คสล.ขนาด
กว๎างเฉลี่ย 3.30-3.50 
เมตร ยาว 115.00 
เมตร หรือมีพื้นที่
ดําเนินการไมํน๎อยกวํา 
391.00 ตารางเมตร 
(สถานที่กํอสร๎างบริเวณ
ซอย 3  หมูํที่ 13 ต.ปุา
ไผํ) 

1. เพื่อพัฒนาการระบาย
นํ้ า ใ ห๎ ดี ย่ิ ง ขึ้ น  แ ล ะ มี
ประสิทธิภาพ 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
เดินทาง ประชาชนสัญจร
ได๎อยํางสะดวก รวดเร็ว 
3 .  เ พื่ อ ใ ห๎ ก า ร ข น สํ ง 
ผลผลิตทางการเกษตรมี
ความสะดวกรวดเร็ว 

ร า ง ร ะ บ า ย น้ํ า 
คสล.  ขนาดกว๎า ง
ภ า ย ใ น  0 . 4 0 
เ ม ต ร  ล ึก เ ฉ ลี ่ย 
0 . 4 0 -0 . 6 0 
เมตร หนา 0.10 
เ ม ต ร  ย า ว 
1 1 5 . 0 0  เ ม ต ร 
พ ร ๎อ ม ย ก ร ะ ด ับ
ถนน  คสล .ขนาด
กว๎างเฉลี่ย 3.30-
3.50 เมตร ยา ว 
1 1 5 . 0 0  เ ม ต ร 
ห ร ือ ม ีพื ้น ที่
ดําเนินการไมํน๎อย
ก ว ํา  3 9 1 . 0 0 
ตารางเมตร 

    650,000 ร๎อยละ
ของรางที่
ได๎
มาตรฐาน 

1. สามารถระบาย
นํ้าออกจากผิวทาง
ได๎อยํางรวดเร็ว 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทางได๎สะดวก 
รวดเร็ว 
3. ลดป๓ญหาอุทกภัย 

กองชําง 



~ 106 ~ 

~ 106 ~ 
 

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) 

194 โครงการปรับปรงุผิวถนน
เดิมด๎วยแอสฟ๓ลท๑ติกคอ
นกรีต (โอเวอร๑เลย๑) พร๎อม
ตีเส๎นจราจร ขนาดกว๎าง 
5.00 เมตร ยาว 
227.00 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่
ดําเนินการไมํน๎อยกวํา 
1,135.00 ตารางเมตร 
พร๎อมยกเปลี่ยนฝาราง
ระบายนํ้าเดิมใต๎ผิวทาง 
ขนาดกว๎างเฉลี่ย 0.60-
0.70 เมตร ยาว 
227.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร (สถานที่
กํอสร๎างบริเวณซอย 4 
หมูํที ่13 ต.ปุาไผํ) 

1. เพ่ือพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคมให๎ได๎
มาตรฐาน 
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง 
ประชาชนสัญจรได๎
อยํางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพ่ือให๎การขนสํง
ผลผลิตทางการเกษตร
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ถนน กว๎าง 
5.00 เมตร 
ยาว 227.00 
เมตร หนา 
0.05 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่
ดําเนินการไมํ
น๎อยกวํา 
1,135.00 
ตาราง พร๎อม
ยกเปลี่ยนฝา
รางระบายนํ้า
กว๎างเฉลี่ย 
0.60-0.70 
เมตร ยาว 
227.00 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร 

    700,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎
มาตรฐาน 

1. เส๎นทางคมนาคม
มี 
มาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
ก า ร เ ดิ น ท า ง
ประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ได๎สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสํงผลผลิต
ทา งการ เกษตรมี
ความรวดเร็ว 

กองชําง 

 
 
 
 



~ 107 ~ 

~ 107 ~ 
 

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) 

ชุมชนศรีสหกรณ์         
195 โครงการกํอสร๎างราง

ระบายนํ้า คสล. กว๎าง 
0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.62 เมตร หนา 0.12 
เมตร ยาว 439 เมตร  
(สถานที่กํอสร๎าง บริเวณ
ถนนสายเจ๎าพํอแทํนคํา
เหลือง  หมูํที่ 7  ต.
หนองจ๏อม) 

1. เพ่ือพัฒนาเส๎นทาง 
คมนาคมให๎ได๎
มาตรฐาน 
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง 
ประชาชนสัญจรได๎
อยํางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพ่ือให๎การขนสํง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

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

    1,666,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎
มาตรฐาน 

1. เส๎นทางคมนาคม
มีมาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ได๎สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมี
ความรวดเร็ว 

กองชําง 
 
 
 
 

196 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล. พร๎อมตีเส๎นจราจร 
ขนาด กว๎าง 4.00 เมตร 
ยาว 110.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ
พ้ืนที่ดําเนินการไมํน๎อย
กวํา 440 ตารางเมตร 
(สถานที่กํอสร๎างบริเวณ 
ซอย 5 หมูํ 7 ต.หนองจ๏
อม) 

1. เพ่ือพัฒนาเส๎นทาง 
คมนาคมให๎ได๎
มาตรฐาน 
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง 
ประชาชนสัญจรได๎
อยํางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพ่ือให๎การขนสํง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

กว๎าง 4.00 
เมตร ยาว 
110.00 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 
หรือพ้ืนที่
ดําเนินการไมํ
น๎อยกวํา 440 
ตารางเมตร 

    284,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎
มาตรฐาน 

1. เส๎นทางคมนาคม
มีมาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ได๎สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมี
ความรวดเร็ว 

กองชําง 

 



~ 108 ~ 
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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) 

197 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล. ขนาดกว๎าง 4.00 
เมตร ยาว  147 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ
พ้ืนที่ดําเนินไมํน๎อยกวํา 
588 ตาราง เมตร 
(สถานที่กํอสร๎างบริเวณ
ถนนซอยใหมํ อ.ศรี
ส วั ส ด์ิ  ห มูํ ที่  7           
ต.หนองจ๏อม) 

1. เพ่ือพัฒนาเส๎นทาง 
ค ม น า ค ม ใ ห๎ ไ ด๎
มาตรฐาน 
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุใน
ก า ร เ ดิ น ท า ง 
ประชาชนสัญจร ไ ด๎
อยํางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพ่ือให๎การขนสํง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ข น า ด ก ว๎ า ง 
4.00 เมตร 
ยาว  147 
เ ม ต ร  ห น า 
0.15 เมตร 
ห รื อ พ้ื น ที่
ดําเนินไมํน๎อย
ก วํ า  588 
ตารางเมตร 

    385,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ไ ด๎
มาตรฐาน 

1. เส๎นทางคมนาคม
มีมาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
ก า ร เ ดิ น ท า ง
ประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ได๎สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสํงผลผลิต
ทา งการ เกษตรมี
ความรวดเร็ว 

กองชําง 

198 โครงการกํอสร๎างราง
ระบายนํ้า คสล. กว๎าง 
0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.40 เมตร ยาว 
142.00 เมตร  หนา
0.10เมตร (สถานที่
กํอสร๎างบริเวณบ๎านศรี
นวล  สุวรรณ หมูํ 7 ต.
หนองจ๏อม) 

1. เพ่ือปูองกันไมํให๎
ถนน เสียหายจากนํ้า
กัดเซาะ  
2. เพ่ือให๎ประชาชน
สัญจร ไปมา สะดวก 
ปลอดภัย  
3. เพ่ือให๎การระบาย
นํ้า เป็นไปอยําง
สะดวกมีความสะดวก
รวดเร็ว 

กว๎าง 0.30 
เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.40 เมตร 
ยาว 142.00 
เมตร  หนา
0.10เมตร 

    330,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎
มาตรฐาน 

1. ถนนมีสภาพดี
และปลอดภัยจาก
นํ้ากัดเซาะ 
 2. ประชาชน
สามารถใช ๎เส๎นทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย  
3. การระบายนํ้า
สะดวก นํ้าไมํทํวมขัง 

กองชําง 

 
 



~ 109 ~ 
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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) 

199 โครงการปรับปรงุเสียง
ตามสายหมูํบ๎าน 

เพ่ือให๎ได๎รับทราบ 
ข๎อมูลขําวสารทัน 
เหตุการณ๑และชัดเจน 

ทําการ
ปรับปรุงหรือ
ขยายเสียง 
ตามสาย
ภายในหมูํบ๎าน
ศรีสหกรณ๑ 

    150,000 ร๎อยละ
ของ 
ผู๎รับบริกา
ร ข๎อมูล
ขําวสาร ที่
ชัดเจน
มาก 
ย่ิงข้ึน 

ประชาชนได๎
รับทราบ ข๎อมูล
ขําวสารชัดเจน 

กองชําง 

200 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล. พร๎อมตีเส๎นจราจร 
ขนาดกว๎าง 3.00-4.00 
เมตร  ยาว 280 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ดําเนินการไมํน๎อย
กวํา 1,000 ตารางเมตร 
พร๎อมยกและเปลี่ยนฝาบํอ
พักที่ชํารุด   (สถานที่
กํอสร๎างบริเวณถนนซอย
บ๎านลุงไมล๑ หมูํ 7 ต.
หนองจ๏อม อําเภอสัน
ทราย  จังหวัดเชียงใหมํ) 

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

ขนาดกว๎าง 
3.00-4.00 
เมตร  ยาว 
280 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมํ
น๎อยกวํา 
1,000 ตาราง
เมตร พร๎อมยก
และเปลี่ยนฝา
บํอพักที่ชํารุด 

    810,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎
มาตรฐาน 

1. เส๎นทางคมนาคม
มีมาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ได๎สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมี
ความรวดเร็ว 

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) 

201 โครงการกํอสร๎างราง
ระบายนํ้า คสล. กว๎าง 
0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.40 .เมตร ยาว 
55.00 เมตร  หนา 
0.10 เมตร  (สถานที่
กํอสร๎างบริเวณข๎าง
หอพักญาณิน หมูํ 7 ต.
หนองจ๏อม) 

1. เพ่ือพัฒนาเส๎นทาง 
คมนาคมให๎ได๎
มาตรฐาน 
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง 
ประชาชนสัญจรได๎
อยํางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพ่ือให๎การขนสํง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

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

    130,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎
มาตรฐาน 

1. เส๎นทางคมนาคม
มีมาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ได๎สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมี
ความรวดเร็ว 

กองชําง 

202 โครงการกํอสร๎างราง
ระบายนํ้า คสล. กว๎าง 
0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.40 เมตร ยาว 87 
เมตร หนา  0.10 เมตร 
(สถานที่กํอสร๎างบริเวณ
บ๎านศรีเพ็ญ  กันธิยะ 
หมูํ 7 ต.หนองจ๏อม) 

1. เพ่ือปูองกันไมํให๎
ถนน เสียหายจากนํ้า
กัดเซาะ  
2. เพ่ือให๎ประชาชน
สัญจร ไปมา สะดวก 
ปลอดภัย  
3. เพ่ือให๎การระบาย
นํ้า เป็นไปอยําง
สะดวกมีความสะดวก
รวดเร็ว 

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

    200,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎
มาตรฐาน 

1. ถนนมีสภาพดี
และปลอดภัยจาก
นํ้ากัดเซาะ 
 2. ประชาชน
สามารถใช ๎เส๎นทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย  
3. การระบายนํ้า
สะดวก นํ้าไมํทํวมขัง 

กองชําง 



~ 111 ~ 

~ 111 ~ 
 

 
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) 

203 โครงการกํอสร๎างราง
ระบายนํ้า คสล. กว๎าง 
0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.40 เมตร ยาว 95 
เมตร  หนา 0.10 เมตร 
(สถานที่กํอสร๎างราง
ระบายนํ้าท่ีศูนย๑เลือกต้ัง 
หมูํ 7 ต.หนองจ๏อม) 

1. เพ่ือปูองกันไมํให๎
ถนน เสียหายจากนํ้า
กัดเซาะ  
2. เพ่ือให๎ประชาชน
สัญจร ไปมา สะดวก 
ปลอดภัย  
3. เพ่ือให๎การระบาย
นํ้า เป็นไปอยําง
สะดวกมีความสะดวก
รวดเร็ว 

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

    267,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎
มาตรฐาน 

1. ถนนมีสภาพดี
และปลอดภัยจาก
นํ้ากัดเซาะ 
 2. ประชาชน
สามารถใช ๎เส๎นทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย  
3. การระบายนํ้า
สะดวก นํ้าไมํทํวมขัง 

กองชําง 

204 โครงการจัดทําปูาย
หมูํบ๎าน จํานวน 5 แหํง 
หมูํ 7 ต.หนองจ๏อม 

เพ่ือความเป็นระเบียบ 
และทราบข๎อมูล 
เก่ียวกับพ้ืนที่ใน 
ชุมชน 

จัดทําปูาย
แผนที่หมูํบ๎าน 
ปูายชื่อ
สถานที่สําคัญ 
ปูายชื่อ
คณะกรรมการ
หมูํบ๎าน 

    32,500 กํอสร๎าง
เสร็จแล๎ว 

มีความเป็นระเบียบ 
และทราบข๎อมูล 
เก่ียวกับพ้ืนที่ใน 
ชุมชน 

กองชําง 

 
 
 
 



~ 112 ~ 

~ 112 ~ 
 

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) 

205 โครงการกํอสร๎างราง
ระบายนํ้า คสล. ขนาด
ปากรางกว๎าง 0.50 
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.62 
เมตร หนา 0.12 เมตร 
ยาว 60 เมตร วางทํอ
ระบายนํ้า คสล. เส๎น
ผํานศูนย๑กลาง 0.60 
เมตร จํานวน 354 
ทํอน พร๎อมบํอพัก 
จํานวน 26 บํอ 
(สถานที่กํอสร๎าง ซอย 2 
บ๎านปูาสมจิตร หมูํที่ 7 
ต.หนองจ๏อม) 

1. เพ่ือปูองกันไมํให๎
ถนน เสียหายจากนํ้า
กัดเซาะ  
2. เพ่ือให๎ประชาชน
สัญจร ไปมา สะดวก 
ปลอดภัย  
3. เพ่ือให๎การระบาย
นํ้า เป็นไปอยําง
สะดวกมีความสะดวก
รวดเร็ว 

กว๎าง 0.50 
เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.62 เมตร 
หนา 0.12 
เมตร ยาว 60 
เมตร วางทํอ
ระบายนํ้า 
คสล. เส๎นผําน
ศูนย๑กลาง 
0.60 เมตร 
จํานวน 354 
ทํอน พร๎อม
บํอพัก จํานวน 
26 บํอ 

    995,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎
มาตรฐาน 

1. ถนนมีสภาพดี
และปลอดภัยจาก
นํ้ากัดเซาะ 
 2. ประชาชน
สามารถใช ๎เส๎นทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย  
3. การระบายนํ้า
สะดวก นํ้าไมํทํวมขัง 

กองชําง 

206 อุดหนุนสํานักงานการ
ไฟฟูาสํวนภูมิภาค 
อําเภอสันทราย เพ่ือ
ขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะ  บริเวณซอย 
5  หมูํที่ 7  ต.หนองจ๏
อม) 

1.เพ่ือให๎มีแสงสวําง
เพียงพอสําหรับผู๎ใช๎
ถนนตอนกลางคืน 
2.เพ่ือปูองกัน รักษา
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย๑สินของ 

ขยายเขต
ไฟฟูา
สาธารณะ  
บริเวณซอย 5  
หมูํที่ 7 

    65,000 จํานวนจุด 
ที่ได๎รับ
การขยาย
เขตไฟฟูา 

ประชาชนมีไฟฟูา
สํองสวํางสร๎างความ
ปลอดภัยให๎แกํชีวิต 
และทรัพย๑สิน 

กองชําง 
กับสํานักงาน
การไฟฟูาสํวน
ภูมิภาคอําเภอ

สันทราย 

 



~ 113 ~ 

~ 113 ~ 
 

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) 

207 อุดหนุนสํานักงานการ
ไฟฟูาสํวนภูมิภาค 
อําเภอสันทราย เพ่ือ
ขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะ  บริเวณซอย 
6  หมูํที่ 7  ต.หนองจ๏
อม) 

1.เพ่ือให๎มีแสงสวําง
เพียงพอสําหรับผู๎ใช๎
ถนนตอนกลางคืน 
2.เพ่ือปูองกัน รักษา
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย๑สินของ 

ขยายเขต
ไฟฟูา
สาธารณะ  
บริเวณซอย 6  
หมูํที่ 7 

    75,000 จํานวนจุด 
ที่ได๎รับ
การขยาย
เขตไฟฟูา 

ประชาชนมีไฟฟูา
สํองสวํางสร๎างความ
ปลอดภัยให๎แกํชีวิต 
และทรัพย๑สิน 

กองชําง 
กับสํานักงาน
การไฟฟูาสํวน
ภูมิภาคอําเภอ

สันทราย 

208 โครงการกํอสร๎างราง
ระบายนํ้า คสล. ขนาด
ปากรางกว๎าง  0.30 
เมตร ลึกเฉลี่ย  0.40 
เมตร หนา  0.10 เมตร 
ยาว  144 เ มต ร  
(สถานที่กํอสร๎าง ซอย 3 
(ซอยที่รัก) หมูํที่ 7 ต.
หนองจ๏อม) 

1. เพ่ือปูองกันไมํให๎
ถนน เสียหายจากนํ้า
กัดเซาะ  
2. เพ่ือให๎ประชาชน
สัญจร ไปมา สะดวก 
ปลอดภัย  
3. เพ่ือให๎การระบาย
นํ้าเป็นไปอยํางสะดวก
มีความสะดวกรวดเร็ว 

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

    330,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎
มาตรฐาน 

1. ถนนมีสภาพดี
และปลอดภัยจาก
นํ้ากัดเซาะ 
 2. ประชาชน
สามารถใช ๎เส๎นทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย  
3. การระบายนํ้า
สะดวก นํ้าไมํทํวมขัง 

กองชําง 

 
 
 
 
 



~ 114 ~ 

~ 114 ~ 
 

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) 

209 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล. ขนาดกว๎าง 3.00 
เมตร ยาว 142 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ
พ้ืนที่ดําเนินไมํน๎อยกวํา  
426 ตารางเมตร 
(สถานที่กํอสร๎างบริเวณ
ถนนซอย 7  ตํอจาก
ของเดิม ซอยปูาหล๎า 
หมูํที ่7  ต.หนองจ๏อม) 

1. เพ่ือพัฒนาเส๎นทาง 
คมนาคมให๎ได๎
มาตรฐาน 
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง 
ประชาชนสัญจรได๎
อยํางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพ่ือให๎การขนสํง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกว๎าง 
3.00 เมตร 
ยาว 142 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 
หรือพ้ืนที่
ดําเนินไมํน๎อย
กวํา  426 
ตารางเมตร 

    280,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎
มาตรฐาน 

1. เส๎นทางคมนาคม
มีมาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ได๎สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมี
ความรวดเร็ว 

กองชําง 

210 โครงการติดต้ังสัญญาณ
ไฟจราจรบริเวณแยก
หมูํบ๎านกาญกนก ไป
หมูํบ๎านทําเกวียน 
ออกไปถนนทางหลวง
แผํนดิน 

เพ่ือลดอุบัติเหตุในการ
เดินทาง ประชาชน
สัญจรได๎อยํางสะดวก 
รวดเร็ว 
 

ติดต้ังสัญญาณ
ไฟจราจร
บริเวณแยก
หมูํบ๎านกาญ
กนก ไป
หมูํบ๎านทํา
เกวียน ออกไป
ถนนทางหลวง
แผํนดิน 

    1,350,000 กํอสร๎าง
เสร็จแล๎ว 

ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชน
สามารถเดินทาง 
ได๎สะดวก รวดเร็ว 
 

กองชําง 

 
 
 



~ 115 ~ 

~ 115 ~ 
 

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) 

211 โครงการปรับปรงุผิว
ถนนเดิมด๎วยแอสฟ๓ลท๑ติ
กคอนกรีต พร๎อมตีเส๎น
จราจร ขนาด กว๎าง 
6.00-8.00 เมตร ยาว 
678 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือพ้ืนที่
ดําเนินการไมํน๎อยกวํา 
4,740 ตารางเมตร  
(สถานที่กํอสร๎างต้ังแตํ สี่
แยกวัดมงคลเศรษฐี ถึง
หมูํบ๎านกาญน๑กนกหมูํที่ 
5 ต.หนองหาร)  

1. เพ่ือพัฒนาเส๎นทาง 
คมนาคมให๎ได๎
มาตรฐาน 
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง 
ประชาชนสัญจรได๎
อยํางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพ่ือให๎การขนสํง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ขนาด กว๎าง 
6.00-8.00 
เมตร ยาว 
678 เมตร 
หนา 0.05 
เมตร หรือ
พ้ืนที่
ดําเนินการไมํ
น๎อยกวํา 
4,740 
ตารางเมตร 

    2,600,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎
มาตรฐาน 

1. เส๎นทางคมนาคม
มีมาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ได๎สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมี
ความรวดเร็ว 

กองชําง 

 
 

 
 



~ 116 ~ 

~ 116 ~ 
 

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) 

ชุมชนแพะป่าห้า         
212 โครงการกํอส ร๎ า ง ถั ง

กรองขนาด 10ลบม./
ช ม . ต า ม แ บ บ ก ร ม
ทรั พยากร นํ้ า  พร๎ อม
เจาะบํอบาดาลเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการจําย
นํ้าประปาหมูํบ๎านชุมชน
แพ ะ ปุ า ห๎ า  ( บ ริ เ วณ 
ประปาหมูํบ๎าน หมูํ  4 
ตําบลหนองจ๏อม อําเภอ
สั น ท ร า ย  จั ง ห วั ด
เชียงใหมํ) 

เพ่ือให๎มีนํ้าใช๎ในการ
อุปโภค บริโภคทํา
การเกษตรและเลี้ยง
สัตว๑ 
 

เจาะบํอ
บาดาล ขนาด 
6 น้ิว ความ
ลึกไมํน๎อยกวํา 
100 เมตร 
พร๎อมเครื่อง
สูบนํ้าแบบจุํม 
(สถานที่
กํอสร๎าง
บริเวณประปา
หมูํบ๎านแพะ
ปุาห๎า 

    600,000 กํอสร๎าง
เสร็จ 
100% 

มีนํ้าใช๎ในการ
อุปโภคบริโภคทํา
การเกษตรและเลี้ยง
สัตว๑อยํางเพียงพอ 
 

กองชําง 

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

1. เพ่ือปูองกันไมํให๎
ถนน เสียหายจากนํ้า
กัดเซาะ  
2. เพ่ือให๎ประชาชน
สัญจร ไปมา สะดวก 
ปลอดภัย  
3. เพ่ือให๎การระบาย
นํ้าเป็นไปอยํางสะดวก
มีความสะดวกรวดเร็ว 

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

    705,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎
มาตรฐาน 

1. ถนนมีสภาพดี
และปลอดภัยจาก
นํ้ากัดเซาะ 
 2. ประชาชน
สามารถใช ๎เส๎นทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย  
3. การระบายนํ้า
สะดวก นํ้าไมํทํวมขัง 

กองชําง 

 



~ 117 ~ 

~ 117 ~ 
 

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) 

214 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล. พร๎อมตีเส๎นจราจร 
ขนาด กว๎าง 3.00 เมตร 
ยาว 30 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการ
ไมํน๎อยกวํา 90 ตาราง
เมตร (สถานที่กํอสร๎าง
บริเวณซอยบ๎านลุงมี หมูํ 
4 ต.หนองจ๏อม) 

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

กว๎าง 3.00 
เมตร ยาว 30 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 
หรือพื้นที่
ดําเนินการไมํ
น๎อยกวํา 90 
ตารางเมตร 

    58,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎
มาตรฐาน 

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

กองชําง 

215 โครงการกํ อสร๎ า งถนน 
คสล. พร๎อมตีเส๎นจราจร
ขนาดกว๎าง 3.00 เมตร 
ยาว 43.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่
ดํ า เ นินการไมํ น๎อยกวํ า 
261 ตารางเมตร พร๎อม
กํอสร๎ า ง รางระบายนํ้ า 
กว๎าง 0.30 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.40 เมตร  หนา 
0.10 เมตร ยาว 43.00 
เมตร (สถานที่กํอสร๎า ง
บริเวณซอย 3 (บ๎านพี่
เหมย) หมูํที่ 4 ต.หนองจ๏
อม) 

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

กว๎าง 3.00 
เมตร ยาว 
43.00 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมํ
น๎อยกวํา 261 
ตารางเมตร 
พร๎อมกํอสร๎าง
รางระบายนํ้า 
กว๎าง 0.30 
เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.40 เมตร  
หนา 0.10 
เมตร ยาว 
43.00 เมตร 

    370,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎
มาตรฐาน 

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

กองชําง 



~ 118 ~ 

~ 118 ~ 
 

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) 

216 โครงการกํอสร๎างถนนค
สล. กว๎าง 3.00 เมตร 
ยาว 80 เมตร พร๎อมราง
ระบายนํ้า กว๎าง 0.30 
เมตร ยาว 66 เมตร 
(สถานที่กํอสร๎างบริเวณ
ถนนซอยโรงนํ้าด่ืม หมูํ 4 
ตําบลหนองจ๏อม อําเภอ
สั น ท ร า ย  จั ง ห วั ด
เชียงใหมํ 

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

กว๎าง 3.00 
เมตร ยาว 80 
เมตร พร๎อม
รางระบายนํ้า 
กว๎าง 0.30 
เมตร ยาว 66 
เมตร 

    370,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎
มาตรฐาน 

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

กองชําง 

215 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล. พร๎อมตีเส๎นจราจร 
ขนาด กว๎าง 3.00 เมตร 
ยาว 160 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมํน๎อยกวํา 
480 ตารางเมตร และ
กํอสร๎างรางระบายนํ้า 
คสล. กวา๎ง 0.30 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 
0.10 เมตร ยาว 160 
เมตร (สถานที่กํอสร๎าง
บริเวณบ๎านทุํง หมูํ 4 ต.
หนองจ๏อม) 

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

ขนาดกว๎าง 
3.00 เมตร 
ยาว 142 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 
หรือพื้นที่
ดําเนินไมํน๎อย
กวํา  426 
ตารางเมตร 

    680,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎
มาตรฐาน 

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

กองชําง 



~ 119 ~ 

~ 119 ~ 
 

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) 

218 โครงการปรับปรงุผิว
ถนนเดิมด๎วยแอสฟ๓ลท๑ติ
กคอนกรีต (โอเวอร๑เลย๑) 
พร๎อมตีเส๎นจราจร 
ขนาดกว๎าง 4.00 เมตร 
ยาว 480 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือพ้ืนที่
ดําเนินการไมํน๎อยกวํา 
1,920 ตารางเมตร 
(สถานที่กํอสร๎าง บริเวณ
ถนนบ๎านแพะปุาห๎า ตํอ
จากของเดิม หมูํที่ 4  ต.
หนองจ๏อม) 

1. เพ่ือพัฒนาเส๎นทาง 
คมนาคมให๎ได๎
มาตรฐาน 
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง 
ประชาชนสัญจรได๎
อยํางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพ่ือให๎การขนสํง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกว๎าง 
4.00 เมตร 
ยาว 480 
เมตร หนา 
0.05 เมตร 
หรือพ้ืนที่
ดําเนินการไมํ
น๎อยกวํา 
1,920 
ตารางเมตร 

    680,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎
มาตรฐาน 

1. เส๎นทางคมนาคม
มีมาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ได๎สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมี
ความรวดเร็ว 

กองชําง 

219 
 

โครงการปรับปรุงระบบ
ประปา ภายในหมูํบ๎าน
การเคหะชุมชนรํวมใจ
ส า มั ค คี  ห มูํ  4           
ต.หนองจ๏อม ชุมชนแพะ
ปุาห๎า 

เพ่ือให๎มีนํ้าใช๎ในการ
อุปโภค บริโภคทํา
การเกษตรและเลี้ยง
สัตว๑ 
 

ปรับปรุงระบบ
ประปา 
ภายในหมูํบ๎าน
การเคหะ
ชุมชนรํวมใจ
สามัคคี ชุมชน
แพะปุาห๎า 

    1,200,000 กํอสร๎าง
เสร็จ 
100% 

 มีนํ้าใช๎ในการ
อุปโภคบริโภคทํา
การเกษตรและเลี้ยง
สัตว๑อยํางเพียงพอ 
 

กองชําง 

 
 



~ 120 ~ 

~ 120 ~ 
 

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) 

220 โครงการกํอสร๎างราง
ระบายนํ้า คสล. กว๎าง 
0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.40 เมตร หนา 0.10 
เมตร ยาว 42 เมตร ทั้ง
สองข๎าง  (สถานที่
กํอสร๎าง บริเวณซอย 2  
หมูํที่ 4 ต.หนองจ๏อม)    

1. เพ่ือปูองกันไมํให๎
ถนน เสียหายจากนํ้า
กัดเซาะ  
2. เพ่ือให๎ประชาชน
สัญจร ไปมา สะดวก 
ปลอดภัย  
3. เพ่ือให๎การระบาย
นํ้าเป็นไปอยํางสะดวก
มีความสะดวกรวดเร็ว 

กว๎าง 0.30 
เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.40 เมตร 
หนา 0.10 
เมตร ยาว 42 
เมตร ทั้งสอง
ข๎าง   

    100,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎
มาตรฐาน 

1. ถนนมีสภาพดี
และปลอดภัยจาก
นํ้ากัดเซาะ 
 2. ประชาชน
สามารถใช ๎เส๎นทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย  
3. การระบายนํ้า
สะดวก นํ้าไมํทํวมขัง 

กองชําง 

221 โครงการกํ อสร๎ า งถนน 
คสล. พร๎อมตีเส๎นจราจร 
ขนาดกว๎าง 2.70 เมตร 
ยาว 40.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่
ดํ า เ นินการไมํ น๎อยกวํ า 
108 ตารางเมตร พร๎อม
กํอสร๎ า ง รางระบายนํ้ า 
กว๎าง 0.30 เมตร ลึก
เฉลี่ย 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 หรือพื้นที่
ดําเนินการไมํ
น๎อยกวํา 108 
ตารางเมตร 
พร๎อมกํอสร๎าง
รางระบายนํ้า 
กว๎าง 0.30 
เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.40 เมตร 
หนา 0.10ยาว 
87.00 เมตร 

    270,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎
มาตรฐาน 

1. เส๎นทางคมนาคม
มีมาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ได๎สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมี
ความรวดเร็ว 

กองชําง 

 



~ 121 ~ 

~ 121 ~ 
 

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) 

222 โครงการกํอสร๎างราง
ระบายนํ้า คสล. กว๎าง 
0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.40 เมตร หนา 0.10 
เมตร ยาว 430 เมตร 
ทั้งสองข๎าง  (สถานที่
กํอสร๎าง บริเวณการ
เ ค ห ะ ชุ ม ช น รํ ว ม ใ จ
สามัคคี  หมูํที่ 4 ต.
หนองจ๏อม)  

1. เพ่ือปูองกันไมํให๎
ถนน เสียหายจากนํ้า
กัดเซาะ  
2. เพ่ือให๎ประชาชน
สัญจร ไปมา สะดวก 
ปลอดภัย  
3. เพ่ือให๎การระบาย
นํ้าเป็นไปอยํางสะดวก
มีความสะดวกรวดเร็ว 

กว๎าง 0.30 
เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.40 เมตร 
หนา 0.10 
เมตร ยาว 430 
เมตร ท้ังสอง
ข๎าง   

    970,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎
มาตรฐาน 

1. ถนนมีสภาพดี
และปลอดภัยจาก
นํ้ากัดเซาะ 
 2. ประชาชน
สามารถใช ๎เส๎นทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย  
3. การระบายนํ้า
สะดวก นํ้าไมํทํวมขัง 

กองชําง 

223 อุดหนุนสํานักงานการ
ไฟฟูาสํวนภูมิภาค 
อําเภอสันทราย เพ่ือ
ขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะ  ซอย 3 
(บ๎านพ่ีเหมย) หมูํที่ 4  
ต.หนองจ๏อม) 

1.เพ่ือให๎มีแสงสวําง
เพียงพอสําหรับผู๎ใช๎
ถนนตอนกลางคืน 
2.เพ่ือปูองกัน รักษา
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย๑สินของ 

ขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะ  ซอย 
3 

    80,000 จํานวนจุด 
ที่ได๎รับ
การขยาย
เขตไฟฟูา 

ประชาชนมีไฟฟูา
สํองสวํางสร๎างความ
ปลอดภัยให๎แกํชีวิต 
และทรัพย๑สิน 

กองชําง 
กับสํานักงาน
การไฟฟูาสํวน
ภูมิภาคอําเภอ

สันทราย 

 
 
 



~ 122 ~ 

~ 122 ~ 
 

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) 

224 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล. พร๎อมตีเส๎นจราจร 
ขนาดกว๎าง 3.00 เมตร 
ยาว 107.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่
ดําเนินการไมํน๎อยกวํา 
321.00 ตารางเมตร 
(สถานที่กํอสร๎างบริเวณ
หอพักศิริวรรณ หมูํที่ 4 ต.
หนองจ๏อม) 

1. เพ่ือพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคมให๎ได๎
มาตรฐาน 
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง 
ประชาชนสัญจรได๎
อยํางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพ่ือให๎การขนสํง
ผลผลิตทางการเกษตร
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ถนน คสล. 
พร๎อมตีเส๎น
จราจร ขนาด
กว๎าง 3.00 
เมตร ยาว 
107.00 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร หรือมี
พ้ืนที่ดําเนินการ
ไมํน๎อยกวํา 
321.00 ตาราง
เมตร 

    196,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎
มาตรฐาน 

1. เส๎นทางคมนาคม
มีมาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ได๎สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมี
ความรวดเร็ว 

กองชําง 

ภาพรวมเทศบาลเมืองแม่โจ้         
225 โครงการกํอสร๎างกําแพง

กันดินเพ่ือปูองกันตลิ่งพัก 
ยาว 61 เมตร ตามแบบที่
เทศบาลเมืองแมํโจ๎ 
กําหนด จํานวน 1 แหํง 
(สถานที่กํอสร๎างบริเวณ
หน๎า Le Jardin De 
Maejo ถึง สะพานนน
นิภา ตํอจากของเดิม หมูํที่ 
6 ต.หนองหาร)  

1. เพ่ือปูองกันไมํให๎
ถนน เสียหายจากนํ้า
กัดเซาะ  
2. เพ่ือให๎ประชาชน
สัญจร ไปมา สะดวก 
ปลอดภัย  
3. เพ่ือให๎การระบาย
นํ้าเป็นไปอยํางสะดวก
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ยาว 61 เมตร 
ตามแบบที่
เทศบาลเมืองแมํ
โจ๎ กําหนด 
จํานวน 1 แหํง 

    1,100,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎
มาตรฐาน 

1. ถนนมีสภาพดี
และปลอดภัยจาก
นํ้ากัดเซาะ 
 2. ประชาชน
สามารถใช ๎เส๎นทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย  
3. การระบายนํ้า
สะดวก นํ้าไมํทํวมขัง 

กองชําง 



~ 123 ~ 

~ 123 ~ 
 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

226 โครงการกํอสร๎างศาลา
อเนกประสงค๑ คสล. 2 
ชั้น ขนาดกว๎าง 8.00 
เมตร ยาว 10.00 เมตร 
(สถานที่กํอสร๎างบริเวณ
ที่ดินสาธารณะ หมูํบ๎าน 
หมูํที่ 5  ต.หนองหาร) 

เพ่ือไว๎บริการสาธารณะ
แกํสหกรณ๑นิคม และ
ชุมชนใกล๎เคียง 

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

   1,500,000 1,500,000 กํอสร๎าง
เสร็จ 
100% 

สร๎างอาคารห๎อง
ประชุม เพ่ือใช๎จัด
กิจกรรมหมูํบ๎าน 

กองชําง 

227 โครงการกําจัด
ผักตบชวาและวัชพืชลํา
นําแมํคาวต้ังแตํชุมชน
เตาไห 1 ถึงชุมชนทุํงปุา
เก็ด กว๎าง 10-20 เมตร
ระยะทาง8,500 เมตร 
ตําบลหนองหาร อําเภอ
สันทราย จังหวัด
เชียงใหม ํ

ดําเนินการโครงการและ
กิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติเน่ืองในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิเษกโครงการ 
ฟ้ืนฟู พัฒนา และแก๎ไข
ป๓ญหาลํานํ้าแมํคาว 
2.เพ่ือแก๎ไขป๓ญหานํ้า
เนําเสียและต้ืนเขิน 
ในชํวงฤดูนํ้าหลาก หรือ
ฤดูฝนนํ้าไมํสามารถ
ระบายได๎ทันเกิดป๓ญหา
นํ้าทํวมขังในพ้ืนที่ 

ขุดลอกลํา
นํ้าแมํคาว 
ตกแตํงตลิ่ง
และกําจัด
วัชพืชใน
พ้ืนที่หมูํที่ 1 
ถึง 6 ต.
หนองหาร 
กว๎าง 10- 
20 เมตร 
ระยะทาง 
8,500 
เมตร 

   1,300,000 1,300,000 จํานวน
ผู๎เข๎ารํวม
โครงการ
ไมํน๎อย
กวําร๎อย
ละ 80  

1.แก๎ไขป๓ญหานํ้าเนํา
เสียและต้ืนเขินในชํวง
ฤดูฝนนํ้าสามารถ
ระบายได๎ทันป๓ญหานํ้า
ทํวมขังในพ้ืนที่ได๎รับ
การแก๎ไขอยํางมี
ประสิทธิภาพ 
2.ประชาชนในพ้ืนที่มี
จิตสํานึกรู๎จักอนุรักษ๑
ดูแลรักษาคูคลองให๎
สะอาดและสํงเสริม
พฤติกรรมลดการทิ้ง
ขยะและของเสียตํางๆ
ลงในคูคลอง 

กองชําง 



~ 124 ~ 

~ 124 ~ 
 

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) 

228 โครงการปรับปรุงผิวถนน
เดิมด๎วยแอสฟ๓ลท๑ติกคแน
กรีต (โอเวอร๑เลย๑) พร๎อมตี
เส๎นจราจร ขนาดกว๎าง 
7.00-8.00 เมตร ยาว 
194 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการ
ไมํน๎อยกวํา 1,480 
ตารางเมตร (สถานที่
กํอสร๎างบริเวณซอย 1 ตํอ
จากของเดิม หมูํที่ 9 ต.
หนองหาร ) 

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

ขนาดกว๎าง 
7.00-8.00 
เมตร ยาว 
194 เมตร 
หนา 0.05 
เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมํ
น๎อยกวํา 
1,480 ตาราง
เมตร 

    495,500 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎
มาตรฐาน 

1. เส๎นทางคมนาคม
มี 
มาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ได๎สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมี
ความรวดเร็ว 

กองชําง 

229 โครงการปรับปรุงห๎อง
ประชุม ชั้น 3 สํานักงาน
เทศบาลเมืองแมํโจ ๎

เพื่อปรับปรุงห๎องประชุม 
ชั้น 3 สํานักงาน
เทศบาลเมืองแมํโจ๎ ให๎
สวยงาม เหมาะสมและ
รับรองการใช๎งานการ
ประชุม/สัมมนา/การ
อบรมตํางๆของเทศบาล
เมืองแมํโจ๎ 

ห๎องประชุมมี
การปรับปรุงให๎
ทันสมัย 
สามารถรับรอง
การใช๎งานการ
ประชุม/
สัมมนา/การ
อบรมตํางๆของ
เทศบาลเมือง
แมํโจ๎ 

    900,000 กํอสร๎าง
เสร็จ 
100% 

เทศบาลเมืองแมํโจ๎มี
ห๎องประชุมทันสมัย
สามารถรับรองการ
ใช๎งานการประชุม/
สัมมนา/การอบรม
ตํางๆของเทศบาล
เมืองแมํโจ๎ 

สํานักปลัด 
กองชําง 

 
 



~ 125 ~ 
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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) 

230 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล.พร๎อมตีเส๎นจราจร 
กว๎าง 5.00 เมตร ยาว 
262 เมตร หนา 0.15 
เ ม ต ร   ห รื อ พ้ื น ที่
ดําเนินการไมํน๎อยกวํา 
1 ,310 ตาร าง เมตร 
(สถานที่กํอสร๎างบริเวณ
ถนนสายสวนสาธารณะ
ร๎องข้ีทูต๎ ตํอจากของเดิม 
หมูํ 6 ตําบลหนองหาร 
อําเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหมํ)  
 
 

1. เพ่ือพัฒนาเส๎นทาง
ค ม น า ค ม ใ ห๎ ไ ด๎
มาตรฐาน 
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุใน
ก า ร เ ดิ น ท า ง 
ประชาชนสัญจร ไ ด๎
อยํางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพ่ือให๎การขนสํง
ผลผลิตทางการเกษตร
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ถนนกว๎าง 
5.00 เมตร 
ยาว 262 
เมตร หนา 
0.15 เมตร  
หรือพ้ืนที่
ดําเนินการไมํ
น๎อยกวํา 
1,310 
ตารางเมตร 

   787,000 787,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎
มาตรฐาน 

1. เส๎นทางคมนาคม
มี 
มาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
ก า ร เ ดิ น ท า ง
ประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ได๎สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสํงผลผลิต
ทา งการ เกษตรมี
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) 

231 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล.พร๎อมตีเส๎นจราจร 
กว๎าง 4.50 เมตร ยาว 
247 เมตร หรือพ้ืนที่
ดําเนินการไมํน๎อยกวํา 
1 ,111 ตาร าง เมตร 
และกํอสร๎างรางระบาย
นํ้า  คสล . ขนาดก ว๎า ง 
0.40 เมตร ลึกเฉลี่ ย 
0.40-0.60 เมตร หนา 
0.10 เมตร ยาว 248 
เมตร (สถานที่กํอสร๎าง
บ ริ เ ว ณ ห น๎ า  THE 
PRIVATE CONDO หมูํ 
5  ตํ า บ ล ห น อ ง ห า ร 
อําเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหมํ)  
 

1. เพ่ือพัฒนาเส๎นทาง
ค ม น า ค ม ใ ห๎ ไ ด๎
มาตรฐาน 
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุใน
ก า ร เ ดิ น ท า ง 
ประชาชนสัญจร ไ ด๎
อยํางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพ่ือให๎การขนสํง
ผลผลิตทางการเกษตร
มีความสะดวกรวดเร็ว 
4. เ พ่ือพัฒนาการ
ระบายนํ้าให๎ ดี ย่ิง ข้ึน 
และมีประสิทธิภาพ 

ถนน คสล.
พร๎อมตีเส๎น
จราจร กว๎าง 
4.50 เมตร 
ยาว 247 
เมตร หรือ
พ้ืนที่
ดําเนินการไมํ
น๎อยกวํา 
1,111 
ตารางเมตร
และ และ
กํอสร๎างราง
ระบายนํ้า 
คสล.ขนาด
กว๎าง 0.40 
เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.40-0.60 
เมตร หนา 
0.10 เมตร 
ยาว 248 
เมตร 

   1,363,900 1,363,900 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎
มาตรฐาน 

1. เส๎นทาง
ค ม น า ค ม มี
มาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุ
ในการเดินทาง
ป ร ะ ช า ช น
สามารถเดินทาง 
ไ ด๎ ส ะ ด ว ก 
รวดเร็ว 
3. การขนสํง
ผลผลิตทางการ
เกษตรมีความ
รวดเร็ว 
4 .  เ พ่ื อ
พั ฒ น า ก า ร
ระบาย นํ้า ให๎ ดี
ย่ิ ง ข้ึ น  แ ล ะ มี
สิทธิภาพ 

กองชําง 

 



~ 127 ~ 

~ 127 ~ 
 

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) 

232 โ ค ร ง ก า ร ป รั บ ป รุ ง
สวนสาธา รณะ ร๎อง ขี้ ฑู ต 
กํอสร๎างกําแพงกันดิน ความ
ยาว 439 เมตร เพื่อปูองกัน
ตลิ่งพังพร๎อมกํอสร๎างลูํวิ่ ง
ออกกําลังกาย ความกว๎าง
เฉลี่ย 2.00-3.00 เมตร 
รอบหนองนํ้าสวนสาธารณะ
ร๎องขี้ทูต เพื่อเป็นที่พักผํอน
และ ออก กํ า ลั ง ก า ยขอ ง
ชุมชน (บริเวณ หมูํที่ 5 และ 
หมูํที่  6 ตําบลหนองหาร 
อํา เภอสันทราย จั งหวั ด
เชียงใหมํ)  

เพื่อไว๎บริการสาธารณะ
แกชํุมชนสหกรณ๑นิคม 
และชุมชนใกล๎เคียง 

ปรับปรุงพื้นที่
สวนสาธารณ
ะร๎องขี้ฑูต
และภูมิทัศน๑
บริเวณ
โดยรอบ
สวนสาธารณ
ะร๎องขี้ฑูต 

   9,880,000 9,880,000 กํอสร๎าง
เสร็จ 
100% 

1. ประชาชนมี
ส ถ า น ที่ พั ก ผํ อ น
หยํอนใจ ออกกําลัง
ก า ย  แ ล ะ จั ด
กิ จ กร รมสั นทนา
การ 
2. เพิ่มพื้นที่สีเขียว 
เป็นปอดของชุมชน 
3. เพื่อจัดระเบียบ
สวนสาธารณะให๎มี
พื้นที่ ใช๎สอยอยําง
เต็มที่ 

กองชําง 

233 โครงการกํอสร๎างกําแพง
กันดิน เลียบลํานํ้าแมํคาว 
ความยาว 475 เมตร 
พร๎อมปรับลานออกกําลัง
กาย ความกวา๎งเฉลี่ย  
2.00-9.00 เมตร เพื่อ
เป็นที่พักผํอนและออก
กําลังกายของชุมชน 
(บริเวณ เลียบลํานํ้าคาว
ชุมชนห๎วยเกี๋ยง หมูํที่ 3 
ตําบลหนองหาร อําเภอ
สันทราย จังหวัดเชียงใหมํ)  

1. เพื่อพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคมให๎ได๎มาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง ประชาชน
สัญจรได๎อยํางสะดวก 
รวดเร็ว 
3. เพื่อให๎การขนสํง
ผลผลิตทางการเกษตรมี
ความสะดวกรวดเร็ว 

กํ อ ส ร๎ า ง
กําแพงกันดิน
พร๎อมถมดิน
ข ย า ย ถ น น
เพื่ อปูอ งกั น
ตลิ่งพัง ยาว 
86 เมตร 
ต า ม แ บ บ ที่
เทศบาลเมือง
แมํโจ๎กําหนด
จํ า น ว น  1 
แหํง 

   9,100,000 9,100,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของกําแพง
กันดินที่ได๎
มาตรฐาน 

1. เ ส๎ น ท า ง
ค ม น า ค ม มี
มาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
ก า ร เ ดิ น ท า ง
ประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ได๎สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสํ ง
ผ ล ผ ลิ ต ท า งก า ร
เ ก ษ ต ร มี ค ว า ม
รวดเร็ว 

กองชําง 



~ 128 ~ 

~ 128 ~ 
 

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) 

234 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล.พร๎อมตีเส๎นจราจร 
กว๎าง 3.00-4.00 เมตร 
ยาว 1,600 เมตร หรือ
พ้ืนที่ดําเนินการไมํน๎อย
กวํา 5,600 ตาราง
เมตร พร๎อมถมดินปรับ
ระดับพ้ืนทางสูงเฉลี่ย 
0.60 เมตร (สถานที่
กํอสร๎างบริเวณถนนสาย
แยกหลังวัดห๎วยเก๋ียง
เลียบลํานํ้าแมํคาว ตํอ
จากเดิม เชื่อม หมูํที่ 3, 
หมูํที่ 4 และ หมูํที่ 12 
ตําบลหนองหาร อําเภอ
สันทราย จังหวัด
เชียงใหมํ)  

1. เพ่ือพัฒนาเส๎นทาง
ค ม น า ค ม ใ ห๎ ไ ด๎
มาตรฐาน 
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุใน
ก า ร เ ดิ น ท า ง 
ประชาชนสัญจร ไ ด๎
อยํางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพ่ือให๎การขนสํง
ผลผลิตทางการเกษตร
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ถนน คสล.
พร๎อมตีเส๎น
จราจร กว๎าง 
3.00-4.00 
เมตร ยาว 
1,600 
เมตร หรือ
พ้ืนที่
ดําเนินการ
ไมํน๎อยกวํา 
5,600 
ตารางเมตร 
พร๎อมถมดิน
ปรับระดับ
พ้ืนทางสูง
เฉลี่ย 0.60 
เมตร 

   4,200,000 4,200,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎
มาตรฐาน 

1. เส๎นทางคมนาคม
มีมาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
ก า ร เ ดิ น ท า ง
ประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ได๎สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสํงผลผลิต
ทา งการ เกษตรมี
ความรวดเร็ว 

กองชําง 

 
 
 
 
 



~ 129 ~ 

~ 129 ~ 
 

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) 

235 โครงการกํอสร๎างสะพาน 
คสล. ขนาด กว๎าง 5.00 
เมตร ยาว 30 เมตร 
ข๎ามลํานํ้าโจ๎ เพ่ือใช๎
สัญจรระหวํางชุมชน
ห๎วยเก๋ียง ,ปุาขาม, แมํ
โจ๎ใหมํและชุมชนแมํโจ๎ 
(สถานที่กํอสร๎างบริเวณ
ลํานํ้าห๎วยโจ๎ หมูํที่ 4, 
และหมูํที่ 12 ตําบล
หนองหาร อําเภอสัน
ทราย จังหวัดเชียงใหมํ)  
 

1. เพ่ือพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคมให๎ได๎
มาตรฐาน 
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง 
ประชาชนสัญจรได๎
อยํางสะดวก รวดเร็ว 
3. เพ่ือให๎การขนสํง
ผลผลิตทางการเกษตร
มีความสะดวกรวดเร็ว 

สะพาน คสล. 
ขนาด กว๎าง 
5.00 เมตร 
ยาว 30 เมตร 

   1,950,000 1,950,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎
มาตรฐาน 

1. เส๎นทางคมนาคม
มีมาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
ก า ร เ ดิ น ท า ง
ประชาชนสามารถ
เดินทางได๎สะดวก 
รวดเร็ว 
3. การขนสํงผลผลิต
ทา งการ เกษตรมี
ความรวดเร็ว 

กองชําง 

 
 
 
 
 
 
 
 



~ 130 ~ 

~ 130 ~ 
 

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) 

236 โครงการเจาะบํอบาดาล 
ขนาดผําศูนย๑กลาง 6 น้ิว 
ความลึกไมํน๎อยกวํา 100 
เมตร เพ่ือใช๎ในระบบประปา
หมูํบ๎าน (สถานที่กํอสรา๎ง
ประปาหมูํบา๎น หมูํที่ 11 
ตําบลหนองหาร อําเภอสัน
ทราย จังหวัดเชียงใหมํ)  

1. เพื่อให๎มีนํ้าใช๎ใน
การอุปโภค บริโภคทํา
การเกษตรและเลี้ยง
สัตว๑ 
2. เพื่อขยายลํานํ้า
และกําจัดวัชพืช ทํา
ให๎การระบายนํ้า
สะดวกและปูองกันนํ้า
ทํวม 

เจาะบํอ
บาดาล 
ขนาดผํา
ศูนย๑กลาง 6 
น้ิว ความลึก
ไมํน๎อยกวํา 
100 เมตร 

   280,000 280,000 กํอสร๎าง
เสร็จ 
100% 

มี นํ้ า ใ ช๎ ใ น ก า ร
อุปโภคบริ โภคทํ า
การเกษตรและเลี้ยง
สัตว๑อยํางเพียงพอ 
 

กองชําง 

237 โครงการเจาะบํอบาดาล 
ขนาดเส๎นผําศูนย๑กลาง 6น้ิว 
ความลึกไมํน๎อยกวํา 100 
เมตร เพ่ือใช๎ในระบบประปา
หมูํบ๎าน (สถานที่กํอสร๎าง
ประปาหมูํบ๎าน หมูํที่  10 
ตําบลปุาไผํ อําเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหมํ)  

1. เพื่อให๎มีนํ้าใช๎ใน
การอุปโภค บริโภคทํา
การเกษตรและเลี้ยง
สัตว๑ 
2. เพื่อให๎มีนํ้าสําหรับ
อุปโภค และบริโภค
อยํางทั่วถึง 

เจาะบํอ
บาดาล 
ขนาดผํา
ศูนย๑กลาง 6 
น้ิว ความลึก
ไมํน๎อยกวํา 
100 เมตร
เพื่อเพิ่มระ
สิทธิภาพการ
จํายประปา
หมูํบ๎าน 

   280,000 280,000 กํอสร๎าง
เสร็จ 
100% 

1. มีนํ้าใช๎ในการ
อุปโภคบริ โภคทํ า
การเกษตรและเลี้ยง
สัตว๑อยํางเพียงพอ 
2. มี นํ้าสําหรับ
อุปโภค และบริโภค
อยํางทั่วถึง 

กองชําง 

 
 
 



~ 131 ~ 

~ 131 ~ 
 

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) 

238 โครงการเจาะบํอบาดาล 
ขนาดเส๎นผําศูนย๑กลาง 6น้ิว 
ความลึกไมํน๎อยกวํา 100 
เมตร เพ่ือใช๎เป็นบํอบาดาล
ในการผลิตนํ้าประปาหมูํบ๎าน 
(สถานที่กํอสร๎างบริเวณที่ดิน
เทศบาลเมืองแมํโจ๎ หมูํที่ 13 
ตําบลปุาไผํ อําเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหมํ)  

1. เพื่อให๎มีนํ้าใช๎ในการ
อุปโภค บริโภคทาํ
การเกษตรและเลี้ยงสัตว๑ 
2. เพื่อให๎มีนํ้าสําหรับ
อุปโภค และบริโภค
อยํางทั่วถึง 

เจาะบํอบาดาล
ขนาด 6 น้ิว
ความลึกไมํน๎อย
กวํา 100 
เมตร เพ่ือเพิ่ม
ระสิทธิภาพการ
จํายประปา
หมูํบ๎าน 

   280,000 280,000 กํอสร๎าง
เสร็จ 
100% 

1. มี นํ้าใช๎ ในการ
อุ ป โ ภ ค บ ริ โ ภ ค ทํ า
การเกษตรและเลี้ยง
สัตว๑อยํางเพียงพอ 
2. มีนํ้าสําหรับอุปโภค
แ ล ะ บ ริ โ ภ ค อ ยํ า ง
ทั่วถึง 

กองชําง 

239 โครงการกํอสร๎างถนนแอส
ฟ๓ลท๑คอนกรีตพร๎อมตีเส๎น
จราจร ขนาดกวา๎ง 3.50-
4.00 เมตร ยาว 930 
เมตร  หรือมีพื้นที่
ดําเนินการไมํน๎อยกวํา 
3,540 ตารางเมตร 
(สถานที่กํอสร๎างบริเวณ
ถนนลานนาอโศก หมูํที่ 5 
ตําบลหนองหาร อําเภอสัน
ทราย จังหวัดเชียงใหมํ )  
 

1. เพื่อพัฒนาเส๎นทาง
คมนาคมให๎ได๎มาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง ประชาชน
สัญจรได๎อยํางสะดวก 
รวดเร็ว 
3. เพื่อให๎การขนสํง
ผลผลิตทางการเกษตรมี
ความสะดวกรวดเร็ว 

ถนนแอสฟ๓ลท๑
คอนกรีตพร๎อม
ตีเส๎นจราจร 
ขนาดกว๎าง 
3.50-4.00 
เมตร ยาว 
930 เมตร  
หรือมีพื้นที่
ดําเนินการไมํ
น๎อยกวํา 
3,540 ตาราง
เมตร 

   1,700,000 1,700,000 ร๎อยละ
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎
มาตรฐาน 

1. เส๎นทางคมนาคมมี
มาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เ ดินทา งประชาชน
สามารถเดินทาง 
ได๎สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
รวดเร็ว 

กองชําง 

 
 
 



~ 132 ~ 
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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) 

240 โครงการปรับปรงุผิวถนน
ด๎วยแอสฟ๓ลท๑คอนกรีต
พร๎อมตีเส๎นจราจร ขนาด
กว๎าง 7.50-8.00 เมตร 
ยาว 517 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ดําเนินการไมํน๎อย
กวํา 3,950 ตารางเมตร 
พร๎อมยกฝาบํอพัก(สถานที่
กํอสร๎างต้ังแตํสามแยก
ชุมชนบ๎านไรํสหกรณ๑ หมูํ
ที่ 11 ตําบลหนองหาร ไป
ชุมชนปุาบง หมูํที่ 2 
ตําบลหนองหาร อําเภอ
สันทราย จังหวัดเชียงใหมํ)  

1. เพ่ือพัฒนา
เส๎นทางคมนาคม
ให๎ได๎มาตรฐาน 
2. เพ่ือลด
อุบัติเหตุในการ
เดินทาง 
ประชาชนสัญจร
ได๎อยํางสะดวก 
รวดเร็ว 
3. เพ่ือให๎การ
ขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรมี
ความสะดวก
รวดเร็ว 

ถนน กว๎าง 
7.50-8.00 
เมตร ยาว 
517 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่
ดําเนินการไมํ
น๎อยกวํา 
3,950 
ตารางเมตร 

   2,900,000 2,900,000 ร๎ อ ย ล ะ
ระยะทาง 
ของถนนที่
ไ ด๎
มาตรฐาน 

1. เส๎นทางคมนาคม
มีมาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
ก า ร เ ดิ น ท า ง
ประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ได๎สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสํงผลผลิต
ทา งการ เกษตรมี
ความรวดเร็ว 

กองชําง 

241 โครงการกํอสร๎างอาคาร
เอนกประสงค๑เทศบาล
เมืองแมํโจ๎ กว๎าง 20 
เมตร ยาว 30 เมตร  
(สถานที่กํอสร๎างบริเวณ
ที่ดินเทศบาลหน๎าสุสานปุา
บง หมูํที่ 11 ตําบลหนอง
หาร อําเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหมํ)  

เพ่ือไว๎บริการ
สาธารณะแกํ
ชุมชนภายในเขต
เทศบาลเมืองแมํ
โจ ๎

อาคาร
อเนกประสงค๑ 
ขนาด 
20x30 เมตร 
จํานวน 1 
แหํง 

   3,200,000 3,200,000 กํอสร๎าง
เสร็จ 
100% 

มีอาคารสําหรับเก็บ
รักษาของสํวนรวม 
แ ล ะ ทํ า กิ จ ก ร ร ม
สาธารณประโยชน๑
รํวมกัน 

กองชําง 



~ 133 ~ 

~ 133 ~ 
 

 
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) 

242 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ 
Over-Lay ด๎วยแอสฟ๓ลท๑
คอนกรีต ชุมชนแมํเตาไห 
2 หมูํที่ 1 ตําบลหนอง
หาร (เขตเทศบาลเมืองแมํ
โจ๎) เชื่อมบ๎านดอยน๎อย 
หมูํที่ 13 ตําบลหนองหาร 
(เขตเทศบาลตําบลหนอง
หาร) อําเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหมํ ขนาดผิว
จราจรขนาดกว๎าง 4.00-
8.50 เมตร ยาว 1,066 
เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือพ้ืนที่ไมํน๎อยกวํา 
4,780 ตารางเมตร)  

1. เ พ่ือพัฒนา
เส๎นทางคมนาคม
ให๎ได๎มาตรฐาน 
2. เ พ่ื อ ล ด
อุบั ติ เ ห ตุ ในการ
เ ดิ น ท า ง 
ประชาชนสัญจร
ไ ด๎อ ยํา ง สะดวก 
รวดเร็ว 
3. เ พ่ือให๎การ
ข น สํ ง ผ ล ผ ลิ ต
ทางการเกษตรมี
ค ว า ม ส ะ ด ว ก
รวดเร็ว 

ขนาดกว๎าง 
4.00-8.50 
เมตร ยาว 
1,066 เมตร 
หนา 0.05 
เมตร หรือ
พ้ืนที่ไมํน๎อย
กวํา 4,780 
ตารางเมตร 

    1,778,000 ร๎อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได๎
มาตรฐาน 

1. เส๎นทางคมนาคม
มีมาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
ก า ร เ ดิ น ท า ง
ประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ได๎สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสํงผลผลิต
ทา งการ เกษตรมี
ความรวดเร็ว 

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) 

243 โครงการปรับปรงุภูมิทัศน๑
ที่สาธารณะหมูํบ๎านเคหะ
ชุมชนแพะปุาห๎า โดย
ดําเนินการเทลาน
คอนกรีตติดต้ังเครื่องออก
กําลังกายและกํอสร๎าง
ศาลาพักผํอนประจํา
หมูํบ๎าน (สถานที่กํอสร๎าง
บริเวณหมูํบ๎านเคหะชุมชน
แพะปุาห๎า หมูํที่ 4 ตําบล
หนองจ๏อม อําเภอสัน
ทราย จังหวัดเชียงใหมํ)  

เพ่ือไว๎บริการ
สาธารณะแกํชุมชน
แพะปุาห๎า และ
ชุมชนใกล๎เคียง 

ป รั บ ป รุ ง
พ้ื น ที่
สวนสาธาร
ณะร๎องข้ีฑูต
และภูมิทัศน๑
บ ริ เ ว ณ
โ ด ย ร อ บ
สวนสาธาร
ณะหมูํบ๎าน
เคหะชุมชน
แพะปุาห๎า 

   500,000 500,000 กํอสร๎าง
เสร็จ 
100% 

1. ประชาชนมี
ส ถ า น ที่ พั ก ผํ อ น
หยํอนใจ ออกกําลัง
ก า ย  แ ล ะ จั ด
กิจกรรมสันทนาการ 
2. เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 
เป็นปอดของชุมชน 
3. เพ่ือจัดระเบียบ
สวนสาธารณะให๎มี
พ้ืนที่ ใ ช๎สอยอยําง
เต็มที ่

กองชําง 

244 โครงการกํอสร๎างอาคาร
โรงจอดรถและอาคารเก็บ
พัสดุเทศบาลเมืองแมํโจ๎ 
พร๎อมสร๎างรั้วโดยรอบ
พ้ืนที่ 15 ไรํ (สถานที่
กํอสร๎างที่ดินราชพัสดุ หมูํ
ที่ 10 ตําบลหนองหาร 
อําเภอสันทราย เขต
เทศบาลตําบลหนองหาร)  

เพ่ือให๎มีสถานที่
จัดเก็บพัสดุ 
ครุภัณฑ๑ของ
เทศบาลเมืองแมํโจ ๎

อาคาร
อเนกประสง
ค๑ จํานวน 1 
แหํง 

   8,000,000 8,000,000 กํอสร๎าง
เสร็จ 
100% 

เทศบาลเมืองแมํโจ๎มี
สถานที่ในการ
จัดเก็บพัสดุ และ
ครุภัณฑ๑ และทํา
กิจกรรม
สาธารณประโยชน๑  

กองชําง 
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1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่

คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

245 โครงการเจาะบํอดาดาล  
ขนาดเส๎นผําศูนย๑กลาง 6 
น้ิว ความลึกไมํน๎อยกวํา 
100 เมตร เพ่ือให๎บริการ
ป ร ะ ช า ช น  แ ล ะ ง า น
ปูองกันบรรเทาสาธารณะ
ภัย เทศบาลเมื องแมํ โ จ๎ 
(สถานที่กํอสร๎างบริ เวณ 
สํานักงานเทศบาลเมืองแมํ
โจ๎ หมูํที่ 12  ตําบลหนอง
หาร   อํ า เภอสันทราย  
จังหวัดเชียงใหมํ) 

เพ่ือให๎บริการ
ประชาชน และ
งานปูองกัน
บรรเทา
สาธารณะภัย
เทศบาลเมืองแมํ
โจ ๎

เจ าะบํ อดาดาล  
ข น า ด
เส๎นผําศูนย๑กลาง 
6 น้ิว ความลึกไมํ
น๎ อ ย ก วํ า  10 0 
เมตร 

   8,000,000 8,000,000 กํอสร๎าง
เสร็จ 
100% 

มีนํ้าใช๎ในการ
อุปโภคบริโภค
บริการ
ประชาชน 
และงาน
ปูองกัน
บรรเทา
สาธารณะภัย
เทศบาลเมือง
แมํโจ๎ 

กองชําง 

246 โครงการกํอสร๎างระบบ
ป ร ะ ป า  ข น า ด ใ ห ญํ 
จํานวน 1 แหํง ตามแบบ
แปลนกรมทรัพยากรนํ้า 
(สถานที่กํอสร๎างบริ เวณ
ที่ ดินหมูํบ๎าน) ชุมชนปุา
ขาม หมูํที่ 3 ตําบลหนอง
หา ร  อํ า เ ภ อ สั นท ร า ย 
จังหวัดเชียงใหมํ 

เพ่ือให๎
ประชาชนม ี
นํ้าประปาใช๎
อุปโภค บริโภค
อยํางทั่วถึง  

กํอสร๎างระบบ
ประปา ขนาดใหญํ 
จํานวน 1 แหํง 
ตามแบบแปลน
กรมทรัพยากรนํ้า 
(สถานที่กํอสร๎าง
บริเวณที่ดิน
หมูํบ๎าน) ชุมชนปุา
ขาม 

   3,200,000 3,200,000 กํอสร๎าง
เสร็จ 
100% 

มีนํ้าใช๎ในการ
อุปโภคบริโภค
ทําการเกษตร
และเลี้ยงสัตว๑
อยํางเพียงพอ 

กองชําง 

รวม 246 โครงการ      58,420,900 248,910,600    
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1.2แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

ชุมชนเตาไห 1         
1 โครงการจัดซื้อที่ดิน เน้ือที่

ไมํน๎อยกวํา 100 ตาราง
วาเพ่ือเป็น
สาธารณประโยชน๑ใน
ชุมชน หมูํที่ 1  ต.หนอง
หาร 

เพ่ือกํอสร๎างเป็น
โครงการ
สาธารณประโยชน๑ 
เชํน  สนามกีฬา 
โรงเรียน และอื่นๆ 

จัดซื้อที่ดิน
เน้ือที่ไมํน๎อย
กวํา 100 
ตารางวา
สถานที่ 
บริเวณ หมูํ
ที่ 1  ต.
หนองหาร 

    3,000,000 จัดซื้อที่ดิน 
จํานวน 1 
แปลง 

กํอสร๎างเป็น
โครงการ
สาธารณประโยชน๑ 

สํานักปลัด 

2 โครงการจัดซื้อที่ดินเพ่ือ
ขยายพ้ืนที่สุสานแมํเตาไห 
พ้ืนที่ไมํน๎อยน๎อยกวํา 
100 ตารางวา (บริเวณ
สุสานแมํเตาไห 1 หมูํที่ 1 
ต.หนองหาร) 

เพ่ือกํอสร๎างเป็น
โครงการ
สาธารณประโยชน๑ 
เชํน  สนามกีฬา 
โรงเรียน และอื่นๆ 

จัดซื้อที่ดิน
เน้ือที่ไมํน๎อย
กวํา 100 
ตารางวา
สถานที่ 
(บริเวณ
สุสานแมํเตา
ไห 1 หมูํที่ 
1 ต.หนอง
หาร) 

    3,000,000 จัดซื้อที่ดิน 
จํานวน 1 
แปลง 

กํอสร๎างเป็น
โครงการ
สาธารณประโยชน๑ 

สํานักปลัด 
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1.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

ชุมชนป่าขาม         
3 โครงการจัดซื้อที่ดิน เน้ือที่

ไมํน๎อย กวํา 100 ตาราง
วา เพ่ือเป็น
สาธารณประโยชน๑ใน
ชุมชน หมูํที่ 3  ต.หนอง
หาร ชุมชนปุาขาม 

เพ่ือกํอสร๎างเป็น
โครงการ
สาธารณประโยชน๑ 
เชํน  สนามกีฬา 
โรงเรียน และอื่นๆ 

จัดซื้อที่ดิน
เน้ือที่ไมํน๎อย
กวํา 100 
ตารางวา
สถานที่ 
บริเวณ หมูํ
ที่ 3  ต.
หนองหาร 

    3,000,000 จัดซื้อที่ดิน 
จํานวน 1 
แปลง 

กํอสร๎างเป็น
โครงการ
สาธารณประโยชน๑ 

สํานักปลัด 

ชุมชนห้วยเก๋ียง         
4 โครงการจัดซื้อที่ดิน เน้ือที่

ไมํน๎อย กวํา 100 ตาราง
วา เพ่ือเป็น
สาธารณประโยชน๑ใน
ชุมชน หมูํที่ 3  ต.หนอง
หาร ชุมชนห๎วยเก๋ียง 

เพ่ือกํอสร๎างเป็น
โครงการ
สาธารณประโยชน๑ 
เชํน  สนามกีฬา 
โรงเรียน และอื่นๆ 

จัดซื้อที่ดิน
เน้ือที่ไมํน๎อย
กวํา 100 
ตารางวา
สถานที่ 
บริเวณ หมูํ
ที่ 3  ต.
หนองหาร 

    3,000,000 จัดซื้อที่ดิน 
จํานวน 1 

แปลง 

กํอสร๎างเป็น
โครงการ
สาธารณประโยชน๑ 

สํานักปลัด 
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1.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

ชุมชนสหกรณ์นิคม 1         
5 โครงการจัดซื้อที่ดินเน้ือที่

ไมํน๎อยกวํา 200 ตาราง
วา เพ่ือสาธารณะ
ประโยชน๑ ในชุมชน หมูํที่ 
5  ต.หนองหาร ชุมชน
สหกรณ๑นิคม 1 

เพ่ือกํอสร๎างเป็น
โครงการ
สาธารณประโยชน๑ 
เชํน  สนามกีฬา 
โรงเรียน และอื่นๆ 

จัดซื้อที่ดิน
เน้ือที่ไมํน๎อย
กวํา 200 
ตารางวา 
เพ่ือ
สาธารณะ
ประโยชน๑ 
สถานที่ 
บริเวณ หมูํ
ที่ 5  ต.
หนองหาร 

    5,000,000 จัดซื้อที่ดิน 
จํานวน 1 

แปลง 

กํอสร๎างเป็น
โครงการ
สาธารณประโยชน๑ 

สํานักปลัด 

ชุมชนเกษตรใหม่         
6 โครงการจัดซื้อที่ดิน เน้ือที่

ไมํน๎อยกวํา 100 ตาราง
วา เพ่ือเป็น
สาธารณประโยชน๑ใน
ชุมชน หมูํที่ 10  ต.หนอง
หาร 

เพ่ือกํอสร๎างเป็น
โครงการ
สาธารณประโยชน๑ 
เชํน  สนามกีฬา 
โรงเรียน และอื่นๆ 

จัดซื้อที่ดิน
เน้ือที่ไมํน๎อย
กวํา 100 
ตารางวา
สถานที่ 
บริเวณ หมูํ
ที่ 10  ต.
หนองหาร 

    2,000,000 จัดซื้อที่ดิน 
จํานวน 1 

แปลง 

กํอสร๎างเป็น
โครงการ
สาธารณประโยชน๑ 

สํานักปลัด 
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1.2แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

ชุมชนหนองทราย         
7 โครงการจัดซื้อที่ดินเน้ือที่

ไมํน๎อยกวํา 200 ตาราง
วา เพ่ือสาธารณะ
ประโยชน๑ สถานที่ บริเวณ 
หมูํที่ 5 ต.ปุาไผํ ชุมชน
หนองทราย 

เพ่ือกํอสร๎างเป็น
โครงการ
สาธารณประโยชน๑ 
เชํน  สนามกีฬา 
โรงเรียน และอื่นๆ 

จัดซื้อที่ดิน
เน้ือที่ไมํน๎อย
กวํา 200 
ตารางวา 
เพ่ือ
สาธารณะ
ประโยชน๑ 
สถานที่ 
บริเวณ หมูํ
ที่ 5 ต.ปุาไผํ 
ชุมชนหนอง
ทราย 

    5,000,000 จัดซื้อที่ดิน 
จํานวน 1 

แปลง 

กํอสร๎างเป็น
โครงการ
สาธารณประโยชน๑ 

สํานักปลัด 

รวม 7 โครงการ       24,000,000    

 
 



~ 140 ~ 

~ 140 ~ 
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(ผ.02) 
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. ด้านเศรษฐกิจ 
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) 

ชุมชนป่าขาม         
1 โครงการสงํเสริม

อาชีพ(สานแห) 
1. เพื่อเพิ่มทักษะอาชีพให๎
ประชาชนได๎มีความรู๎ความ
ชํานาญย่ิงขึ้น 
2. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู๎
และข๎อคิดเห็นในการพัฒนา
อาชีพของประชาชน 
 

จั ด กิ จ ก ร ร ม ใ น
รูปแบบตําง ๆเชํน 
1. อบรม สัมมนา 
2. นิทรรศการ 
3.จั ด ทํ า สื่ อ
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ๑
หลายรูปแบบ เชํน 
สปอต โฆษณาวิทยุ 
ปูายประชาสัมพันธ๑ 
แ ผํ น พั บ แ ล ะ
สต๊ิกเกอร๑ ฯลฯ 

    50,000 1.จัด
กิจกรรม
จํานวน 1 
ครั้ง/ป ี
2.จํานวน
ผู๎เข๎ารํวม 
โครงการฯ 

1. ประชาชนที่เข๎า
รํ วม โ ค ร ง การ มี
ความเข๎าใจตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2. ประชาชนนํา
ความรู๎ที่ ได๎รับมา
ประยุกต๑ใช๎ในการ
ดําเนินชีวิต 
 

สํานักปลัด 
กับ 

ชุมชนปุาขาม 
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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) 

ชุมชนห้วยเก๋ียง         
2 โครงการเสริมเสริม

ชีพกลุํมสตรีแมํบ๎าน
ชุมชนห๎วยเก๋ียง 

1. เพื่อเพิ่มทักษะอาชีพให๎
ประชาชนได๎มีความรู๎ความ
ชํานาญย่ิงขึ้น 
2. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู๎
และข๎อคิดเห็นในการพัฒนา
อาชีพของประชาชน 
 

จั ด กิ จ ก ร ร ม ใ น
รูปแบบตําง ๆเชํน 
1. อบรม สัมมนา 
2. นิทรรศการ 
3.จั ด ทํ า สื่ อ
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ๑
หลายรูปแบบ เชํน 
สปอต โฆษณาวิทยุ 
ปูายประชาสัมพันธ๑ 
แ ผํ น พั บ แ ล ะ
สต๊ิกเกอร๑ ฯลฯ 

    50,000 1.จัด
กิจกรรม
จํานวน 1 
ครั้ง/ป ี
2.จํานวน
ผู๎เข๎ารํวม 
โครงการฯ 

1. ประชาชนที่เข๎า
รํ วม โ ค ร ง การ มี
ความเข๎าใจตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2. ประชาชนนํา
ความรู๎ที่ ได๎รับมา
ประยุกต๑ใช๎ในการ
ดําเนินชีวิต 
 

สํานักปลัด 
กับ 

ชุมชนห๎วยเก๋ียง 

3 โครงการอบรมผลิต
ปุ๋ยอินทรีย๑ 

1. เพื่อเพิ่มทักษะอาชีพให๎
ประชาชนได๎มีความรู๎ความ
ชํานาญย่ิงขึ้น 
2. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู๎
และข๎อคิดเห็นในการพัฒนา
อาชีพของประชาชน 
 

จั ด กิ จ ก ร ร ม ใ น
รูปแบบตําง ๆเชํน 
1. อบรม สัมมนา 
2. นิทรรศการ 
3.จั ด ทํ า สื่ อ
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ๑
หลายรูปแบบ เชํน 
สปอต โฆษณาวิทยุ 
ปูายประชาสัมพันธ๑ 
แ ผํ น พั บ แ ล ะ
สต๊ิกเกอร๑ ฯลฯ 

    50,000 1.จัด
กิจกรรม
จํานวน 1 
ครั้ง/ป ี
2.จํานวน
ผู๎เข๎ารํวม 
โครงการฯ 

1. ประชาชนที่เข๎า
รํ วม โ ค ร ง การ มี
ความเข๎าใจตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2. ประชาชนนํา
ความรู๎ที่ ได๎รับมา
ประยุกต๑ใช๎ในการ
ดําเนินชีวิต 
 

สํานักปลัด 
กับ 

ชุมชนห๎วยเก๋ียง 
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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) 

ชุมชนทุ่งป่าเก็ด         
4 โครงการแปรรูป

อาหารวัสดุดิบจาก
ปลา 

1. เพื่อเพิ่มทักษะอาชีพให๎
ประชาชนได๎มีความรู๎ความ
ชํานาญย่ิงขึ้น 
2. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู๎
และข๎อคิดเห็นในการพัฒนา
อาชีพของประชาชน 
 

จั ด กิ จ ก ร ร ม ใ น
รูปแบบตําง ๆเชํน 
1. อบรม สัมมนา 
2. นิทรรศการ 
3.จั ด ทํ า สื่ อ
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ๑
หลายรูปแบบ เชํน 
สปอต โฆษณาวิทยุ 
ปูายประชาสัมพันธ๑ 
แ ผํ น พั บ แ ล ะ
สต๊ิกเกอร๑ ฯลฯ 

    50,000 1.จัด
กิจกรรม
จํานวน 1 
ครั้ง/ป ี
2.จํานวน
ผู๎เข๎ารํวม 
โครงการฯ 

1. ประชาชนที่เข๎า
รํ วม โ ค ร ง การ มี
ความเข๎าใจตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2. ประชาชนนํา
ความรู๎ที่ ได๎รับมา
ประยุกต๑ใช๎ในการ
ดําเนินชีวิต 
 

สํานักปลัด 
กับ 

ชุมชนทุํงปุาเก็ด 

ชุมชนพัฒนาทรายแก้ว         
5 โครงการสงํเสริม

อาชีพชีพปลูกกาแฟ 
1. เพื่อเพิ่มทักษะอาชีพให๎
ประชาชนได๎มีความรู๎ความ
ชํานาญย่ิงขึ้น 
2. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู๎
และข๎อคิดเห็นในการพัฒนา
อาชีพของประชาชน 
 

จั ด กิ จ ก ร ร ม ใ น
รูปแบบตําง ๆเชํน 
1. อบรม สัมมนา 
2. นิทรรศการ 
3.จั ด ทํ า สื่ อ
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ๑
หลายรูปแบบ เชํน 
สปอต โฆษณาวิทยุ 
ปูายประชาสัมพันธ๑ 
แ ผํ น พั บ แ ล ะ
สต๊ิกเกอร๑ ฯลฯ 

    50,000 1.จัด
กิจกรรม
จํานวน 1 
ครั้ง/ป ี
2.จํานวน
ผู๎เข๎ารํวม 
โครงการฯ 

1. ประชาชนที่เข๎า
รํ วม โ ค ร ง การ มี
ความเข๎าใจตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2. ประชาชนนํา
ความรู๎ที่ ได๎รับมา
ประยุกต๑ใช๎ในการ
ดําเนินชีวิต 
 

สํานักปลัด 
กับ 

ชุมชนพัฒนา
ทรายแก๎ว 
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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) 

ภาพรวมของเทศบาล         
6 โครงการสร๎างอาชีพ 

สร๎างรายได๎ ตาม
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1. เพื่อสร๎างความเข๎าใจใน
แ น ว คิ ด ห ลั ก ป รั ช ญ า
เศรษฐกิจพอเพียง 
2. เพื่อเพิ่มทักษะอาชีพให๎
ประชาชนได๎มีความรู๎ความ
ชํานาญย่ิงขึ้น 
3. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู๎
และข๎อคิดเห็นในการพัฒนา
อาชีพของประชาชน 
4. เพื่อพัฒนาเครือขํายใน
การ ขั บ เคลื่ 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
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ๑
หลายรูปแบบ เชํน 
สปอต โฆษณาวิทยุ 
ปูายประชาสัมพันธ๑ 
แ ผํ น พั บ แ ล ะ
สต๊ิกเกอร๑ ฯลฯ 

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

1. ประชาชนที่เข๎า
รํ วม โ ค ร ง การ มี
ความเข๎าใจตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2. ประชาชนนํา
ความรู๎ที่ ได๎รับมา
ประยุกต๑ใช๎ในการ
ดําเนินชีวิต 
 

สํานักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 



~ 145 ~ 

~ 145 ~ 
 

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) 

7 อุดหนุนกลุํมสํงเสริมอาชีพ
เทศบาลเมืองแมํโจ๎
โครงการสงํเสริมอาชีพ 

เพ่ือสํงเสริมความรู๎
และทักษะด๎าน
อาชีพให๎แกํ
ประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองแมํโจ๎ 
เพ่ือสร๎างโอกาสและ
ทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพเป็น
การเพ่ิมรายได๎และ
ลดรายจํายใน
ครัวเรือน 

สนับสนุน 
กลุํมอาชีพใน
เขตเทศบาล 

   100,000 100,000 ร๎อยละ
ของ 
จํานวน 
ผู๎เข๎ารํวม 

ประชาชนที่สนใจ
มีความรู๎และ
ทักษะด๎านอบรม
สํงเสริมอาชีพ เป็น
การเพ่ิมรายได๎
และลดรายจํายใน
ครัวเรือน และใช๎
เวลาวํางให๎เกิด
ประโยชน๑ตํอ
ตนเองและ
ครอบครัว และ
ดําเนินชีวิตบน
พ้ืนฐานแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

สํานักปลัดฯ 
งานพัฒนา

ชุมชน 
 
 

 
 
 
 
 
 



~ 146 ~ 

~ 146 ~ 
 

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) 

8 โครงการอบรมให๎ความรู๎
ด๎านการตลาดให๎ผู๎สนใจ
ปลูกกล๎วย เทศบาลเมือง
แมํโจ๎ 
 

เพ่ือให๎มีความรู๎
เก่ียวกับแนวทาง
การตลาดสมัยใหมํ 
และปรับให๎ทันตํอ
สถานการณ๑ตลาดที่
เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือ
สร๎างองค๑ความรู๎
เก่ียวกับการปลูก
กล๎วยให๎มีคุณภาพ
ได๎ผลผลิตเพ่ิมมาก
ข้ึน และกลุํม
เกษตรกรเห็น
ความสําคัญของ
รูปแบบการทํา
การตลาดใหมํ ๆ 
และมองเห็น
การตลาดที่ชัดเจน
ข้ึน 

กลุํมเกษตรกร 
และประชาชน
ภายในเขต
เทศบาลเมือง
แมํโจ๎ 

   20,000 20,000 ร๎อยละ
ของ 
จํานวน 
ผู๎เข๎ารํวม 

เกษตรกรมีความรู๎
เก่ียวกับแนวทาง
การตลาดสมัยใหมํ 
และปรับให๎ทันตํอ
สถานการณ๑ตลาด
ที่เปลี่ยนแปลงไป 
เกษตรกรสร๎าง
องค๑ความรู๎
เก่ียวกับการปลูก
กล๎วยให๎มีคุณภาพ
ได๎ผลผลิตเพ่ิมมาก
ข้ึน 

สํานักปลัดฯ 
งานพัฒนา

ชุมชน 
 
 

 
 
 
 



~ 147 ~ 

~ 147 ~ 
 

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) 

9 โครงการฝึกอบรมการเก็บ
เก่ียวและแปรรูปผลผลิต
กล๎วย เทศบาลเมืองแมํโจ๎ 
 

เพ่ือเรียนรู๎
กระบวนการเก็บ
เก่ียวกล๎วยนํ้าว๎า 
อยํางถูกวิธี และ
สํงเสริมการแปรรูป
ผลิตภัณฑ๑จากกล๎วย
นํ้าว๎า เพ่ือสร๎าง
อาชีพและรายได๎
ให๎กับการเกษตรกร 
เป็นแหลํงศึกษา
เรียนรู๎การผลิต และ
แปรรูปกล๎วยนํ้าว๎า
แบบครบวงจร 

กลุํมเกษตรกร 
และประชาชน
ภายในเขต
เทศบาลเมือง
แมํโจ๎ 

   50,000 50,000 ร๎อยละ
ของ 
จํานวน 
ผู๎เข๎ารํวม 

ได๎รับความรู๎เรื่อง
การเก็บเกี่ยว
ผลผลิตกล๎วยนํ้าว๎า
อยํางถูกวิธีและ
สามารถสร๎าง
ผลิตภัณฑ๑จาก
กล๎วยนํ้าว๎าใน
รูปแบบตําง ๆ ได๎ 
และเพ่ิมรายได๎
ให๎กับเกษตร 

สํานักปลัดฯ 
งานพัฒนา

ชุมชน 
 
 

10 โครงการประเพณีและของ
ดี เทศบาลเมืองแมํโจ๎ 
 

เพ่ือเป็นการสํงเสริม
และพัฒนากิจการ
ด๎านการเกษตรให๎
เป็นแหลํงทํองเท่ียว
เชิงเกษตรที่มี
ศักยภาพในการ
รองรับนักทํองเท่ียว 
สามารถสร๎างรายได๎
ให๎แกํเกษตรกรและ
ชุมชน 

เกษตรกรและ
ประชาชน
พ้ืนที่ในเขต
เทศบาลเมือง
แมํโจ๎และ
ภาคเอกชน
ของอําเภอสัน
ทราย 

    20,000 20,000 ร๎อยละ
ของ 
จํานวน 
ผู๎เข๎ารํวม 

เกษตรกร 
ประชาชนในพ้ืนที่ 
ได๎รับประโยชน๑
จากการสํงเสริม
ทํองเท่ียวชํวยให๎
เกิดการพัฒนา
บริการรวมทั้งตุณ
ภาพชีวิตที่ดีกวําสูํ
ชุมชน 

สํานักปลัดฯ 
งานพัฒนา

ชุมชน 
 
 



~ 148 ~ 

~ 148 ~ 
 

2.1แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

11 โครงการสํงเสริมการ
ทํองเที่ยวแบบย่ังยืน 
แหลํ งทํอง เที่ ยว เชิ ง
เกษตรและวิถีชุมชน
ในเขตเทศบาลเมือง
แมํโจ๎ 

1. เพ่ือพัฒนาบุคลากร
ด๎านการทํองเท่ียวเชิง
เกษตรและวิถีชุมชนด๎วย
ฐานวัฒนธรรม ภูมิป๓ญญา
ท๎องถ่ิน (นิวัตน๑วิถี) 
2. เพ่ือสร๎างมูลคําเพ่ิม
อยํางย่ังยืนจากสินค๎า 1 
ชุมชน 1 ผลิตภัณฑ๑  (1 
Community 1 
Product; OCOP) และ
บริการด๎านการทํองเท่ียว
เชิงเกษตรและวิถีชุมชน 
3. เพ่ือสร๎างเส๎นทางการ
ทํองเท่ียวผํานเสนํห๑ชุมชน 
4. เพ่ือสํงเสริมการตลาด
สินค๎าชุมชนแบบดิจิทัล
ออนไลน๑ เชื่อมโยงกับ  
E-Commerce 

ประชาชนทั่วไป  
กลุํมวิสาหกิจ
ชุมชน 
องค๑กรอสิระ
ภายในชุมชน 
(จักสาน เกษตร 
งานฝีมือ อาหาร
พ้ืนเมือง ฯลฯ) 
และผู๎สนใจใน
เขตเทศบาล
เมืองแมํโจ๎ 

   3,300,000 3,300,000 เชิงปริมาณ :  
- ผลิตภัณฑ๑
ชุมชนได๎รับ
การพัฒนาไมํ
น๎อยกวํา 19 
ผลิตภัณฑ๑ 
- จัดทํา
แอพพลิเคชั่น
สํงเสริมการ
ขายออนไลน๑ 
จํานวน 1 
แอพพลิเคชั่น 
เชิงคุณภาพ :  
ความพึงพอใจ
ของผู๎เข๎ารํวม
โครงการ ร๎อย
ละ 85 
เชิงเวลา : 
ความสําเร็จ
ของระยะเวลา
ในการ
ดําเนินงาน 
ร๎อยละ 85 
เชิงคําใช๎จําย :  
คําใช๎จํายใน
การบริหารงาน 
ร๎อยละ 100 

1. เกิดบุคลากรด๎านการ
ทํองเที่ยวเชิงเกษตรและ
วิถีชุมชน (นิวัตน๑วิถี) 
2 เกิดการสร๎าง
มูลคําเพิ่มอยํางย่ังยืน
จากสินค๎า 1 ชุมชน 1 
ผลิตภัณฑ๑  
( 1 Community 1 
Product; OCOP) และ
บริการด๎านการ
ทํองเที่ยวเชิงเกษตรและ
วิถีชุมชน 
3. เกิดเส๎นทาง
ทํองเที่ยวผํานการ
เชื่อมโยงของเสนํห๑แตํ
ละชุมชน 
4. เกิดการสํงเสริม 
สนับสนุน การตลาด
สินค๎าชุมชนแบบดิจิทัล
ออนไลน๑ เชื่อมโยงกับ 
E-Commerce 

สํานักปลัด 
เทศบาล 

 
 
 



~ 149 ~ 

~ 149 ~ 
 

2.1 แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

12 โครงการสร๎างอาชีพ
ด๎านการทําเกษตร
อินทรีย๑ เทศบาล
เมืองแมํโจ๎ จังหวัด
เชียงใหม ํ

เพ่ือสนับสนุนให๎เกษตรกร
ที่เ ข๎ารํวม  โครงการฯ  
มีความรู๎ความเข๎าใจในการ
ดําเนินกิจกรรมการเกษตร
ตามแนวทฤษฎีใหมํ และ
สามารถนําความรู๎ที่ได๎รับ
ไปปรับใช๎ในการประกอบ
อาชีพได๎ 

ประชาชนทั่วไป  
กลุํมวิสาหกิจ
ชุมชน 
อ ง ค๑ ก ร อิ ส ร ะ
ภายในชุมชน และ
ผู๎ ส น ใ จ ใ น เ ข ต
เทศบาลเมืองแมํ
โจ๎ 

    950,000 ร๎อยละ
ของ 
จํานวน 
ผู๎เข๎ารํวม 

1.ทําให๎เกษตรกร
ได๎รับความรู๎และ
ภูมิป๓ญญาท๎องถ่ิน
ตามภูมินิเวศและ
ภูมิสังคมเกิดความ
ภูมิใจใน อาชีพรัก
และหวงแหนใน
ถ่ินฐานของตนเอง 
2.สร๎างโอกาสใน
การพัฒนาความ
รํวมมือและสร๎าง
ความเข๎มแข็งแกํ
ชุมชน 

สํานักปลัด 
พัฒนาชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 



~ 150 ~ 

~ 150 ~ 
 

2.1 แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

13 โครงการสงํเสริมการ
สร๎างผลิตภัณฑ๑
ชุมชน 1 ชุมชน 1
ผลิตภัณฑ๑ 

1. เพ่ือยกระดับคุณภาพ
แล ะ เ ก ณ ฑ๑ ม า ต ร ฐ า น
ผลิตภัณฑ๑ชุมชนท๎องถ่ิน 
ให๎มีคุณภาพและเกณฑ๑
มาตรฐานที่สูงข้ึนสามารถ
สํงออกสูํตลาดสากลได๎ 

2 .  เ พ่ื ออ อกแบบ แล ะ
พั ฒ น า บ ร ร จุ ภั ณ ฑ๑
ผลิตภัณฑ๑ชุมชนท๎องถ่ินให๎
ทันสมัยและสํงออกสูํตลาด
สากลได๎ 
3.  เพ่ือพัฒนาแผนการ
ตลาด สํง เสริมการขาย
แ ล ะ ข ย า ย ต ล า ด ข อ ง
ผลิตภัณฑ๑ด๎วยนวัตกรรมที่
ทันสมัย 

1.ผลิตภัณฑ๑ชุมชน
ท๎องถ่ิน ท่ีเข๎ารํวม
โครงการได๎รับการ
พัฒนาและ
ยกระดับให๎มี
เกณฑ๑มาตรฐาน
และคุณภาพที่
สูงข้ึน   
2.ชุมชนที่ได๎รับ
การพัฒนา/
วิสาหกิจชุมชน/
ผู๎ประกอบการใหมํ
ในพ้ืนที่บริการของ 
เทศบาลเมืองแมํ
โจ ๎
 

    950,000 ร๎อยละ
ของ 
จํานวน 
ผู๎เข๎ารํวม 

ผู้ ผ ลิ ต ห รื อ
ผู้ ป ร ะ ก อ บก า ร
ส า ม า ร ถ ใ ช้
ประโยชน์จากภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินใน
ก า ร พั ฒ น า
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ให้เกิดมูลค่าเพ่ิม 

สํานักปลัด 
พัฒนาชุมชน 

 
 



~ 151 ~ 

~ 151 ~ 
 

2.1 แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

14 โครงการสํงเสริมการ
สร๎างชํองทางการทํา
การตลาดของสินค๎า
ผลิตภัณฑ๑ชุมชน 
เทศบาลเมืองแมํโจ๎ 
จังหวัดเชียงใหมํ 

เ ก ษ ต ร ก ร ใ น พื้ น ที่ ข อ ง 
เทศบาลเมืองแมํโจ๎ มีรายได๎
เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มชํองทาง
การตลาด 

1.เพื่อเพิ่มชํองทาง
การตลาด จําหนําย
สินค๎าเกษตร 
2.สร๎างความ
เข๎มแข็งในการ
รวมกลุํม และ
เชื่อมโยงเครือขําย
แหลํงรับซื้อสินคา๎
เกษตร 
 

    50,000 ร๎อยละ
ของ 
จํานวน 
ผู๎เข๎ารํวม 

1. เกษตรกรและกลุํม
เกษตรกรมีชํองทาง
ในการขายสินคาเพิ่ม
มากขึ้น  
2.ผู๎บ ริโภคสามารถ
เข๎าถึงชํองทางการซื้อ
สินค๎าได๎โดยตรง  
3. กลุํมสามารถเพิ่ม
อ ง ค๑ ค ว า ม ร๎ู แ ล ะ
ประสบการณ๑ ด๎าน
ก า ร ต ล า ด ใ ห๎ แ กํ
กรรมการภายในกลุํม
ได๎ 

สํานักปลัด 
พัฒนาชุมชน 

15 โครงการอบรม
พัฒนาอาชีพด๎าน
เกษตรกรรมและ
การแปรรูปสินค๎า
ผลผลิต เทศบาล
เมืองแมํโจ๎ 

1.เพ่ือสํงเสริมให๎เกษตรกร
หรือผู๎ที่ สนใจ มีความรู๎
ค ว าม เ ข๎า ใ จ ในการทํ า
ก า ร เ ก ษ ต ร  เ พ่ื อ ล ด 
รายจําย สร๎างรายได๎เป็น
อาชีพเสริมจากอาชีพหลัก
ในครัวเรือน 
2.เพ่ือสํงเสริมการทักษะ
การทําเกษตรและแปรรูป
สิ น ค๎ า  ผ ล ผ ลิ ต  แ กํ
เกษตรกรและผู๎ที่สนใจ 

ฝึกอบรมเกษตรกร
หรือผู๎สนใจเรื่อง
การทําเกษตรและ
แปรรูปสินค๎า 
ผลผลิต ตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
ได๎ 

   150,000 150,000 ร๎อยละ
ของ 
จํานวน 
ผู๎เข๎ารํวม 

1. เกษตรกรและกลุํม
เกษตรกรมีชํองทาง
ในการขายสินคาเพิ่ม
มากขึ้น  
2.ผู๎บ ริโภคสามารถ
เข๎าถึงชํองทางการซื้อ
สินค๎าได๎โดยตรง  
3. กลุํมสามารถเพิ่ม
อ ง ค๑ ค ว า ม ร๎ู แ ล ะ
ประสบการณ๑ ด๎าน
ก า ร ต ล า ด ใ ห๎ แ กํ
กรรมการภายในกลุํม
ได๎ 

สํานักปลัด 
พัฒนาชุมชน 



~ 152 ~ 

~ 152 ~ 
 

2.1 แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

16 โครงการสงํเสริม
อาชีพการปลูกผัก
ปลอดภัยของผู๎พิการ
และผู๎ดูแลพิการ 
เทศบาลเมืองแมํโจ๎ 
จังหวัดเชียงใหม ํ

1.เพ่ือให๎ความรู๎เรื่องการ
ปลูกผักปลอดภัย 
2.เพ่ือให๎ประชาชนที่สนใจ
สามารถนําความรู๎ที่ได๎รับ
นําไปใช๎ในการพัฒนาและ
ใช๎ในการดํารงชีวิตตํอไป
ได๎ 
 

จัดกิจกรรมใน
รูปแบบตํางๆ 
ได๎แกํ 
๑. การฝึกอบรม  

    60,000 ร๎อยละ
ของ 
จํานวน 
ผู๎เข๎ารํวม 

1.กลุํมเปูาหมายมี
สุขภาพที่ดี 
2.กลุํมเปูาหมายมี
ความรู๎เรื่องการ
ปลูกผักเพ่ือ
สุขภาพ 
3.กลุํมเปูาหมาย
สามารถนําความรู๎
ที่ได๎รับนําไปใช๎ใน
การพัฒนาและใช๎
ในการดํารงชีวิต
ตํอไปได๎ 

สํานักปลัด 
พัฒนาชุมชน 

17 โครงการสํงเสริม
อาชีพการทาํลูก
ประคบสมุนไพรของ
ผู๎สูงอายุ เทศบาล
เมืองแมํโจ๎ จังหวัด
เชียงใหมํ 

1.เพื่อให๎ผู๎สูงอายุสามารถนํา
ความรู๎ไปประกอบอาชีพ 
สร๎างรายได๎ใหแ๎กํตนเอง 
และครอบครัวได๎ 
2.เพื่อให๎ผู๎สูงอายุใช๎เวลาวาํง
ให๎เกิดประโยชน๑ สร๎างคุณคํา
ให๎กับตนเอง และสังคม 

จัดกิจกรรมใน
รูปแบบตํางๆ ได๎แก ํ
๑. การฝึกอบรม 

    30,000 ร๎อยละของ 
จํานวน 
ผู๎เข๎ารํวม 

1กลุํมเปูาหมายมี
ความรู๎เรื่องการทาํ
ลูกประคบสมุนไพร  
2.กลุํมเปูาหมาย
สามารถทําลูก
ประคบสมุนไพรใช๎
เองหรือทําขายได๎ 
 3.กลุํมเปูาหมายใช๎
เวลาวํางให๎เกิด
ประโยชน๑ มีคุณคํา
ตํอตัวเองและสังคม 

สํานักปลัด 
พัฒนาชุมชน 

 



~ 153 ~ 

~ 153 ~ 
 

2.1 แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

18 โครงการสงํเสริมการ
เพาะเห็ดใน
ครัวเรือน เทศบาล
เมืองแมํโจ๎ จังหวัด
เชียงใหม ํ

1.เพ่ือให๎ความรู๎เรื่องการ
การเพาะเห็ดในครัวเรือน 
2.เพ่ือให๎ประชาชนที่สนใจ
สามารถนําความรู๎ที่ได๎รับ
นําไปใช๎ในการพัฒนาและ
ใช๎ในการดํารงชีวิตตํอไป
ได๎  

จัดกิจกรรมใน
รูปแบบตํางๆ 
ได๎แกํ 
๑. การฝึกอบรม  

    60,000 ร๎อยละ
ของ 
จํานวน 
ผู๎เข๎ารํวม 

1กลุํมเปูาหมายมี
ความร๎ูเร่ืองการเพาะ
เห็ดในครัวเรือน  
2.กลุํมเปูาหมาย
สามารถการเพาะเห็ด
ในครัวเรือน กินเอง
หรือทําขายได๎ 
3.กลุํมเปูาหมายใช๎
เวลาวํางให๎เกิด
ประโยชน๑ มีคุณคําตํอ
ตัวเองและสังคม 

สํานักปลัด 
พัฒนาชุมชน 

19 โครงการจัดแสดง
นิทรรศการสัปดาห๑ 
สินค๎าเกษตรอินทรีย๑
และผลิตภัณฑ๑ชุมชน 

1. เพื่อสร๎างโอกาสให๎กับ
เกษตรกรในการเรียนร๎ูด๎าน
การตลาด การเพิ่มทักษะการ
พัฒนา รูปแบบสินค๎า/ 
ผลิตภัณฑ๑ รวมทั้งการสร๎าง
นวัตกรรมใหมํ และการบริหาร
จัดการสินค๎าให๎ตรงกับความ
ต๎องการ ของตลาดและ
ผู๎บริโภค 
2.เพื่อเผยแพรํและสร๎างโอกาส
ในการขยายตลาดสินค๎าเกษตร
คุณภาพให๎กบัเกษตรกร 

จัดกิจกรรมงาน
มหกรรมแสดงสินค๎า
เกษตรคุณภาพ 
สามารถชํวยเหลือ
เกษตรกร กลุํม
เกษตรกร สถาบัน
เกษตรกร วิสาหกิจ 
ชุมชน และสมาชิก 
ฯลฯ ครัวเรือน ขยาย
ผลการสร๎างมูลคํา
ทางการตลาดสินค๎า
เกษตร 

    100,000 ร๎อยละ
ของ 
จํานวน 
ผู๎เข๎ารํวม 

สามารถขยาย
ตลาดสินค๎าเกษตร
คุณภาพไปสูํตลาด
ที่กว๎างข้ึน สร๎าง
มูลคําเพ่ิมให๎กับ
สินค๎า เกษตร
คุณภาพ สํงผล
กํอให๎เกิดรายได๎
กับเกษตรกรใน
ภาคธุรกิจ
การเกษตรเพ่ิม
มากข้ึน 

สํานักปลัด 
พัฒนาชุมชน 

 



~ 154 ~ 

~ 154 ~ 
 

2.1 แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

20 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การพัฒนาสํงเสริม
การแปรรูป เพ่ิม
มูลคําผลผลิต และ
สร๎างรายได๎ของ
ชุมชนโดยใช๎
เทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทน 

เ พ่ือพัฒนาสํง เสริมการ
แปรรูป เพ่ิมมูลคําผลผลิต
และสร๎างรายได๎ให๎กับกลุํม
อาชีพ และเกษตรกรใน
พ้ืนที่ โดยใช๎ เทค โนโล ยี
พลังงานทดแทน 

1) ผลผลิตที่เพ่ิม
มูลคําจํานวนไมํ
น๎อยกวํา 20 
รายการ 

2) รายได๎ของกลุํม
อ า ชี พ  แ ล ะ
เ ก ษ ต ร ก ร ใ น
พ้ื น ที่ เ พ่ิ ม ข้ึ น 
5%  

3) จํานวนผู๎ได๎รับ
ความรู๎ และ
ได๎รับการ
สํงเสริมไมํน๎อย
กวํา 100 ราย 

4) เทคโนโลยี
พลังงาน
ทดแทนที่
นํามาใช๎ในการ
เพ่ิมมูลคํา
ผลผลิต 5 
เทคโนโลยี 

    5,000,000 1) ผลผลิตที่
เพ่ิมมูลคํา
จํานวนไมํ
น๎อยกวํา 20 
รายการ 

2)รายได๎ของ
กลุํ ม อาชี พ 
แ ล ะ
เกษตรกรใน
พ้ืนที่เพ่ิมขึ้น 
5%  

3)จํานวนผู๎
ได๎รับความรู๎ 
และได๎รับ
การสํงเสริม
ไมํน๎อยกวํา 
100 ราย 

4) เทคโนโลยี
พลังงานท
แทนที่
นํามาใช๎ใน
การเพ่ิม
มูลคํา
ผลผลิต
จํานวนไมํ
น๎อยกวํา 5 
เทคโนโลยี  

1) ได๎ผลผลิตที่มี
มูลคําสูงข้ึน 
รายการ 

2) กลุํมอาชีพ และ
เกษตรกรมีราย
รายได๎เพ่ิมข้ึน
กลุํมอาชีพ และ
เกษตรกรมี
ความรู๎ ในการ
พัฒนาผลผลิต 

สํานักปลัด 
เทศบาลเมืองแมํโจ ๎
รํวม มหาวิทยาลัย

แมํโจ๎ 

 



~ 155 ~ 

~ 155 ~ 
 

 
2.1 แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

21 การสูบนํ้าสําหรับ
ระบบประปา
หมูํบ๎านโดยใช๎ไฟฟูา
พลังงานแสงอาทิตย๑ 

1)เพื่อออกแบบสร๎างระบบสูบ
นํ้าสําหรับระบบประปา
หมูํบ๎านโดยใช๎ไฟฟูาพลังงาน
แสงอาทิตย๑เพื่อลดคําใช๎จําย
ด๎านพลังงานไฟฟูาของชุมชน  

ระบบสูบนํ้าสําหรับ
ระบบประปาหมูํบ๎าน
โดยใช๎ไฟฟูาพลังงาน
แสงอาทิตย๑ 

    5,000,000 ระบบสูบน้ํา
สําหรับระบบ
ประปา
หมูํบ๎านโดย
ใช๎ไฟฟูา
พลังงาน
แสงอาทิตย๑ 
5 ระบบ 

สามารถลดคํา
ไฟฟูาสําหรับ
ระบบสูบนํ้า
สําหรับระบบ
ประปาหมูํบ๎านได๎ 

สํานักปลัด 
เทศบาลเมืองแมํโจ ๎
รํวม มหาวิทยาลัย

แมํโจ๎ 

22 การพัฒนาและ
ยกระดับผลิตภัณฑ๑
วิสาหกิจชุมชนด๎วย
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

1) เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ๑จาก
ฐานองค๑ความร๎ูด๎านการแปรรูป
เพิ่มมูลคําผลผลิตเกษตร ด๎วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม และ
ก ร ะ ต๎ุ น ค ว า ม เ ป็ น
ผู๎ประกอบการให๎แกํชุมชน 
2) เพื่ อพัฒนาผลิตภัณฑ๑
เ ชื่ อ ม โย ง เ ทค โ น โล ยี แ ล ะ
นวัตกรรมเกษตรสมัยใหมํสูํการ
เ ต รี ย ม ค ว า ม พ ร๎ อ ม ก า ร
ยกระดับ อุตสาหกรรมของ
ประเทศ 
3) เพื่อ Reskill และ Upskill 
ผู๎ประกอบการที่สนใจ  
4) เพื่อสร๎างระบบนิเวศการ
เป็นผู๎ประกอบการนวัตกรรม 

1) การจัดอบรมการ
พัฒนาและถํายทอด
เทคโนโลยีให๎แกํ
ผู๎ประกอบการและ
ชุมชนจากฐานองค๑
ความร๎ูด๎านการแปร
รูปเพิ่มมูลคําด๎วย
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 
2) การเชื่อมโยง
เครือขํายด๎าน
ชํองทางการตลาด
เพื่อวางจําหนําย
ผลิตภัณฑ๑ของชุมชน 

    3,000,000 ผลิตภัณฑ๑อัน
เป็น
เอกลักษณ๑
ของชุมชน ที่
ได๎รับ
มาตรฐาน
และมี
ศักยภาพใน
การวาง
จําหนําย 
จํานวน 20  
ผลิตภัณฑ๑ 

เกิดผลิตภัณฑ๑
ชุมชนจํานวน 20 
ผลิตภัณฑ๑และเกิด
รายได๎ของชุมชน
เพ่ิมมากข้ึนร๎อยละ 
15 
 

สํานักปลัด 
เทศบาลเมืองแมํโจ ๎
รํวม มหาวิทยาลัย

แมํโจ๎ 
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2.1 แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

23 การสร๎าง
ผู๎ประกอบการธุรกิจ
ใหมํและการบํม
เพาะผู๎ประกอบการ
อยํางย่ังยืน 

1) เ พ่ือพัฒนาองค๑
ความรู๎ ด๎านการเป็น
ผู๎ประกอบการธุรกิจ
ใหมํที่ ขับเคลื่อนด๎วย
ความเป็นอัตลักษณ๑
ผสานการเชื่อม โยง
เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ
น วั ต ก ร ร ม ใ น ก า ร
พัฒนา 
2) เพ่ือพัฒนาและ
เชื่อมโยงเทคโนโลยี
และนวัตกรรมเกษตร
ส มั ย ใ ห มํ สูํ ก า ร
ย ก ร ะ ดั บ วิ ส า ห กิ จ 
SMEs แ ล ะ
อุ ต ส า ห ก ร ร ม ข อ ง
ชุมชนและประเทศ 

1) การจัดการ
อบรมหลักสูตร
การอบรมระยะ
สั้นด๎านการเป็น
ผู๎ประกอบการ
ธุรกิจใหมํ 
2) การบํมเพาะ
ผู๎ประกอบการ
ใหมํ 

    3,000,000 1) ผู๎เข๎ารับการอบรม
ได๎รับทักษะใหมํที่
ครอบคลุมในการ
พัฒนาตัวเองสูํการเป็น
ผู๎ประกอบการจํานวน 
100 คน 
2) เกิดผู๎ประกอบการ
ใหมํจํานวน  10 
กิจการ 

ชุมชนเกิด
รายได๎ในระบบ
เศรษฐกิจเพ่ิม
มากข้ึน เกิดการ
กระต๎ุน
เครือขําย
ผู๎ประกอบการ
ใหมํสูํรุํนถัดไป
อยํางย่ังยืน 

สํานักปลัด 
เทศบาลเมืองแมํ

โจ ๎
รํวม 

มหาวิทยาลัยแมํ
โจ ๎
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2.1 แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

24 โครงการกาดแมํโจ๎ 
2477 ผลิตภัณฑ๑
อินทรีย๑สูํชุมชน 
(ส่งเสริมเกษตรกรใน
พ้ืนที่เข้าร่วม
เครือข่ายเกษตร
อินทรีย์ม.แม่โจ้ และ
เพ่ิมชิ่งทางการ
จ าหน่ายสินค้าใน
พ้ืนที่ โดยเฉพาะ
ครัวเรือนชนชั้น
กลางในหมู่บ้าน
จัดสรร โดยให้
นักศึกษาม.แม่โจ้มี
ส่วนร่วม) 

1) สํงเสริมเกษตรกร
ใ น ก า ร ทํ า เ ก ษ ต ร
อินทรีย๑แบบครบวงจร 
2)  สร๎ า ง ร ายไ ด๎ แกํ
เกษตรกร ประชาชน
ทั่วไป และนักศึกษา
จ า ก ก า ร จํ า ห นํ า ย
สินค๎าอินทรีย๑ 
3 )  สํ ง เ ส ริ ม ใ ห๎
ประชาชนในพ้ืนที่ไ ด๎
บริโภคอาหารอินทรีย๑
อยํางสะดวกสบายใน
ราคาท่ีเป็นธรรม 

1) เกษตรกรใน
พ้ืนที่เทศบาลเมือง
แมํโจ๎และใกล๎เคียง 
2) ประชาชน
ผู๎บริโภคในเขต
เทศบาลเมืองแมํ
โจ ๎
3) นักศึกษา
มหาวิทยาลัยแมํโจ๎ 

    1,000,000 1. รายได๎ของเกษตรกร
และนักศึกษาท่ีเข๎ารํวม
โครงการเพ่ิมข้ึนร๎อยละ 
20 
2. มูลคําการค๎าผลิตภัณฑ๑
อินทรีย๑จากกาดแมํโจ๎ 
2477 ไมํน๎อยกวําปีละ 5 
ล๎านบาท 
3. ครัวเรือนที่ได๎บริโภค
อาหารอินทรีย๑ 

แมํโจ๎เป็นชุมชน
เกษตรอินทรีย๑
แบบครบวงจร 
ประชาชนได๎
บริโภคอาหาร
อินทรีย๑ในราคา
ที่เป็นธรรม 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล๎อม 

ทม.แมํโจ๎ 
รํวม 

มหาวิทยาลัยแมํ
โจ ๎
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2.1 แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการ ฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจฐานราก
ด๎วยตลาดสินค๎า
ท๎องถ่ิน 
เชื่อมโยงเส๎นทาง
ทํองเท่ียวผํานเสนํห๑
ชุมชน 

1. เพื่อสํงเสริมการตลาด
สิ น ค๎ า ชุ ม ช น ใ ห๎ มี ศู น ย๑
กระจายสินค๎ าและสร๎ า ง
แพลตฟอร๑ม  แบบดิจิทัล
ออนไลน๑ เชื่อมโยงกับ E-
Commerce 
2. เพื่อสร๎างเส๎นทางการ
ทํองเที่ยวผํานเสนํห๑ชุมชน 

ประชาชนทั่วไป  
กลุํมวิสาหกิจชุมชน 
องค๑กรอิสระภายใน
ชุ ม ช น  ( จั ก ส า น 
เกษตร  งานฝี มื อ 
อ า ห า ร พื้ น เ มื อ ง 
ฯลฯ) และผู๎สนใจใน
เขตเทศบาลเมือง
แมํโจ๎ 

    1,535,600 เชิงปริมาณ 
- เกิดศูนย๑กระจาย
สินค๎าตลาดชุมชน
ท๎องถิ่น (หนํวย : 
พื้นที่) 
- จัดทําแอพพลิเคชั่น
สํงเสริมการขาย
ออนไลน๑ (หนํวย : 
แอพพลิเคชั่น) 
- เส๎นทางทํองเที่ยว
ผํานเสนํห๑ชุมชน  
(หนํวย : เส๎นทาง) 
เชิงคุณภาพ 
-ความพึงพอใจของ
ผู๎เข๎ารํวมโครงการ 
เชิงเวลา  
- ร๎อยละความสําเร็จ
ของระยะเวลาในการ
ดําเนินงาน 
เชิงคําใช๎จําย 
- คําใช๎จํายในการ
บริหารงาน 

1. ได๎การสํงเสริม 
สนับสนุน จุดกระจาย
สินค๎าท๎องถิ่นและ
การตลาดสินค๎าชุมชน
แบบดิจิทัลออนไลน๑ 
เชื่อมโยงกับ E-
Commerce 
2. ได๎เส๎นทางทํองเที่ยว
ผํานการเชื่อมโยงของ
เสนํห๑แตํละชุมชน 
3. ได๎ตํอยอดจากการ
สร๎างมูลคําเพิ่มอยําง
ย่ังยืนจากสินค๎า 1 
ชุมชน 1 ผลิตภัณฑ๑  ( 
1 Community 1 
Product; OCOP) และ
บริการด๎านการ
ทํองเที่ยวเชิงเกษตรและ
วิถีชุมชน 

เทศบาลเมือง
แมํโจ๎ 

รํวมกับ 
มหาวิทยาลัย

แมํโจ๎ 
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2.1 แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

26 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการ “Maejo 
for Nature” วิถี
ชุมชน คนแมํโจ๎ สูํ
การอนุรักษ๑
ทรัพยากร
สิ่งแวดล๎อม เพ่ือการ
ทํองเท่ียวอยํางรู๎
คุณคํา 

1. เพ่ือสร๎างองค๑ความรู๎ใน
การการอนุรักษ๑ทรัพยากร
สิ่งแวดล๎อม “Maejo for 
Nature” วิถีชุมชนคนแมํ
โจ๎ 

ประชาชนทั่วไป  
ก ลุํ ม วิ ส า ห กิ จ
ชุมชน 
อ ง ค๑ ก ร อิ ส ร ะ
ภ า ย ใ น  แ ล ะ
ผู๎ ส น ใ จ ใน เขต
เทศบาลเมืองแมํ
โจ๎ 

    160,000 - จํานวนผู๎
เข๎ารับ
บริการ 
100 คน 
- ความพึง
พอใจของ
ผู๎รับบริการ
/
หนํวยงาน/
องค๑กรที่
ได๎รับ
บริการ
วิชาการ
และวิชาชีพ
ตํอ
ประโยชน๑
จากการ
บริการ ร๎อย
ละ 80 

1. ผู๎เข๎ารํวม
โครงการได๎รับองค๑
ความรู๎ภายใต๎
กิจกรรมเรื่อง 
“Maejo for 
Nature” วิถีชุมชน 
คนแมํโจ๎ สูํการ
อนุรักษ๑ทรัพยากร
สิ่งแวดล๎อมอยํางรู๎
คุณคํา 
2. ชุมชนสามารถ
แลกเปลี่ยนองค๑
ความรู๎ แนวคิด 
ประสบการณ๑ และ
ทํากิจกรรมรํวมกัน 

เทศบาลเมือง
แมํโจ๎ 

รํวมกับ 
มหาวิทยาลัย

แมํโจ๎ 

รวม 26 โครงการ      3,660,000 24,805,600    
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2.2 แผนงานเกษตร 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

ภาพรวมของเทศบาล         
1 โ ค ร ง ก า ร อ บ ร ม เ ชิ ง

ป ฏิ บั ติ ก า ร สํ ง เ ส ริ ม
เศรษฐกิจพอเ พียงใน
ชุมชน 

กิจกรรมที่ 1 
1.1 ศูนย๑การเรียนรู๎ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสําหรับผู๎พิการและ
กลุํมผู๎ด๎อยโอกาสในชุมชน 
1.1.1 ฐานการเรียนรู๎เรื่อง
เลําของหลานในครัวของยํา 
- การฝึกอบรมการทําอาหาร
วํางจากพืชพื้นถิ่น 
-การฝึกอบรมการทํากาแฟ
เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 
-การฝึกอบรมการผลิตปลา 
UV 
วัตถุประสงค๑ 
๑.เพื่อสร๎างความเข๎าใจใน
แนวคิดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง   
๒. เพื่อเพิ่มทักษะอาชีพให๎ผู๎
พิการและกลุํมผู๎ด๎อยโอกาส
ในชุมชนมีความรู๎และมี
ทักษะในการทํา อาหารวําง
จากพืชพื้นถิ่น การทํากาแฟ
เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ และ
การผลิตปลา UV 

จัดกิจกรรมใน
รูปแบบตํางๆ 
ได๎แกํ 
๑. การ
ฝึกอบรม ฐาน
การเรียนรู๎
เรื่องเลําของ
หลานในครัว
ของยําจํานวน 
5 รุํนๆละ ๓๐ 
คน ระยะเวลา 
รุํนละ ๒ วัน 
รวม 3 
อาชีพๆรวม 
150  คน 
รุํนละ 
120,000 
บาท  

   50,000 2,500,000 
 (600,000) 

๑.ร๎อยละของ
ผู๎พิการและ
ผู๎ด๎อยโอกาส
มีความเข๎าใจ
ในแนวคิด
หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง   
๒. ร๎อยละ
ของผู๎พิการ
และกลุํม
ผู๎ด๎อยโอกาส
ในชุมชนมี
ความรู๎และมี
ทักษะในการ
ทําอาหารวําง
จากพืชพื้น
ถิ่น การทํา
กาแฟ
เครื่องดื่มเพื่อ
สุขภาพ และ
การผลิตปลา
UV 

๑. ผู๎พิการและ
กลุํมผู๎ด๎อยโอกาส
ในชุมชนเข๎ารํวม
โครงการมคีวาม
เข๎าใจตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง  
๒. ผู๎พิการและ
กลุํมผู๎ด๎อยโอกาส
ในชุมชนนําความรู๎
ที่ได๎รับมา
ประยุกต๑ใช๎ในการ
ดําเนินชีวิต สร๎าง
รายได๎ 

กองสาธารณสุข 
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2.2 แผนงานเกษตร 
 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

  กิจกรรมท่ี 2 
1.2 ฐานการเรียนรู๎
เกษตรสุขสันต๑แบํงป๓น
สุขภาพ 
- การฝึกอบรมการ
เพาะเลี้ยงปลานิลใน
กระชัง 
วัตถุประสงค๑ 
๑. เพื่อถํายทอด
เทคโนโลยีด๎านการ
เพาะเลี้ยงสัตว๑นํ้าและ
การจัดการให๎กับ
เกษตรกร และพัฒนาให๎
มีผลผลิตเพิ่มขึ้นอยํางมี
คุณภาพ 
๒. เพื่อสร๎างเกษตรกรผู๎
เพาะเลี้ยงสัตว๑นํ้าที่มี
ความรับผิดชอบตํอ
ผู๎บริโภค 
๓. เพื่อให๎ผู๎บริโภคเกิด
ความมั่นใจและพึงพอใจ
ในคุณภาพสินคา๎ประมง
ปลอดภัย 

อบรมระยะสั้น 
5 รุํน รุํนละ 
30 คน 
ระยะเวลา รุํน
ละ 1 วัน รวม 
150 คน 
รํุนละ 80,000 
บาท 

    (400,000) ๑. ร๎อยละ
ของผู๎พิการ
และ
ผู๎ด๎อยโอกาส
มีความเข๎าใจ
ในแนวคิด
หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง   
๒. ร๎อยละ
ของผู๎พิการ
และกลุํม
ผู๎ด๎อยโอกาส
ในชุมชนมี
ความรู๎และมี
ทักษะในการ 
เพาะเลี้ยง
สัตว๑น้ําและ
การจัดการที่
ดีให๎กับ
เกษตรกร 
และพัฒนาให๎
มีผลผลิต
เพิ่มขึ้นอยําง
มีคุณภาพ 

๑. ผู๎พิการและกลุํม
ผู๎ด๎อยโอกาสในชุมชน
มีทักษะ   ความร๎ู  
ความเข๎าใจวิธีการ
เพาะเลี้ยงสัตว๑นํ้า 
๒. ผู๎พิการและกลุํม
ผู๎ด๎อยโอกาสในชุมชน
สามารถลดต๎นทุนใน
การผลิตปลานิล  มี
ผลผลิตเพิ่มขึ้น และมี
รายได๎สูงขึ้น 
๓. ผลผลิตสัตว๑นํ้า
ปลอดภัยของจังหวัด
เชียงใหมํเพิ่มสูงขึ้น 
ชํวยลดการนําเข๎า
ผลผลิตสัตว๑นํ้าจาก
จังหวัดอ่ืน 

กองสาธารณสุข 
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2.2 แผนงานเกษตร 
 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

  กิจกรรมที่ 3 
1.3 ฐานการเรียนรู๎ 
สุขสันต๑ในสวน มํวน
ล้ําเทคโนโลยี 
-อบรมการทําชุด
ควบคุม Smart Farm 
๑. เพ่ือสร๎างความรู๎
เข๎าใจในหลักการทํา 
Smart Farm  
๒. เพ่ือฝึกการชุด
ควบคุม Smart Farm 
อยํางงําย 

การฝึกอบรม
ระยะสั้น ๒ 
วัน 
จํานวน 5 รุํน 
ๆละ ๓๐ คน 
ระยะเวลา  
รวม 150  
คน 
 
รุํนละ 
150,000
บาท 

    (750,000)  ๑. ร๎อยละของผู๎
พิการและ
ผู๎ด๎อยโอกาสมี
ความรู๎เข๎าใจใน
หลักการของ  
Smart Farm 
2. ร๎อยละของผู๎
พิการและ
ผู๎ด๎อยโอกาส
สามารถทําชุด
ควบคุม Smart 
Farm อยํางงําย
ได๎ 

ผู๎พิการและกลุํม
ผู๎ด๎อยโอกาสใน
ชุมชนสามารถนํา
ความรู๎ หลักการไป
ทํา Smart Farm ได๎ 

กอง
สาธารณสุข 
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ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

  กิจกรรมที่ 4 
1.4 ฐานการเรียนร๎ูอาชีพ
สร๎างสรรค๑มุํงมั่นมีงานทํา 
- การฝึกอบรมการทําลาย
คําน้ําแต๎ม 
-อบรมการเพ๎นท๑กระเป๋า
ผ๎า 
- การฝึกอบรมการทํา
ดอกไม๎ไหว 
- การฝึกอบรมการทําคํา
จั๋งโก๐ 
วัตถุประสงค๑ 
๑. เพื่อสร๎างความเข๎าใจ
ในแนวคิดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง   
๒. เพื่อเพิ่มทักษะอาชีพให๎
ผู๎พิการและกลุํม
ผู๎ด๎อยโอกาสในชุมชนมี
ความร๎ูและมีทักษะในการ
ทํา อาชีพสร๎างสรรค๑มุํงมั่น
มีงานทําจากภูมิป๓ญญา
ท๎องถิ่น 

การฝึกอบรม
หลักสูตรระยะ
สั้น 
จํานวน 5 รุํน 
ๆละ ๓๐ คน 
ระยะเวลา รุํน
ละ ๒ วัน รวม 
3 อาชีพ รวม 
150  คน 
รุํนละ 
120,000 
บาท 

    (600,0๐๐) ๑. ร๎อยละของผู๎
พิการและ
ผู๎ด๎อยโอกาสมี
ความเขา๎ใจใน
แนวคิดหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง   
๒. ร๎อยละของผู๎
พิการและกลุํม
ผู๎ด๎อยโอกาสใน
ชุมชนมีความรู๎และ
มีทักษะในการ
ประกอบอาชีพ
สร๎างสรรค๑มุํงมั่นมี
งานทําจากภูมิ
ป๓ญญาท๎องถิ่น   

๑. ผู๎พิการและกลุํม
ผู๎ด๎อยโอกาสใน
ชุมชนเข๎ารํวม
โครงการมคีวาม
เข๎าใจตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง  
๒. ผู๎พิการและกลุํม
ผู๎ด๎อยโอกาสใน
ชุมชนนําความรู๎ที่
ได๎รับมาประยุกต๑ใช๎
ในการดําเนินชีวิต 
สร๎างรายได๎ 

กอง
สาธารณสุข 
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2.2 แผนงานเกษตร 
 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

  กิจกรรมที่ 5 
1.5 ฐานการเรียนรู๎ 
ออมทรัพย๑ ออมสุข 
วัตถุประสงค๑ 
๑. เพ่ือสร๎างรู๎และเข๎าใจ
หลักการออมเงินและ 
การทําบัญชีรายรับ
รายจําย ในครัวเรือน  
๒. เพ่ือฝึกทักษะการทํา
บัญชีรายรับรายจําย ใน
ครัวเรือน 

การฝึกอบรม
หลักสูตรระยะสั้น 
1 วัน จํานวน 5 
รุํน ๆ ละ ๓๐ คน 
รวม 150  คน 
 
รํุนละ 30,000บาท 

    (150,000) ๑. ร๎อยละ
ของผู๎พิการ
และ
ผู๎ด๎อยโอกาส
มีความรู๎
เข๎าใจใน
หลักการออม
เงิน และการ
ทําบัญชี
รายรับ
รายจําย ใน
ครัวเรือน 
2. ร๎อยละ
ของผู๎พิการ
และ
ผู๎ด๎อยโอกาส
สามารถทํา
บัญชีรายรับ
รายจําย ใน
ครัวเรือนได๎ 

ผู๎พิการและกลุํม
ผู๎ด๎อยโอกาสใน
ชุมชนสามารถนํา
ความรู๎หลักการไปใช๎
ในชีวิตประจําวัน ไมํ
มีภาระหน้ีสิน มีเงิน
ออมไว๎ใช๎ยามจําเป็น 

กอง
สาธารณสุข 
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2.2แผนงานเกษตร 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

2 โครงการอบรมฝึกอบรม
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
ก า ร สํ ง เ ส ริ ม คุ ณ ธ ร ร ม
จริยธรรม ในการขับเคลื่อน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.เพื่อให๎ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู๎ความ
เข๎าใจ เรื่องการ
สํงเสริมการเกษตร
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงการ
ดําเนินกิจกรรม
การเกษตรตามแนว
ทฤษฎีใหมํ โดยยึด
ปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง และสามารถ
นําความรู๎ทีไ่ด๎รับไป
ปรับใช๎ในการ
ประกอบอาชีพได๎ 
2.เพื่อสนับสนุนให๎
เกษตรกรที่เข๎ารํวม
โครงการฯ มีศักยภาพ
ในการดําเนินกิจกรรม
ทางการเกษตร ตาม
แนวทฤษฎีใหมขํั้นที่
หน่ึงและสามารถ
พัฒนาไปสูขํั้นที่สอง
และขั้นที่สามได๎ตํอไป 

ประชาชนใน
พื้นที่ได๎รับการ
อบรมฯ ความรู๎ 
จํานวน 100 
คน 

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

น๎อมนําปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช๎เป็นแนวทางการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม 
พึ่งตนเอง  พัฒนาตํอ
ยอด มั่งคั่งย่ังยืน 

กองสาธารณสุข 

รวม 2 โครงการ      100,000 2,550,000    
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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) 

ชุมชนป่าขาม         
1 โครงการจัดซื้อเครื่องออก

กําลังกายกลางแจ๎ง  
เพ่ือให๎ประชาชนมี
เครื่องออกกําลังกาย 

จัดซื้อเครื่อง
ออกกําลังกาย
กลางแจ๎ง 
ชุมชนปุาขาม 

    250,000 จัดซื้อ
เครื่องออก
กําลังกาย
กลางแจ๎ง  

ประชาชนมารํวม
แขํงขัน กีฬาและมี
สุขภาพแข็งแรง 

สาธารณสุข 
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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) 

ชุมชนสหกรณ์นิคม 1         
2 โครงการจัดซื้อเครื่องออก

กําลังกายกลางแจ๎ง  
เพ่ือให๎ประชาชนมี
เครื่องออกกําลังกาย 

จัดซื้อเครื่อง
ออกกําลังกาย
กลางแจ๎ง 
ชุมชนสหกรณ๑
นิคม 1 

    250,000 จัดซื้อ
เครื่องออก
กําลังกาย
กลางแจ๎ง  

ประชาชนมารํวม
แขํงขัน กีฬาและมี
สุขภาพแข็งแรง 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

ชุมชนทุ่งป่าเก็ด         
3 โครงการจัดซื้อเครื่องออก

กําลังกายกลางแจ๎ง  
เพ่ือให๎ประชาชนมี
เครื่องออกกําลังกาย 

จัดซื้อเครื่อง
ออกกําลังกาย
กลางแจ๎ง 
ชุมชนทุํงปุา
เก็ด 

    250,000 จัดซื้อ
เครื่องออก
กําลังกาย
กลางแจ๎ง  

ประชาชนมารํวม
แขํงขัน กีฬาและมี
สุขภาพแข็งแรง 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

ชุมชนแม่ดู่         
4 โครงการจัดซื้อเครื่องออก

กําลังกายกลางแจ๎ง  
เพ่ือให๎ประชาชนมี
เครื่องออกกําลังกาย 

จัดซื้อเครื่อง
ออกกําลังกาย
กลางแจ๎ง 
ชุมชนแมํดํู 

    250,000 จัดซื้อ
เครื่องออก
กําลังกาย
กลางแจ๎ง  

ประชาชนมารํวม
แขํงขัน กีฬาและมี
สุขภาพแข็งแรง 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 
 
 
 



~ 169 ~ 

~ 169 ~ 
 

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) 

ชุมชนหลิ่งม่ืน         
5 โครงการจัดซื้อเครื่องออก

กําลังกายกลางแจ๎ง  
เพ่ือให๎ประชาชนมี
เครื่องออกกําลังกาย 

จัดซื้อเครื่อง
ออกกําลัง
กาย
กลางแจ๎ง 
ชุมชนหลิ่ง
มื่น 

    250,000 จัดซื้อ
เครื่องออก
กําลังกาย
กลางแจ๎ง  

ประชาชนมารํวม
แขํงขัน กีฬาและมี
สุขภาพแข็งแรง 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

ภาพรวมเทศบาลเมืองแม่โจ้         
6 โครงการบริการการแพทย๑

ฉุกเฉิน 
เพ่ือให๎ประชาชนที่
เจ็บ 
ปุวยฉุกเฉินและ
ผู๎บาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุได๎รับการ
ชํวยเหลืออยําง
รวดเร็ว ปลอดภัย 
ลดความรุนแรงของ
การบาดเจ็บและ
อาการปุวยที่อาจ
สํงผลถึงชีวิตได๎ 
 

จ๎างเหมา
บุคคล 
ภายนอก 
จํานวน 10 
คน ปฏิบัติ 
งานด๎านการ 
แพทย๑
ฉุกเฉิน 

   1,200,000 1,200,000 การ
ประเมิน
ความพึง
พอใจของ
ผู๎ใช๎บริกา
ร 
ไมํน๎อย
กวําร๎อย
ละ 85 

ประชาชนที่เจ็บ 
ปุวยฉุกเฉินและ
ผู๎บาดเจ็บจาก 
อุบัติเหตุได๎รับการ
ชํวยเหลืออยําง
รวดเร็ว ปลอดภัย 
สามารถลดความ
รุนแรงของอาการ
ปุวยและกา
บาดเจ็บ 
ที่อาจสํงผลถึงชีวิต
ได๎ 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 
 



~ 170 ~ 

~ 170 ~ 
 

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 โครงการปูองกันแก๎ไข
ป๓ญหาโรคเอดส๑และการ
ต้ังครรภ๑ไมํพร๎อม 

เพ่ือสร๎างภูมิคุ๎มกัน
ให๎เยาวชนและ
ประชาชน มีความรู๎ 
ความเข๎าใจเก่ียวกับ
ป๓ญหาโรคเอดส๑และ
ผลกระทบที่เกิดจาก
การมีเพศสัมพันธ๑
กํอนวัยอันควร 
 

- จัดกิจกรรม
ปูองกันแก๎ไข
ป๓ญหาโรค
เอดส๑และการ
ต้ังครรภ๑ไมํ
พร๎อม 
 

   50,000 50,000 การ
ประเมิน
ความพึง
พอใจของ
ผู๎เข๎ารํวม
โครงการ  
ไมํน๎อย
กวํา 
ร๎อยละ 
85 
 

- เยาวชนและ
ประชาชนได๎รับ
ความรู๎และความ
เข๎าใจเก่ียวกับโรค
เอดส๑ที่ถูกต๎อง 
- ประชาชนมี
ความตระหนัก
และรับรู๎ถึง
ความสําคัญ 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

8. โครงการพัฒนาคุณภาพ
นํ้าประปาในเขตเทศบาล
เมืองแมํโจ๎ 

เพ่ือพัฒนายกระดับ
คุณภาพนํ้าประปาให๎
ได๎มาตรฐานกรม
อนามัย และเพ่ือ
สุขภาพที่ดีของ
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 ระบบ
ประปา
หมูํบ๎านได๎
มาตรฐาน
ตามเกณฑ๑
นํ้าสะอาด
ของกรม
สํงเสริม
การ
ปกครอง
ท๎องถ่ิน  

- ประชาชนได๎รับ
นํ้าประปาที่
สะอาด ปลอดภัย 
- ประชาชนมี
สุขภาพดี 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 



~ 171 ~ 

~ 171 ~ 
 

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 โครงการปูองกันและ
ควบคุมโรคไข๎เลือดออก
แบบบูรณาการ 

- เพ่ือลดอัตราปุวย
และตายของผู๎ปุวย
โรคเลือดออกให๎
น๎อยลง 

- จัดให๎มีการ
สนับสนุนวัสดุ  
และสารเคมี
ในการควบคุม
โรค
ไข๎เลือดออก 

   100,000 100,000 - อัตรา
ปุวยด๎วย
โรคไข๎ 
เลือดออก
ลดลง ร๎อย
ละ 20 
ของผู๎ปุวย
ในปีที่ผําน
มา 
- มีวัสดุ
อุปกรณ๑
เพียงพอ
ใช๎ในการ
ปฏิบัติ
ปูองกัน
และ
ควบคุม
โรค
ไข๎เลือดออ
ก 

- ไมํเกิดการ
ระบาดของโรค
ไข๎เลือดออก 
 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 
 



~ 172 ~ 

~ 172 ~ 
 

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) 

10 โครงการปูองกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ๎า 
ตามโครงการสัตว๑ปลอด
โรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ๎า ตามพระ
ปณิธานของศาสตร๑ตรา
จารย๑ พลเอกเรือเอกหญิง 
พลอากาศเอกหญิง สมเด็จ
พระเจ๎าน๎องนางเธอ เจ๎า
ฟูาจุฬาภรณวลัยลักษณ๑
อัครราชกุมาร ีกรมพระศรี
สวางควัฒตนวรขัตติยราช
นารี 

- เพ่ือให๎ประชาชนมี
ความรู๎ ความเข๎าใจ
เก่ียวกับโรคพิษสุนัข
บ๎า 
- เพ่ือสร๎างจิตสํานึก
ในการดูแลสัตว๑เลี้ยง
ไมํให๎เกิดผลกระทบ
ตํอชุมชนและ
สิ่งแวดล๎อม 
- เพ่ือให๎สัตว๑กลุํม
เสี่ยงที่เป็นพาหะนํา
โรคได๎รับการฉีด
วัคซีนปูองกันโรคพิษ
สุนัขบ๎าครอบคลุม
ทุกพ้ืนที่ในเขต
เทศบาลเมืองแมํโจ ๎

- ให๎ความรู๎
เรื่องโรคและ
การปูองกัน
โรคพิษสุนัขบ๎า
แกํประชาชน 
- จัดกิจกรรม
อบรมพัฒนา
ศักยภาพผู๎
ได๎รับ
มอบหมายให๎
ทําการฉีด
วัคซีนปูองกัน
โรคพิษสุนัขบ๎า 
- ฉีดวัคซีน
ปูองกันโรคพิษ
สุนัขบ๎าให๎แกํ
สุนัขและแมว 

   100,000 100,000 - อัตรา
ปุวยด๎วย
โรคโรค
พิษสุนัข
บ๎าลดลง 
ร๎อยละ 
20 ของ
ผู๎ปุวยในปี
ที่ผํานมา 
- มีวัสดุ
อุปกรณ๑
เพียงพอ
ใช๎ในการ
ปฏิบัติ
ปูองกัน
และ
ควบคุม
โรคโรค
พิษสุนัข
บ๎า 

- ไมํเกิดการ
ระบาดของโรคโรค
พิษสุนัขบ๎า 
 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 
 



~ 173 ~ 

~ 173 ~ 
 

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 โครงการพัฒนาคุณภาพต๎ู
นํ้าด่ืมหยอดเหรียญในเขต
เทศบาลเมืองแมํโจ ๎

- เพ่ือเฝูาระวัง
คุ๎มครองผู๎บริโภค
และลดป๓ญหาการ
เจ็บปุวยจากโรคที่
เกิดจากนํ้าเป็นสื่อ 

- ให๎ความรู๎ 
การดูแลการ
ควบคุมการ
ผลิตนํ้าด่ืมจาก
ต๎ูหยอดเหรียญ
แกผํู๎ 
ประกอบการ
และผู๎เกี่ยวข๎อง 
- สุํมเฝูาระวัง
คุณ 
ภาพนํ้าประปา 
ด๎วยชุดทดสอบ
ภาคสนาม (อ.
11) ทุก 3 
เดือน 

   50,000 50,000 ต๎ูนํ้าด่ืม
หยอด
เหรียญได๎
มาตรฐาน
ตามเกณฑ๑
นํ้าบริโภค 
กรม
อนามัย ไมํ
น๎อยกวํา
ร๎อยละ 
85 

- ผู๎ประกอบการ
และผู๎ดูแลมี
ความรู๎ ความ
เข๎าใจในการดูแล 
การควบคุมการ
ผลิตนํ้าด่ืมจากต๎ู
หยอดเหรียญ 
- ประชาชน
ผู๎บริโภคได๎รับนํ้า
ด่ืมที่สะอาด
ปลอดภัย 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 
 
 
 
 
 



~ 174 ~ 

~ 174 ~ 
 

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 โครงการปูองกันการจมนํ้า
ในเด็กอายุตํ่ากวํา 15 ปี 

- เพ่ือให๎ความรู๎และ
ฝึกทักษะเบื้องต๎นใน
การชํวยเหลือตนเอง
และผู๎อื่นเมื่อประสบ
อุบัติเหตุทางนํ้าแกํ
เด็กอายุตํ่ากวํา 15 
ปี 
- เพ่ือพัฒนา
อาสาสมัครในชุมชน 
เป็นทีมเครือขํายเฝูา
ระวังปูองกันเด็ก
จมนํ้าในเขตเทศบาล
เมืองแมํโจ๎ 
- เพ่ือสร๎างกระแส
การรับรู๎ของคนใน
ชุมชนให๎เห็น
ความสําคัญของ
ประเด็นป๓ญหาเด็ก
เสียชีวิตจากการ
จมนํ้า 
 

- ให๎ความรู๎และ
ฝึกทักษะการ
ชํวยเหลือ
ตนเองเมื่อ
ประสบ
อุบัติเหตุทางนํ้า
แกํเด็กอายุตํ่า
กวํา 15 ปี 
- ให๎ความรู๎และ
ฝึกปฏิบัติการ
ชํวยเหลือ
ผู๎ประสบภัย
ทางนํ้า และ
การชํวยเหลือ
การชํวยฟื้นคืน
ชีพผู๎ที่ตกนํ้า 
แกํอาสาสมัคร
ในชุมชน 
- จัดการแหลํง
นํ้าเสี่ยง รวมทั้ง
จัดหาอุปกรณ๑
ในการ
ชํวยเหลือไว๎
บริเวณแหลํงนํ้า
เสี่ยงในชุมชน 

   100,000 100,000 - ผู๎ที่เข๎า
รํวม
โครงการ
สามารถ
ชํวยเหลือ
ตนเอง
และผู๎อื่น
เมื่อ
ประสบ
อุบัติเหตุ
ทางนํ้าได๎ 
ไมํน๎อย
กวําร๎อย
ละ 85 
- มีการ
จัดการ
สิ่งแวดล๎อ
มและ
แหลํงนํ้า
เสี่ยง ไมํ
น๎อยกวํา
ร๎อยละ 
80 

- เกิดทีมเครือขําย
เฝูาระวังปูองกัน
เด็กจมนํ้าเทศบาล
เมืองแมํโจ๎ 
- ชุมชนและ
ผู๎ปกครองมีความ
ตระหนักในการ
ปูองกันการ
เสียชีวิตจากการ
ตกนํ้าในเด็กอายุ
ตํ่ากวํา 15 ปี 
- ไมํพบอุบัติการณ๑
การการเสียชีวิต
จากการจมนํ้าใน
เด็กอายุตํ่ากวํา 
15 ปี 
 

กอง 
สาธารณสุขฯ 



~ 175 ~ 

~ 175 ~ 
 

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) 

13 โครงการพัฒนาสถาน
ประกอบกิจการด๎าน
อาหารให๎ได๎มาตรฐาน
ร๎านอาหารสะอาด รสชาติ
อรํอย (CFGT) 

- เพ่ือให๎ผู๎ประกอบ
กิจการ  
ผู๎สัมผัสอาหาร มี
ความรู๎ ความเข๎าใจ
ในการจัดการ
สุขาภิบาลอาหารที่
ถูกต๎องตามหลัก
กฎหมายและหลัก
วิชาการ 
- เพ่ือพัฒนา
ยกระดับคุณภาพ 
ความสะอาด ความ
ปลอดภัย ของสถาน
ประกอบกิจการด๎าน
อาหาร 

- ให๎ความรู๎ด๎าน
สุขาภิบาล
อาหารแกํผู๎
ประกอบ
กิจการและผู๎
สัมผัสอาหาร 
- สุํมตรวจเฝูา
ระวังด๎านสุขา 
ภิบาลอาหาร
ด๎วยชุดทดสอบ
ภาคสนาม  
(อ.13) 
- มอบปูาย
รับรอง
มาตรฐาน
อาหารสะอาด 
รสชาติอรํอย 
ให๎แกํสถาน
ประกอบ
กิจการด๎าน
อาหารที่ผาํน
ตามเกณฑ๑
มาตรฐาน 

   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 

ประชาชนในพ้ืนที่
ได๎รับความ
ปลอดภัยและ
ความมั่นใจในการ
บริโภคอาหาร 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 



~ 176 ~ 

~ 176 ~ 
 

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) 

14 โครงการปูองกัน
และควบคุม
โรคติดตํอใน
ท๎องถ่ิน 

1.เพ่ือให๎ความรู๎
แ กํ ป ร ะ ช า ช น
ทั่วไป ,นักเรียน
ให๎มี ค ว ามรู๎ ใ น
การปูองกันและ
ค ว บ คุ ม
โรคติดตํอที่อาจ
เ กิ ด ข้ึ น ใ น
ท๎องถ่ิน 
2.เ พ่ือสํ งเสริม
ใ ห๎ ป ร ะ ช า ช น
ทั่วไป ,นักเรียน 
มีสํวนรํวมในการ
ปู อ ง กั น แ ล ะ
ค ว บ คุ ม
โ ร ค ติ ด ตํ อ ใ น
ชุมชน 

ประชาชนและ
นักเรียนจํานวน 
100 คน ได๎มี
ความรู๎ในการ
ปูองกันฯและมีสํวน
รํวมในกิจกรรม 

    300,000 ประชาชนมี
ความรู๎และมีสํวน
รํวมในการ
ปูองกันโรคติดตํอ
ในท๎องถ่ิน 

1. ประชาชน
ทั่วไป นักเรียนมี
ความรู๎ในการ
ปูองกันและ
ควบคุม
โรคติดตํอใน
ท๎องถ่ิน 
2. ประชาชนมี
สํวนรํวมในการ
ปูองกันและ
ควบคุม
โรคติดตํอใน
ท๎องถ่ิน 

กองสาธารณสุข
ฯ 
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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) 

15 อุดหนุนสําหรับดําเนินงาน
ตามโครงการทําหมันสุนัข
และแมวภายใต๎โครงการ
สัตว๑ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากตามประ
ปณิธานศาสตราจารย๑ ดร.
สมเด็จพระเจ๎าน๎องนางเธอ
เจ๎าฟูาจุฬาภรณวลัย
ลักษณ๑อัครราชกุมารีกรม
พระศรีสวางควัฒนวร
ขัตติยราชนารี 

- เพื่อเป็นการควบคุม
ประชากรสุนัข แมว ให๎
มีจํานวนที่เหมาะสม ทํา
ใ ห๎ อ ป ท .  ส า ม า ร ถ
บริหารจัดการฉีดวัคซีน
เพื่อสร๎างภูมิคุ๎มกัน ได๎
ต า ม ห ลั ก เ ก ณ ฑ๑ ที่
อง ค๑ก ารอนามั ยโลก 
(WHO)และองค๑การโรค
ระบาดระหวํางประเทศ 
(OIE) ได๎กําหนด 
-เพื่ อ เป็นการทํ า งาน
รํวมกันแบบบูรณาการ
และการทํางานเป็นทีม
ภายใต๎แนวคิดสุขภาพ
หน่ึงเดียว 
-เ พื่ อ เ ป็ น ก า ร ส ร๎ า ง
จิตสํานึกของประชาชน
ผู๎เลี้ยงสุนัขและแมว ให๎
ค ว า ม สํ า คั ญ ใ น ก า ร
ปูองกันโรคพิษสุนัขบ๎า
และมีความรับผิดชอบ 
ตํอสั ตว๑ เ ลี้ ย งของตน 
โดยไมํ เป็นป๓ญหา ตํอ
สังคมและไมํเป็นพาหะ 

ดําเนินการจัด
กาวัสดุ
อุปกรณ๑ที่
จําเป็น ได๎แกํ 
เวชภัณฑ๑ ให๎มี
ความ
เหมาะสมและ
เพียงพอกับ
การปฏิบัติงาน
ในพ้ืนที่
เทศบาลเมือง
แมํโจ๎ โดย
เปูาหมายหลัก
คือการควบคุม
ประชากรสัตว๑
เลี้ยงโดยการ
ทําหมัน+ตอน 

    60,000 สุนัข แมว 
ได๎รับการ
ทําทําหมัน 
ได๎ตาม
เปูาหมายที่
กําหนด ทํา
ให๎การ
ควบคุม
ประชากร
และการ
ปูองกันโรค
พิษสุนัขบ๎า 
เป็นไปตาม
เปูาหมาย 

1.ประชาชน มี
ความรู๎ ความ
เข๎าใจ เรื่อง
โรคติดตํอและ
การดูแลสุขภาพ
ที่ทันเหตุการณ๑ 
สามารถดูแล
สุขภาพตนเอง 
ครอบครัว และ
คนชุมชนได๎ 
2.ชุมชนมีสํวน
รํวมในการดูแล
สุขภาพ ลด
ภาวะเสี่ยงตํอ
การเกิดโรค รํวม
ปูองกัน ควบคุม
โรคติดตํอที่
สําคัญอยําง
ตํอเน่ือง
สม่ําเสมอ 

กองสาธารณสุข 
รํวมกับ 

สํานักงานปศุ
สัตว๑จังหวัด
เชียงใหม ํ

 

รวม 15 โครงการ      1,730,000 3,340,000    

http://pvlo-cmi.dld.go.th/webnew/index.php/th/
http://pvlo-cmi.dld.go.th/webnew/index.php/th/
http://pvlo-cmi.dld.go.th/webnew/index.php/th/
http://pvlo-cmi.dld.go.th/webnew/index.php/th/
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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) 

ภาพรวมเทศบาลเมืองแม่โจ้         
1. คําใช๎จํายในการจัดงานวัน

งดสูบบุหรี่โลก 
 (31 พฤษภาคม) 

- เพ่ือให๎ความรู๎ใน
เรื่องโทษและพิษภัย
ของบุหรี่ 

จัดกิจกรรม
รณรงค๑งดสูบ
บุหรี ่

   10,000 10,000 ผู๎เข๎ารํวม
โครงการมี
ความรู๎ 
ความเขา๎ใจ 
ในเรื่องโทษ
และพิษภัย
ของบุหรี่ 
ไมํน๎อยกวํา
ร๎อยละ 85 

เยาวชนและ
ประชาชน 
มีความรู๎ ความ
เข๎าใจ ตระหนักถึง
โทษภัยบุหรี่ และ
ปรับพฤติกรรมลด 
เลิกบุหรี ่

กอง 
สาธารณสุขฯ 

2. อุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด๎าน
สาธารณสุขให๎แกํ
คณะกรรมการชุมชนเตา
ไห 1 

เพ่ือดําเนินโครงการ
ตามพระราชดําริด๎าน
สาธารณสุข 

พ้ืนที่ชุมชน 
เตาไห 1 

   20,000 20,000 ครอบคลุม
พ้ืนที่
เปูาหมาย 
ไมํน๎อย
กวําร๎อย
ละ 80 

ประชาชนในพ้ืนที่
ได๎รับการสํงเสริม 
สนับสนุนและ
แก๎ไขป๓ญหา
สุขภาพตามบริบท
ของพ้ืนที่ 

คณะกรรม 
การชุมชน 
เตาไห 1  
หมูํ 1 
ต.หนองหาร 

3. อุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด๎าน
สาธารณสุขให๎แกํ
คณะกรรมการชุมชนเตา
ไห 2 

เพ่ือดําเนินโครงการ
ตามพระราชดําริด๎าน
สาธารณสุข 

พ้ืนที่ชุมชน 
เตาไห 2  

   20,000 20,000 ครอบคลุม
พ้ืนที่
เปูาหมาย 
ไมํน๎อย
กวําร๎อย
ละ 80 

ประชาชนในพ้ืนที่
ได๎รับการสํงเสริม 
สนับสนุนและ
แก๎ไขป๓ญหา
สุขภาพตามบริบท
ของพ้ืนที่ 

คณะกรรม 
การชุมชน 
เตาไห 2 
หมูํ 1 
ต.หนองหาร 
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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) 

4. อุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด๎าน
สาธารณสุขให๎แกํ
คณะกรรมการชุมชนปุาบง 

เพ่ือดําเนินโครงการ
ตามพระราชดําริด๎าน
สาธารณสุข 

พ้ืนที่ชุมชน 
ปุาบง 
 

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

ประชาชนใน
พ้ืนที่ได๎รับการ
สํงเสริม 
สนับสนุนและ
แก๎ไขป๓ญหา
สุขภาพตาม
บริบทของพ้ืนที่ 

คณะกรรม 
การชุมชน 
ปุาบง  
หมูํ 2 
ต.หนองหาร 

5.  อุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด๎าน
สาธารณสุขให๎แกํ
คณะกรรมการชุมชนปุา
ขาม 

เพ่ือดําเนินโครงการ
ตามพระราชดําริด๎าน
สาธารณสุข 

พ้ืนที่ชุมชน 
ปุาขาม 
 

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

ประชาชนใน
พ้ืนที่ได๎รับการ
สํงเสริม 
สนับสนุนและ
แก๎ไขป๓ญหา
สุขภาพตาม
บริบทของพ้ืนที่ 

คณะกรรม 
การชุมชน 
ปุาขาม 
หมูํ 3 
ต.หนองหาร 

6 อุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด๎าน
สาธารณสุขให๎แกํ
คณะกรรมการชุมชนห๎วย
เก๋ียง 

เพ่ือดําเนินโครงการ
ตามพระราชดําริด๎าน
สาธารณสุข 

พ้ืนที่ชุมชน 
ห๎วยเก๋ียง 
 

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

ประชาชนใน
พ้ืนที่ได๎รับการ
สํงเสริม 
สนับสนุนและ
แก๎ไขป๓ญหา
สุขภาพตาม
บริบทของพ้ืนที่ 

คณะกรรม 
การชุมชน 
ห๎วยเก๋ียง 
หมูํ 3 
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.  อุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด๎าน
สาธารณสุขให๎แกํ
คณะกรรมการชุมชนแมํโจ๎ 

เพ่ือดําเนินโครงการ
ตามพระราชดําริด๎าน
สาธารณสุข 

พ้ืนที่ชุมชนแมํ
โจ ๎
 

   20,000 20,000 ครอบคลุม
พ้ืนที่
เปูาหมาย 
ไมํน๎อย
กวําร๎อย
ละ 80 

ประชาชนในพ้ืนที่
ได๎รับการสํงเสริม 
สนับสนุนและ
แก๎ไขป๓ญหา
สุขภาพตามบริบท
ของพ้ืนที่ 

คณะกรรม 
การชุมชน 
แมํโจ๎ 
หมูํ 4 
ต.หนองหาร 

8.  อุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด๎าน
สาธารณสุขให๎แกํ
คณะกรรมการชุมชน
สหกรณ๑นิคม 1 

เพ่ือดําเนินโครงการ
ตามพระราชดําริด๎าน
สาธารณสุข 

พ้ืนที่ชุมชน
สหกรณ๑นิคม 1  
 

   20,000 20,000 ครอบคลุม
พ้ืนที่
เปูาหมาย 
ไมํน๎อย
กวําร๎อย
ละ 80 

ประชาชนในพ้ืนที่
ได๎รับการสํงเสริม 
สนับสนุนและ
แก๎ไขป๓ญหา
สุขภาพตามบริบท
ของพ้ืนที่ 

คณะกรรม 
การชุมชน
สหกรณ๑นิคม 1 
หมูํ 5 
ต.หนองหาร 

9 อุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด๎าน
สาธารณสุขให๎แกํ
คณะกรรมการชุมชน
สหกรณ๑นิคม 2 

เพ่ือดําเนินโครงการ
ตามพระราชดําริด๎าน
สาธารณสุข 

พ้ืนที่ชุมชน
สหกรณ๑นิคม 2  
 

   20,000 20,000 ครอบคลุม
พ้ืนที่
เปูาหมาย 
ไมํน๎อย
กวําร๎อย
ละ 80 

ประชาชนในพ้ืนที่
ได๎รับการสํงเสริม 
สนับสนุนและ
แก๎ไขป๓ญหา
สุขภาพตามบริบท
ของพ้ืนที่ 

คณะกรรม 
การชุมชน
สหกรณ๑นิคม 2 
หมูํ 5 
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) 

10.  อุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด๎าน
สาธารณสุขให๎แกํ
คณะกรรมการชุมชนทุํงปุา
เก็ด 

เพ่ือดําเนินโครงการ
ตามพระราชดําริด๎าน
สาธารณสุข 

พ้ืนที่ชุมชน 
ทุํงปุาเก็ด  

   20,000 20,000 ครอบคลุม
พ้ืนที่
เปูาหมาย 
ไมํน๎อย
กวําร๎อย
ละ 80 

ประชาชนในพ้ืนที่
ได๎รับการสํงเสริม 
สนับสนุนและ
แก๎ไขป๓ญหา
สุขภาพตามบริบท
ของพ้ืนที่ 

คณะกรรม 
การชุมชน 
ทุํงปุาเก็ด 
หมูํ 6 
ต.หนองหาร 

11. อุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด๎าน
สาธารณสุขให๎แกํ
คณะกรรมการชุมชนทุํง
หมื่นน๎อย 

เพ่ือดําเนินโครงการ
ตามพระราชดําริด๎าน
สาธารณสุข 

พ้ืนที่ชุมชน 
ทุํงหมื่นน๎อย  

   20,000 20,000 ครอบคลุม
พ้ืนที่
เปูาหมาย 
ไมํน๎อย
กวําร๎อย
ละ 80 

ประชาชนในพ้ืนที่
ได๎รับการสํงเสริม 
สนับสนุนและ
แก๎ไขป๓ญหา
สุขภาพตามบริบท
ของพ้ืนที่ 

คณะกรรม 
การชุมชน 
ทุํงหมื่นน๎อย 
หมูํ 9 
ต.หนองหาร 

12 อุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด๎าน
สาธารณสุขให๎แกํ
คณะกรรมการชุมชน
เกษตรใหมํ 

เพ่ือดําเนินโครงการ
ตามพระราชดําริด๎าน
สาธารณสุข 

พ้ืนที่ชุมชน 
เกษตรใหมํ  

   20,000 20,000 ครอบคลุม
พ้ืนที่
เปูาหมาย 
ไมํน๎อย
กวําร๎อย
ละ 80 

ประชาชนในพ้ืนที่
ได๎รับการสํงเสริม 
สนับสนุนและ
แก๎ไขป๓ญหา
สุขภาพตามบริบท
ของพ้ืนที่ 

คณะกรรม 
การชุมชน
เกษตรใหมํ 
หมูํ 10 
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) 

13.  อุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด๎าน
สาธารณสุขให๎แกํ
คณะกรรมการชุมชนไรํ
สหกรณ๑ 

เพ่ือดําเนินโครงการ
ตามพระราชดําริด๎าน
สาธารณสุข 

พ้ืนที่ชุมชน 
ไรํสหกรณ๑  

   20,000 20,000 ครอบคลุม
พ้ืนที่
เปูาหมาย 
ไมํน๎อย
กวําร๎อย
ละ 80 

ประชาชนในพ้ืนที่
ได๎รับการสํงเสริม 
สนับสนุนและ
แก๎ไขป๓ญหา
สุขภาพตามบริบท
ของพ้ืนที่ 

คณะกรรม 
การชุมชน 
ไรํสหกรณ๑ 
หมูํ 11 
ต.หนองหาร 

14.  อุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด๎าน
สาธารณสุขให๎แกํ
คณะกรรมการชุมชนแมํโจ๎
ใหมํ 

เพ่ือดําเนินโครงการ
ตามพระราชดําริด๎าน
สาธารณสุข 

พ้ืนที่ชุมชน 
แมํโจ๎ใหม ํ

   20,000 20,000 ครอบคลุม
พ้ืนที่
เปูาหมาย 
ไมํน๎อย
กวําร๎อย
ละ 80 

ประชาชนในพ้ืนที่
ได๎รับการสํงเสริม 
สนับสนุนและ
แก๎ไขป๓ญหา
สุขภาพตามบริบท
ของพ้ืนที่ 

คณะกรรม 
การชุมชน 
แมํโจ๎ใหมํ 
หมูํ 12 
ต.หนองหาร 

15 อุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด๎าน
สาธารณสุขให๎แกํ
คณะกรรมการชุมชนแมํดํู 

เพ่ือดําเนินโครงการ
ตามพระราชดําริด๎าน
สาธารณสุข 

พ้ืนที่ชุมชน
แมํดํู 
 

   20,000 20,000 ครอบคลุม
พ้ืนที่
เปูาหมาย 
ไมํน๎อย
กวําร๎อย
ละ 80 

ประชาชนในพ้ืนที่
ได๎รับการสํงเสริม 
สนับสนุนและ
แก๎ไขป๓ญหา
สุขภาพตามบริบท
ของพ้ืนที่ 

คณะกรรม 
การชุมชนแมํดํู 
หมูํ 5 
ต.ปุาไผํ 
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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) 

16.  อุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด๎าน
สาธารณสุขให๎แกํ
คณะกรรมการชุมชนหนอง
ทราย 

เพ่ือดําเนินโครงการ
ตามพระราชดําริด๎าน
สาธารณสุข 

พ้ืนที่ชุมชน 
หนองทราย  

   20,000 20,000 ครอบคลุม
พ้ืนที่
เปูาหมาย 
ไมํน๎อย
กวําร๎อย
ละ 80 

ประชาชนในพ้ืนที่
ได๎รับการสํงเสริม 
สนับสนุนและ
แก๎ไขป๓ญหา
สุขภาพตามบริบท
ของพ้ืนที่ 

คณะกรรม 
การชุมชนหนอง
ทราย 
หมูํ 5 
ต.ปุาไผํ 

17.  อุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด๎าน
สาธารณสุขให๎แกํ
คณะกรรมการชุมชนหลิ่ง
มื่น 

เพ่ือดําเนินโครงการ
ตามพระราชดําริด๎าน
สาธารณสุข 

พ้ืนที่ชุมชน
หลิ่งมื่น 
 

   20,000 20,000 ครอบคลุม
พ้ืนที่
เปูาหมาย 
ไมํน๎อย
กวําร๎อย
ละ 80 

ประชาชนในพ้ืนที่
ได๎รับการสํงเสริม 
สนับสนุนและ
แก๎ไขป๓ญหา
สุขภาพตามบริบท
ของพ้ืนที่ 

คณะกรรม 
การชุมชน 
หลิ่งมื่น 
หมูํ 10 
ต.ปุาไผํ 

18. อุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด๎าน
สาธารณสุขให๎แกํ
คณะกรรมการชุมชน
พัฒนาทรายแก๎ว 

เพ่ือดําเนินโครงการ
ตามพระราชดําริด๎าน
สาธารณสุข 

พ้ืนที่ชุมชน
พัฒนาทราย
แก๎ว  
 

   20,000 20,000 ครอบคลุม
พ้ืนที่
เปูาหมาย 
ไมํน๎อย
กวําร๎อย
ละ 80 

ประชาชนในพ้ืนที่
ได๎รับการสํงเสริม 
สนับสนุนและ
แก๎ไขป๓ญหา
สุขภาพตามบริบท
ของพ้ืนที่ 

คณะกรรม 
การชุมชน
พัฒนาทรายแก๎ว 
หมูํ 13 ต.ปุาไผํ 
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3.2 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

19 อุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด๎าน
สาธารณสุขให๎แกํ
คณะกรรมการชุมชนแพะปุา
ห๎า 

เพ่ือดําเนิน
โครงการตาม
พระราชดําริด๎าน
สาธารณสุข 

พ้ืนที่ชุมชน 
แพะปุาห๎า  
 

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

ประชาชนในพ้ืนที่
ได๎รับการสํงเสริม 
สนับสนุนและแก๎ไข
ป๓ญหาสุขภาพตาม
บริบทของพ้ืนที่ 

คณะกรรม 
การชุมชน 
แพะปุาห๎า 
หมูํ 4 
ต.หนองจ๏อม 

20.  อุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด๎าน
สาธารณสุขให๎แกํ
คณะกรรมการชุมชนศรี
สหกรณ๑ 

เพ่ือดําเนิน
โครงการตาม
พระราชดําริด๎าน
สาธารณสุข 

พ้ืนที่ชุมชน 
ศรีสหกรณ๑  

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

ประชาชนในพ้ืนที่
ได๎รับการสํงเสริม 
สนับสนุนและแก๎ไข
ป๓ญหาสุขภาพตาม
บริบทของพ้ืนที่ 

คณะกรรม 
การชุมชน 
ศรีสหกรณ๑ 
หมูํ 7 
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) 

21.  โครงการวิถีพุทธ วิถีธรรม 
คนดีศรีล๎านนา เทศบาล
เมืองแมํโจ๎ 

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 ร๎อยละ
ของ 
จํานวน 
ผู๎เข๎ารํวม 

ผู๎เข๎ารับการอบรม
มีคุณธรรม
จริยธรรม สามารถ
แก๎ป๓ญหาชีวิตโดย
นําธรรมะมา
ประยุกต๑ใช๎ใน
ชีวิตประจําวัน
อยํางมี
ประสิทธิภาพและ
เกิดทักษะในการ
อยํูรํวมกันในสังคม
อยํางมีความสุข 
พัฒนาศักยภาพใน
การทํางานให๎เกิด
ประโยชน๑สูงสุด 

กองการศึกษา 
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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) 

22 โครงการสามวัยสาน
สัมพันธ๑ครอบครัว 
เทศบาลเมืองแมํโจ ๎
 

เพ่ือให๎พุทธศาสนา
เป็นที่ยึดเหน่ียว
จิตใจ ในการดําเนิน
ชีวิต เพ่ือสร๎าง
จิตสํานึกให๎
ครอบครัวเกิดความ
รักความหวงแหน 
ตลอดถึง ปลูกฝ๓ง
และเสริมสร๎าง
คุณธรรมจริยธรรม 
เพ่ือสํงเสริมให๎
ครอบครัวมีกิจกรรม
รํวมกัน 

สมาชิก
ครอบครัว 
(พํอ แมํ ลูก 
ปูุยํา ตา 
ยาย) 
ในพ้ืนที่เขต
เทศบาล
เมืองแมํโจ๎ 

   25,000 25,000 ร๎อยละ
ของ 
จํานวน 
ผู๎เข๎ารํวม 

สามารถนําพุทธ
ศาสนามาเป็นที่ยึด
เหน่ียวจิตใจ ในกา
รดเนิน
ชีวิตประจําวัน 
และสร๎างจิตสํานึก
ให๎ครอบครัวเกิด
ความรักความหวง
แหนตลอด ถึงสมา
รถปลูกฝ๓งและ
เสริมสร๎าง
คุณธรรมจริยธรรม 
สํงเสริมให๎
ครอบครัวมี
กิจกรรมรํวมกัน
และให๎เวลาวํางให๎
เป็นประโยชน๑ 

สํานักปลัดฯ 
งานพัฒนา

ชุมชน 
 
 

 
 
 
 
 



~ 187 ~ 

~ 187 ~ 
 

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) 

23 โครงการอุํนไอรักจาก
ครอบครัว เทศบาลเมือง
แมํโจ๎ 
 

เพ่ือเพ่ิม
ความสัมพันธ๑ใน
ครอบครัว เพ่ิมความ
มั่นใจในบทบาทพํอ
แมํ/บทบาทสมาชิก
อื่น ๆ และสร๎าง
เครือขํายกลุํมอุํนไอ
รักจากครอบครัว 

เด็กและ
ผู๎ปกครองใน
เขตเทศบาล
เมืองแมํโจ๎  
จํานวน  100 
คน 

   30,000 30,000 ร๎อยละ
ของ 
จํานวน 
ผู๎เข๎ารํวม 

สามารถนําพุทธ
ศาสนามาเป็นที่ยึด
เหน่ียวจิตใจ ในกา
รดเนิน
ชีวิตประจําวัน 
และสร๎างจิตสํานึก
ให๎ครอบครัวเกิด
ความรักความหวง
แหนตลอด ถึงสมา
รถปลูกฝ๓งและ
เสริมสร๎าง
คุณธรรมจริยธรรม 
สํงเสริมให๎
ครอบครัวมี
กิจกรรมรํวมกัน
และให๎เวลาวํางให๎
เป็นประโยชน๑ 

สํานักปลัดฯ 
งานพัฒนา

ชุมชน 
 
 

 
 
 
 
 



~ 188 ~ 

~ 188 ~ 
 

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) 

24 โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพผู๎สูงอายุในเขต
เทศบาลเมืองแมํโจ ๎
ประจําป ี
 

เพ่ือให๎ผู๎สูงอายุมี
ความรู๎ความเข๎าใจ 
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการ
ดูแลสุขภาพอนามัย
ของตนเอง ท้ังด๎าน
โภชนาการ การ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
รํางกายและจิตใจ 
เพ่ือสร๎างขวัญและ
กําลังใจให๎ผูส๎ูงอายุมี
ทัศนคติที่ดีตํอการ
ดูแลสุขภาพที่
เป็นอยํูในป๓จจุบัน 

ผู๎สูงอายุในเขต
เทศบาลเมือง
แมํโจ๎จํานวน  
19  ชุมชน 

   30,000 30,000 ร๎อยละ
ของ 
จํานวน 
ผู๎เข๎ารํวม 

ผู๎สูงอายุมีความรู๎
ความเข๎าใจ 
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการ
ดูแลสุขภาพ
อนามัยของตนเอง
ทั้งด๎านโภชนาการ 
การฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ
รํางกายและจิตใจ 
สร๎างขวัญและ
กําลังใจให๎ผูส๎ูงอายุ
มีทัศนคติที่ดีตํอ
การดูแลสุขภาพให๎
แข็งแรงเพ่ือดํารง
อยํูในสังคมอยํางมี
คุณคํา 

สํานักปลัดฯ 
งานพัฒนา

ชุมชน 
 
 

 
 
 
 
 



~ 189 ~ 

~ 189 ~ 
 

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) 

25 โครงการอบรมให๎ความรู๎ผู๎
สูงวัยใสํใจสุขภาพและ
สํงเสริมอาชีพ  
 

เพ่ือตรวจและบําบัด
สุขภาพของคนใน
ชุมชน โดยวิธี
ธรรมชาติบําบัด 
เพ่ิมพูนความรู๎ด๎าน
การดูแลสุขภาพทั้ง
รํางกายและจิตใจ 
และสํงเสริมอาชีพได๎ 
เพ่ือให๎ชุมชนและ
องค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถ่ินรํวม
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ 
ในด๎านการสํงเสริม
สุขภาพ 

กลุํมผู๎สูงอายุ
ภายในเขต
เทศบาลเมือง
แมํโจ๎จํานวน  
50 คน 

   20,000 20,000 ร๎อยละ
ของ 
จํานวน 
ผู๎เข๎ารํวม 

กลุํมผู๎สูงอายุ กลุํม
สตรีแมํบ๎าน กลุํม
เยาวชนทั่วไปใน
เขตเทศบาลเมือง
แมํโจ๎ มีข๎อมูล
เก่ียวกับครูภูมิ
ป๓ญญาท๎องถ่ิน
และผลงานไว๎
ศึกษาและสืบทอด
ตํอไป 

สํานักปลัดฯ 
งานพัฒนา

ชุมชน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



~ 190 ~ 

~ 190 ~ 
 

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) 

26 อุดหนุนทีก่ลุํมผู๎สูงอายุ
เทศบาลเมืองแมํโจ๎ตาม
โครงการอบรมและศึกษา
ดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ของผู๎สูงอายุ 
 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ของกลุํมผู๎สูงอายุ 
อันจะสร๎าง
ประโยชน๑สูงสุด
ให๎แกํกลุํมและนํามา
ซึ่งความเข๎มแข็งของ
กลุํมฯ  ผู๎สูงอายุมี
โอกาสแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น มีการ
ทํากิจกรรมรํวมกัน
เป็นหมูํคณะ 
กํอให๎เกิดความ
สามัคคี ขวัญและ
กําลังใจในกลุํม
ผู๎สูงอายุ ผู๎สงูอายุมี
การพบปะ ได๎พูดคุย 
มีความสนิทสนม 
และมีความสมัคร
สมานสามัคคี
ระหวํางกลุํม 

ผู๎สูงอายุในเขต
เทศบาลเมือง
แมํโจ๎ 
เจ๎าหน๎าท่ี
ผู๎เก่ียวข๎อง 
จํานวน  120 
คน 

   200,000 200,000 ร๎อยละ
ของ 
จํานวน 
ผู๎เข๎ารํวม 

ผู๎สูงอายุสามารถ
นําความรู๎จาก
การศึกษาดูงานมา
พัฒนาศักยภาพ
ของกลุํมผู๎สูงอายุ 
ให๎มีประสิทธิภาพ
ย่ิงข้ึนและนํามาซึ่ง
ความเข๎มแข็งของ
กลุํม มีการ
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น มีการทํา
กิจกรรมรํวมกัน
เป็นหมูํคณะ 
กํอให๎เกิดความ
สามัคคี สร๎างขวัญ
และกําลังใจใน
กลุํมผู๎สูงอายุ 

สํานักปลัดฯ 
งานพัฒนา

ชุมชน 
กับ 

กลุํมผู๎สูงอายุ
เทศบาลเมืองแมํ

โจ ๎
 

 
 



~ 191 ~ 

~ 191 ~ 
 

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 อุดหนุนกลุํมสตรีแมํบ๎าน
เทศบาลเมืองแมํโจ๎ตาม
โครงการพัฒนาศักยภาพ
กลุํมสตรีแมํบ๎านเทศบาล
เมืองแมํโจ๎ เน่ืองใน “วัน
สตรีสากล”  

เพ่ือเสริมสร๎างเจต
คติการให๎โอกาสสตรี 
โดยคํานึงถึงศักด์ิศรี
และคุณคําความเป็น
มนุษย๑ความเสมอ
ภาคระหวํางหญิง
และชาย การ
สํงเสริมศักยภาพ
สตรี การพิทักษ๑สิทธิ
และคุ๎มครองสิทธิ
มนุษยชนของสตรีที่
ไมํเสมอภาค เพ่ือ
นําไปสูํการ
ดําเนินงานที่
เหมาะสม 
 

กลุํมสตรี
แมํบ๎าน ใน
พ้ืนที่ และ
กลุํมพัฒนา
สตรีแมํบ๎านใน
พ้ืนที่และ
เครือขําย
ประชาชน
ทั่วไปใน
อําเภอสัน
ทราย 

   100,000 100,000 ร๎อยละ
ของ 
จํานวน 
ผู๎เข๎ารํวม 

กลุํมสตรีมีความรู๎ 
ความเข๎าใจและ
ตระหนักใน
ความสําคัญของ
สตรี และมีสํวน
รํวมในการสํงเสริม
สนับสนุนการจัด
กิจกรรมเน่ืองใน
วันสตรีสากลให๎
กว๎างขวางข้ึน เพ่ือ
สร๎างความ
ตระหนักให๎
สาธารณชนเห็น
ความสําคัญใน
ศักยภาพของสตรี
ในการเป็นสํวน
หน่ึงของการ
พัฒนาสังคม 

สํานักปลัดฯ 
งานพัฒนา

ชุมชน 
กับ 

กลุํมสตรีแมํบ๎าน
เทศบาลเมืองแมํ

โจ ๎

 
 
 
 



~ 192 ~ 

~ 192 ~ 
 

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) 

28 อุดหนุนทีก่ลุํมสตรีแมํบ๎าน
เทศบาลเมืองแมํโจ๎ตาม
โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพกลุํมสตรีแมํบ๎าน
เทศบาลเมืองแมํโจ๎  
 

เพ่ือเสริมสร๎าง
ศักยภาพในการ
พัฒนาตนเองของ
สตรี ให๎เป็นที่
ยอมรับตํอสังคม 
และสํงเสริมกจิกรรม
ที่แสดงศักยภาพของ
กลุํมสตรี เสริมสร๎าง
ความรู๎ ทักษะ และ
เพ่ิมขีด
ความสามารถตํอ
การพัฒนาความเป็น
ผู๎นําของสตรีในการ
ที่จะบริหารจัดการ
องค๑กรสตรีให๎มี
ประสิทธิภาพ 

กลุํมสตรี
แมํบ๎าน ใน
เขตเทศบาล
เมืองแมํโจ๎ 

   100,000 100,000 ร๎อยละ
ของ 
จํานวน 
ผู๎เข๎ารํวม 

สตรีได๎พัฒนา
ศักยภาพของ
ตนเองได๎ดีย่ิงข้ึน 
สํงเสริมให๎สามารถ
แสดงออกซึ่ง
ความสามารถและ
ศักยภาพ สร๎าง
ความภาคภูมิใจ
ให๎กับตนเอง
ครอบครัว และ
สังคม 

สํานักปลัดฯ 
งานพัฒนา

ชุมชน 
กับ 

กลุํมสตรีแมํบ๎าน
เทศบาลเมืองแมํ

โจ ๎
 

 
 
 
 
 



~ 193 ~ 

~ 193 ~ 
 

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 อุดหนุนที่กลุํมผู๎สูงอายุ
เทศบาลเมืองแมํโจ๎ตาม
โครงการสืบสานภูมิป๓ญญา
ท๎องถ่ิน  

เพ่ืออุดหนุนการเป็น
คําดําเนินกิจกรรม
ตํางๆของกลุํม
ผู๎สูงอายุเทศบาล
เมืองแมํโจ๎ 

เ พ่ื ออุ ดห นุ น
ก า ร เ ป็ น คํ า
ดํ า เ นิ น
กิจกรรมตําง 
ๆ  ข อ ง ก ลุํ ม
ผู๎สูงอายุ 
-โครงการสืบ
สานภูมิป๓ญญา
ท๎องถ่ิน  

   30,000 30,000 ร๎อยละ
ของ 
จํานวน 
ผู๎เข๎ารํวม 

ได๎มีความรู๎ ความ
เข๎าใจในการดูแล
รักษาสุขภาพของ
ตนเองโดยวิธี
ธรรมชาติบําบัด 
สามารถนําความรู๎
ที่ได๎รับมาปรับใช๎
ในชีวิตประจําวัน 
เพ่ิมพูนความรู๎
ด๎านการดูแล
สุขภาพทั้งทาง
รํางกายและจิตใจ 
และสร๎างอาชีพ
ให๎กับผู๎เข๎ารับการ
อบรมได๎ 

สํานักปลัดฯ 
งานพัฒนา

ชุมชน 
 
 

 
 
 
 
 
 



~ 194 ~ 

~ 194 ~ 
 

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) 

30 อุดหนุนกลุํมสวัสดิการ
ชุมชนเทศบาลเมืองแมํ
โจ ๎
 

เพ่ืออุดหนุนการเป็น
คําดําเนินกิจกรรม
ตํางๆของอุดหนุนกลุํม
สวัสดิการชุมชน
เทศบาลเมืองแมํโจ ๎
 

เพ่ืออุดหนุน
การเป็นคํา
ดํ า เ นิ น
กิจกรรมตําง 
ๆ ของกลุํม
ส วั ส ดิ ก า ร
ชุ ม ช น
เ ท ศ บ า ล
เมืองแมํโจ๎ 

   1,000,000 1,000,000 ร๎อยละ
ของ 
จํานวน 
ผู๎เข๎ารํวม 

ประชาชนในพ้ืนที่
ได๎รับการสํงเสริม 
สนับสนุน 

สํานักปลัดฯ 
งานพัฒนา

ชุมชน 
 

31 โครงการเตรียมความ
พร๎อมผู๎สูงอายุเข๎าสูํ
สังคมสูงวัย 

เพื่อให๎ผู๎สูงอายุมีความร๎ู
ความเข๎าใจ ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการดูแล
สุขภาพอนามัยของตนเอง 
ทั้งด๎านโภชนาการ การ
ฟื้นฟูสมรรถภาพรํางกาย
และจิตใจ เพื่อสร๎างขวัญ
และกําลังใจให๎ผู๎สูงอายุมี
ทัศนคติที่ดีตํอการดูแล
สุขภาพที่เป็นอยํูใน
ป๓จจุบัน 

ผู๎สูงอายุในเขต
เทศบาลเมือง
แมํโจ๎จํานวน  
19  ชุมชน 

    50,000 ร๎อยละ
ของ 
จํานวน 
ผู๎เข๎ารํวม 

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

สํานักปลัดฯ 
งานพัฒนา

ชุมชน 
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3.2 แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

32 โครงการพัฒนา
ศักยภาพกลุํมสตรีในเขต
เทบาลเมืองแมํโจ๎ 
 

เพื่อเสริมสร๎างเจตคติการ
ให๎โอกาสสตรี โดย
คํานึงถึงศักด์ิศรีและคุณคํา
ความเป็นมนุษย๑ความ
เสมอภาคระหวํางหญิง
และชาย การสํงเสริม
ศักยภาพสตรี การพิทักษ๑
สิทธิและคุ๎มครองสิทธิ
มนุษยชนของสตรีที่ไมํ
เสมอภาค เพื่อนําไปสูํการ
ดําเนินงานที่เหมาะสม 
 

กลํุมสตรี
แมํบ๎าน ใน
พื้นท่ี และ
กลํุม
พัฒนาสตรี
แมํบ๎านใน
พื้นท่ี 

    100,000 ร๎อยละของ 
จํานวน 
ผู๎เข๎ารํวม 

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

สํานักปลัดฯ 
งานพัฒนา

ชุมชน 
 

ชุมชนป่าขาม         
33 โครงการสงํเสริม

คุณภาพชีวิตชุมชนปุา
ขาม 

เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
กลุํมประชาชนในชุมชนปุา
ขาม อันจะสร๎างประโยชน๑
สูงสุดให๎แกํกลุํมและนํามา
ซึ่งความเข๎มแข็งของกลุํมฯ  
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
มีการทํากิจกรรมรํวมกัน
เป็นหมูํคณะ กํอให๎เกิด
ความสามัคคี ขวัญและ
กําลังใจในกลุํม 

ประชาชนใน
ชุมชนปุา
ขามจํานวน 
50 คน 

    50,000 ร๎อยละของ 
จํานวน 
ผู๎เข๎ารํวม 

ประชาชนสามารถนํา
ความรู๎จากพัฒนา
ศักยภาพของกลุํม ให๎มี
ประสทิธิภาพยิ่งขึ้นและ
นํามาซึ่งความเข๎มแข็ง
ของกลุํม มีการ
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น มีการทํา
กิจกรรมรํวมกันเป็นหมูํ
คณะ  

สํานักปลัดฯ 
งานพัฒนา

ชุมชน 
กับ 

ชุมชนปุาขาม 

รวม 33 โตรงการ      2,105,000 2,305,000    
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3.3แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

ภาพรวมของเทศบาล         
1 โครงการ สงํเสริมคน

พิการทํางานใน
หนํวยงานภาครัฐ 
เทศบาลเมืองแมํโจ๎  
 

1. เพ่ือสํงเสริมให๎คน
พิการได๎มีโอกาส
ทํางานในหนํวยงาน
ภาครัฐ 
2. เพ่ือให๎ภาครัฐเป็น
หนํวยงานตัวอยํางใน
การจ๎างคนพิการ ซึ่ง
เป็นการแสดงถึงความ
ต้ังใจจรงิของรัฐบาลที่
จะให๎การสนับสนุนคน
พิการให๎ได๎รับสิทธิและ
โอกาสเทําเทียมกับ
ผู๎อื่นและเป็น
แบบอยํางให๎กับ
ภาคเอกชน 

จ๎างเหมาคน
พิการ
ปฏิบัติงาน  
จํานวน 1 คน 
 

   90,000 90,000 ร๎อยละของ 
จํานวน 
ผู๎เข๎ารํวม 

1. คนพิการได๎รับ
การจ๎างงานใน
หนํวยงานของรัฐ 
2. สร๎างโอกาสการมี
งานทําของคนพิการ
ในหนํวยงานภาครัฐ 
และสามารถนําไป
ขยายผลใน
หนํวยงานภาครัฐ 
อื่น ๆ รวมทั้งเป็น
แบบอยํางแกํ
ภาคเอกชน  

สํานักปลัดฯ 
งานพัฒนา

ชุมชน 
 
 

2 โครงการสงเคราะห๑
ประชาชนผู๎ประสบ
ป๓ญหาความเดือดร๎อน
หรือผู๎ด๎อยโอกาสในเขต
เทศบาลเมืองแมํโจ ๎
 

เพ่ือเป็นการบรรเทา
ความเดือดร๎อนใน
เบื้องต๎นให๎แกํผู๎
ประสบป๓ญหาความ
เดือดร๎อนหรือ
ผู๎ด๎อยโอกาสในเขต
เทศบาลเมืองแมํโจ๎  

ประชาชนผู๎
ได๎รับความ
เดือดร๎อน 
ประสบป๓ญหา
ครอบครัวและ
ผู๎ด๎อยโอกาส 

   100,000 100,000 ร๎อยละของ 
จํานวน 
ผู๎เข๎ารํวม 

ชํวยบรรเทาความ
เดือนร๎อนใน
เบื้องต๎นให๎แกํ
ประสบป๓ญหาความ
เดือดร๎อน หรือ
ผู๎ด๎อยโอกาสในเขต
เทศบาลเมืองแมํโจ ๎

สํานักปลัดฯ 
งานพัฒนา

ชุมชน 
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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 โครงการสงเคราะห๑
เด็กและเยาวชนที่
ประสบความ
เดือดร๎อนในเขต
เทศบาลเมืองแมํโจ ๎
 

เพ่ือเป็นการบรรเทา
ความเดือดร๎อน ใน
เบื้องต๎นให๎แกํเด็กและ
เยาวชนผู๎ประสบป๓ญหา
ความเดือดร๎อน ในเขต
เทศบาล 
ชํวยเหลือสงเคราะห๑และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตแกํ
เด็กและเยาวชนผู๎
ประสบป๓ญหาความ
เดือดร๎อน และสร๎าง
ขวัญและกําลังใจให๎กับผู๎
เดือดร๎อนจากป๓ญหา
ครอบครัว หรือ
ผู๎ด๎อยโอกาส 

เด็กและ
เยาวชน ผู๎
ได๎รับความ
เดือดร๎อน 
ประสบป๓ญหา
ครอบครัว ใน
เขตเทศบาล
เมืองแมํโจ๎  
จํานวน  19 
ชุมชน 

   50,000 50,000 ร๎อยละ
ของ 
จํานวน 
ผู๎เข๎ารํวม 

ชํวยบรรเทาความ
เดือดร๎อนใน
เบื้องต๎นให๎แกํเด็ก
และเยาวชนผู๎
ประสบป๓ญหา
ความเดือดร๎อน 
หรือผู๎ด๎อยโอกาส
ในเขต และเด็ก
และเยาวชนผู๎
ประสบป๓ญหา
ความเดือดร๎อน 
หรือผู๎ด๎อยโอกาส 
ได๎รับความ
ชํวยเหลือ
สงเคราะห๑ และ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให๎ดีข้ึน 

สํานักปลัดฯ 
งานพัฒนา

ชุมชน 
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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) 

4 โครงการ จ๎างงาน
ให๎กับนักเรียน 
นักศึกษา ทํางาน
ในชํวงปิดภาคเรียน
หรือวันหยุดราชการ 

เพ่ือเป็นการเพ่ิมรายได๎
ให๎แกํนักเรียน นักศึกษา 
และลดภาระผู๎ปกครอง 
ปูองกันกันยํุงเก่ียวกับ
อบายมุข สิ่งเสพติดของ
นักเรียน นักศึกษา และ
เพ่ือให๎นักเรียน 
นักศึกษาได๎ใช๎เวลาวําง
ให๎เป็นประโยชน๑ สร๎าง
ความรู๎ความเข๎าใจใน
บทบาทหน๎าท่ีในการ
ให๎บริการสาธารณะของ
องค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถ่ิน 

นักเรียน 
นักศึกษา ที่มี
อายุต้ังแตํ 15 
ปีข้ึนไป โดยมี
วุฒิการศึกษา
ไมํตํ่ากวํา
มัธยมศึกษา
ตอนต๎น (จบ
มัธยมศึกษาปี
ที่ 3) 
หรือกําลัง
ศึกษาอยํูใน
ระดับ
มัธยมศึกษา
ตอนปลายข้ึน
ไป และมีชื่อ
อยํูในทะเบียน
บ๎านที่อยํูใน
เขตพ้ืนที่
เทศบาลเมือง
แมํโจ๎ 

   30,000  30,000 ร๎อยละ
ของ 
จํานวน 
ผู๎เข๎ารํวม 

เป็นการชํวยเหลือ
ครอบครัวของ
นักเรียน นักศึกษา 
ในการเพ่ิมรายได๎
ให๎แกํครัวเรือน
ในชํวงปิดภาค
เรียน  ลดภาวะ
เสี่ยงในกลุํม
นักเรียน นักศึกษา 
ในการติดยาเสพ
ติดและอบายมุข
ตําง ๆ และได๎ใช๎
เวลาวํางให๎เกิด
ประโยชน๑ตํอ
ตนเองและ
ครอบครัว 

สํานักปลัดฯ 
งานพัฒนา

ชุมชน 
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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) 

5 โครงการ อบรมพัฒนา
ศักยภาพแกนนําเด็กและ
เยาวชนในเขตเทศบาล
เมืองแมํโจ๎ 
 

เพ่ือเป็นการพัฒนา
กลุํมแกนนําเยาวชน 
ให๎มีทักษะ
ความสามารถในการ
ทํางานเป็นกลุํมเป็น
ทีม สร๎างสรรค๑
กิจกรรมที่เป็น
ประโยชน๑ตํอการ
พัฒนาตนเองและ
ชุมชนได๎ 

แกนนํา
เยาวชน   
จํานวน  80  
คน 

   50,000 50,000 ร๎อยละ
ของ 
จํานวน 
ผู๎เข๎ารํวม 

กลุํมแกนนํา
เยาวชน ให๎มี
ทักษะ
ความสามารถใน
การทํางานเป็น
กลุํมเป็นทีม 
สร๎างสรรค๑
กิจกรรมที่เป็น
ประโยชน๑ตํอการ
พัฒนาตนเองและ
ชุมชนได๎ กลุํม
เยาวชนได๎มี
บทบาทและมี
พ้ืนที่ในการทํา
กิจกรรม เพ่ือ
พัฒนาตนเองและ
ชุมชนอยําง
ตํอเน่ืองเต็ม
ศักยภาพ  

กองการศึกษา 
 
 

รวม 5 โครงการ      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) 

ภาพรวมของเทศบาล         
1 โครงการสนามเด็กเลํน

สร๎างป๓ญญา 
1.เพ่ือให๎เด็กมีพ้ืนที่
สําหรับเคลื่อนไหว
รํางกายที่ปลอดภัย 
2.เพ่ือเสริมสร๎าง
พัฒนาการด๎าน
รํางกาย อารมณ๑ 
สังคม และ
สติป๓ญญา 
3.เพ่ือจัด
สภาพแวดล๎อมให๎
เอ้ือตํอการเรียนรู๎
ของเด็ก 
สํงเสริมสมรรถนะ
เด็กปฐมวัยรอบด๎าน 

1. ศพด.
เทศบาล
เมืองแมํโจ๎ 
(ศูนย๑แมํเตา
ไห) 
2. ศพด.
เทศบาล
เมืองแมํโจ๎ 
(ศูนย๑ทุํงปุา
เก็ด) 

   200,000 200,000  สนามเด็ก
เลํน ใน
ศูนย๑ 2 
แหํง 

1.เด็กมีสถานที่
สําหรับ
เคลื่อนไหว
รํางกาย 

2.เด็กมีพ้ืนที่
สําหรับการ
เรียนรู๎ด๎าน
พัฒนาการด๎าน
รํางกาย 
อารมณ๑ สังคม 
และสติป๓ญญา 

3.ศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาล
เมืองแมํโจ๎มี
สภาพแวดล๎อม
ที่เอื้อตํอการ
เรียนรู๎และ
ปลอดภัย 

ศูนย๑ 
พัฒนาเด็กเล็ก 

 
 
 



~ 201 ~ 

~ 201 ~ 
 

3.4 แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

2 โครงการสร๎าง พ้ืนที่สีเขียว 1.เพ่ือจัด
สภาพแวดล๎อม
ภายในศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กฯให๎เอื้อตํอ
การเรียนรู๎ของเด็ก
และการทํางานของ
ครู ผู๎สอน และ
บุคลากร 
2.เพ่ือพัฒนา
คุณภาพของศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็ก
ทางด๎านกายภาพ 

1. ศพด.
เทศบาลเมือง
แมํโจ๎ (ศูนย๑แมํ
เตาไห) 
2. ศพด.
เทศบาลเมือง
แมํโจ๎ (ศูนย๑ทุํง
ปุาเก็ด) 
 

    10,000 สนาม
หญ๎า /
สวนหยํอ
มในศูนย๑
เด็กเล็ก 

1.เด็กมีพ้ืนที่สําหรับ
การเรียนรู๎เก่ียวกับ
ธรรมชาติรอบตัว 
ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กฯ
มีการพัฒนาคุณภาพ
ด๎านกายภาพ 
2.ศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็กมีมาตรฐานตาม
ตัวชี้วัดด๎าน
สภาพแวดล๎อม 

ศูนย๑ 
พัฒนาเด็กเล็ก 

3 
 
 
 

โครงการกํอสร๎างรั้วรอบ
ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองแมํโจ ๎

กํอสร๎างรั้วของศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็กฯ ให๎
มีความมั่นคง 
แข็งแรง และ
ปลอดภัย สวยงาม 

1. ศพด.
เทศบาลเมือง
แมํโจ๎ (ศูนย๑แมํ
เตาไห) 
2. ศพด.
เทศบาลเมือง
แมํโจ๎ (ศูนย๑ทุํง
ปุาเก็ด) 

   200,000 200,000 รั้วกําแพง
ของศูนย๑
ได๎รับการ
ซํอมแซม 

1.เด็ก ครู  ผู๎ สอน 
และบุคลากรมีความ
ปลอ ดภั ย ในชี วิ ต
และ ทรั พย๑ สิ น ใ น
ขณ ะ ที่ อ ยํู ที่ ศู น ย๑
พัฒนาเด็กเล็กฯ 
2.ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองแมํโจ๎ทั้ง 
๒ แหํง มีรั้วรอบขอบ
ชิดที่สวยงาม มั่นคง
แข็งแรง 

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) 

4 โครงการปรับปรงุอาคาร
เอนกประสงค๑ศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลเมืองแมํโจ๎   
(ศูนย๑แมํเตาไห) 

1.เพ่ือปรับปรุง
ซํอมแซมอาคาร
เอนกประสงค๑
สําหรับไว๎ใช๎ในการ
ประชุมและไว๎
รับรองผู๎มาติดตํอ
ประสานงานกับศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็กฯ 
2.เพ่ือรองรับการ
ดําเนินงานด๎านศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็กสาธิต 
ด๎านสมรรถนะเด็ก
ปฐมวัย พ้ืนที่จังหวัด
เชียงใหมํ แผนงาน
ความรํวมมือกรม
สํงเสริมการปกครอง
ท๎องถ่ินและองค๑การ
UNICEF 
THAILAND 

1.ศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กฯมี
สถานที่ไว๎
สําหรับการ
ประชุมและ
รับรองแขกผู๎มา
ติดตํอ
ประสานงานกับ
ทางศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กฯ 
2. ศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กมีสถานที่
เหมาะสมในการ
รองรับ ต๎อนรับ
คณะศึกษาดูงาน 
ที่เข๎ามาศึกษา
งานด๎าน
สมรรถนะเด็ก
ปฐมวัย 

    100,000 อาคาร
เอนกประสง
ค๑ที ่
มีความ
เหมาะสมใน
การรองรับ
กิจกรรม 
ประชุม 
รับรองได๎ 

1.ครูผู๎สอน 
บุคลากร 
คณะกรรมการ
และผู๎ปกครองมี
อาคารที่ใช๎
สําหรับการ
ประชุมที่
เหมาะสม  
2.คณะศึกษาดู
งาน/ผู๎มาติดตํอ
กับศูนย๑พัฒนา
เ ด็ ก เ ล็ ก ฯ มี
อาคารสําหรับ
รั บ ร อ ง แ ล ะ
ป ร ะ ส า น ง า น
อยํางเหมาะสม
เป็นสัดสํวน 

ศูนย๑ 
พัฒนาเด็กเล็ก 
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3.4 แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

5 
 

โครงการติดต้ัง 
กล๎องวงจรปิด  
ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก 
เทศบาลเมืองแมํโจ๎ 
(ศูนย๑ทุํงปุาเก็ด) 

1.เพ่ือเป็นเครื่องมือในการ
สอดสํองดูแลความปลอดภัย
ในชีวิต เด็ก ครู บุคลากร 
และทรัพย๑สินของราชการ 
ภายในศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กฯ
(ศูนย๑ทุํงปุาเก็ด) 

อาคารเรียน
ของศพด.
เทศบาล 
เมืองแมํโจ๎ 
(ศูนย๑ทุํงปุา
เก็ด) 

   100,000 100,000 กล๎องวงจร
ปิดที่
สามารถใช๎
งานได๎
อยํางมี
ประสิทธิภ
าพ คุ๎มคํา 

1.เด็ก ครู บุคลากร 
ในศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็กมีความปลอดภัย
ใ น ชี วิ ต แ ล ะ
ทรัพย๑สิน ขณะที่อยํู
ที่ศูนย๑ฯ 
2.ผู๎ปกครอง ผู๎มา
ติ ด ตํ อ กั บ ศู น ย๑
พัฒนาเด็กเล็กฯมี
ความพึงพอใจ ใน
มาตรการการดูแล
รั ก ษ า ค ว า ม
ปลอดภัยของศูนย๑ฯ 

ศูนย๑ 
พัฒนาเด็กเล็ก 

6 โครงการปรับปรงุโรง
อาหารศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลเมืองแมํโจ๎ 
(ศูนย๑แมํเตาไห) 

1. เพ่ือปรับปรุงซํอมแซมโรง
อาหารให๎มีความ
เหมาะสม และเพียงพอ
ตํอจํานวนนักเรียน 

2. เพ่ือให๎ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก
มีมาตรฐานด๎านอาคาร
สถานที่ตามมาตรฐานการ
ดําเนินงานศูนย๑พัฒนาเด็ก
สังกัดองค๑กรปกครอง
ท๎องถ่ิน 

 ศพด.
เทศบาล
เมืองแมํโจ๎ 
(ศูนย๑แมํเตา
ไห) 
 

   50,000 50,000 โรงอาหาร
ทีม่ี
มาตรฐาน
ตาม
มาตรฐาน         
การ
สุขาภิบาล
อาหาร 

 1.เด็ก ครู บุคลากร
ในศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก
ฯ มี โ ร ง อ า ห า ร ที่
เหมาะสม สวยงาม 
แ ล ะ เ พี ย ง พ อ ตํ อ
จํานวนนักเรียน 
 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 โครงการติดต้ังราวกั้น
รอบบริเวณอาคารเรียน
ศูนย๑ทุํงปุาเก็ด 

1. ติ ด ต้ั ง ร า ว กั้ น บ ริ เ ว ณ
อาคารเรียนปูองกันเด็ก
ออกนอกอาค าร  เ พ่ื อ
ปูองกันอันตรายอื่นๆที่
เกิดจากคนและสัตว๑ที่จะ
เ ข๎ า ม าภ าย ใ นบริ เ วณ
อาคาร 

2. เพ่ือให๎อาคารเรียนมีความ
เหมาะสม ปลอดภัย ตํอ
เด็กปฐมวัย 

ศพด.
เทศบาล
เมืองแมํโจ๎ 
(ศูนย๑ทุํงปุา
เก็ด) 
 

   100,000 100,000 อ า ค า ร
เรียนมีราว
กั้น ในจุด
เ สี่ ย ง
อันตราย 

1.ศูนย๑ พัฒนา
เ ด็ ก เ ล็ ก ฯ มี
คุ ณ ภ า พ
มาตรฐานด๎าน
อาคารสถานที่มี
ความปลอดภัย 
2. เ ด็ก ในศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็กฯ
มี ค ว า ม
ปลอดภัยเมื่ออยํู
ที่ ศู น ย๑ พั ฒ น า
เด็กเล็ก 

ศูนย๑ 
พัฒนาเด็กเล็ก 

8 โครงการปรับปรงุภูมิทัศน๑
ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก 

1.เพ่ือให๎ศูนย๑ฯ มีสภาพภูมิ
ทัศน๑ที่สวยงาม 
2. เพ่ือให๎ศูนย๑มีบรรยากาศ
ที่เหมาะแกํการเรียนรู๎ 

ภูมิทัศน๑ 
พ้ืนที่
ด๎านหน๎า
และรอบ
บริเวณศูนย๑
พัฒนาเด็ก
เล็ก  

   20,000 20,000 ภูมิทัศน๑
ภายใน 
บริเวณ
โดยรอบ
ศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็ก 

1.ศูนย๑ฯ มีภูมิ
ทัศน๑ที่สวยงาม นํา
อยํู 
2. ไมํมีแหลํงเพาะ
พันธ๑ยุงหรือที่อยํู
ขอองสัตว๑มีพิษ 

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) 

9 โครงการปรับปรงุ
ซํอมแซมอาคารเรียนศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
เมืองแมํโจ๎ (ศูนย๑แมํเตาไห) 

1.เพ่ือปรับปรุง
ซํอมแซมอาคาร
เรียนให๎มีความ
สวยงาม มั่นคง 
ปลอดภัย  
2.เพ่ือให๎ศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กมีมาตรฐาน
ด๎านอาคารสถานที่
ตามมาตรฐานการ
ดําเนินงานศูนย๑
พัฒนาเด็กสังกัด
องค๑กรปกครอง
ท๎องถ่ิน 

1.ศูนย๑
พัฒนาเด็ก
เล็กมีอาคาร
เรียนที่
เพียงพอ 
สวยงาม 
และมีความ
มั่นคง
ปลอดภัย
เป็นไปตาม
มาตรฐาน 

    200,000 อาคารเรียน           
มีความมั่นคง 
แข็งแรง            
ปลอดภัย 

1 . เ ด็ ก  ค รู 
บุคลากรในศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็กฯมี
อ า ค า ร เ รี ย น ที่
เ ห ม า ะ ส ม 
ส ว ย ง า ม  แ ล ะ
มั่นคงปลอดภัย 
2.ศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็กฯมีคุณภาพ
มาตรฐานด๎าน
อาคารสถานที่ 

ศูนย๑ 
พัฒนาเด็กเล็ก 

10 โครงการติดต้ังกันสาดรอบ
อาคารเรียนศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กทั้ง ๒ ศูนย๑  

เพ่ือปูองกันนํ้ารั่วซึม 
หรือนํ้าฝนสาดเข๎า
มาบริเวณอาคาร ท่ี
อาจกํอให๎เกิดความ
เสียหาตํอตัวอาคาร 
หรือทรัพย๑สินนาคาร 
 

ติดต้ังกันสาด
รอบอาคาร
เรียนศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็ก
ทุํงปุาเก็ด 

   200,000 200,000 ศูนย๑ฯมีกัน
สาดปูองกัน
นํ้าฝนและ
แสงแดด 

ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กมี
อาคารที่สะอาด 
ปลอดภัย เหมาะสม
ตํอการเรียนการ
สอน 

ศูนย๑ 
พัฒนาเด็กเล็ก 

 
 



~ 206 ~ 

~ 206 ~ 
 

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) 

11 โครงการตํอเติมหลังคา
ทางข้ึนอาคารเรียนทั้ง ๒ 
ศูนย๑ 

เพ่ือให๎เด็กปฐมวัย
เดินทางข้ึนอาคาร
เรียนในชํวงฤดูฝนได๎
อยํางปลอดภัย 
 

ตํอเติมหลังคา
บริเวณ
ด๎านหน๎า
อาคารทางข้ึน
อาคารเรียน 

    400,000 ศูนย๑ฯมี
หลังคาในจุด
รับ-สํง
นักเรียนหน๎า
อาครเรียน
ปูองกันนํ้าฝน
และแสงแดด 

ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กมี
อาคารที่สะอาด 
ปลอดภัย เหมาะสม
ตํอการเรียนการ
สอน 

ศูนย๑ 
พัฒนาเด็กเล็ก 

12 โครงการกํอสร๎างสถานที่
สําหรับแปรงฟ๓น ล๎างหน๎า
เด็กศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กทุํง
ปุาเก็ด 

เพ่ือให๎เด็กปฐมวัยมี
สถานที่สําหรับใช๎
แปรงฟ๓น ล๎างหน๎า 
ล๎างมือ ที่เหมาะสม
เพียงพอสํงเสริม
สุขภาพฟ๓นที่ดี 
 

กํอสร๎าง
สถานที่แปรง
ฟ๓นด๎านข๎าง
อาคาร 

   100,000  ศูนย๑ฯมี
สถานที่แปรง
ฟ๓น ท่ี
เหมาะสม 
เพียงพอ 

ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กมี
อาคารที่สะอาด 
ปลอดภัย เหมาะสม
ตํอการจัดการเรียน
การสอน 

ศูนย๑ 
พัฒนาเด็กเล็ก 

13 โ ค ร ง ก า ร ซํ อ ม แ ซ ม 
ปรับปรุงอาคารเรียนศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็กทุํงปุาเก็ด 

เพ่ือปรับปรุง
สภาพแวดล๎อมอาคาร
ภายนอก ภายใน ดังน้ี 
1.ทาสีอาคาร
ภายนอก-ภายใน 
2.ซํอมแซมฝูาเพดาน 
3.ซํอมแซมประตู
หน๎าตําง 
 

ปรับปรุง
ซํอมแซม
อาคารให๎
พร๎อมใช๎งาน 

   200,000 200,000 ศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กมี
อาคารเรียนที่
มีความพร๎อม 

ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กมี
สภาพแวดล๎อมที่
ปลอดภัย นําอยํู
เหมาะสมแกํเด็ก
ปฐมวัย สภาพ
อาคารเรียนพร๎อมใช๎
งาน 

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
เด็กปฐมวัย  ศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดเทศบาล
เมืองแมํโจ๎ 

1.เพ่ือสร๎างความ
เข๎าใจอันดีระหวําง
ผู๎ปกครองและครู 
ผู๎สอน 
2. เพ่ือให๎ผู๎ปกครอง
ได๎รับรู๎
ความก๎าวหน๎าใน
พัฒนาการของบุตร
หลาน  
3. เพ่ือให๎ผู๎ปกครอง
มีความเข๎าใจใน
ระเบียบ นโยบาย
ของศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็ก 

1.จัดประชุม
ผู๎ปกครองเด็ก
ปฐมวัยปี
การศึกษาละ                 
2 ครั้ง 

   20,000 20,000 ร๎อยละ
ของ
คณะกรรม
การและ
ผู๎ปกครอง
และครูที่
เข๎ารํวม
การ
ประชุม 

1.ผู๎ปกครองและ
ครู ผู๎สอน มีความ
เข๎าใจในแนว
ทางการจัดการ
เรียนการสอน 
และการดําเนิน
กิจกรรมโครงการ
ตํางๆ รวมถึง
ผู๎ปกครองได๎รับรู๎
ความก๎าวหน๎า 
ของพัฒนาการ
ของเด็ก 

ศูนย๑ 
พัฒนาเด็กเล็ก 

15 โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาและหลักสูตร
ท๎องถ่ิน 

เพ่ือให๎ศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กมีหลักสูตร
สถานศึกษาและ
หลักสูตรท๎องถ่ิน 

หลักสูตร
สถานศึกษาและ
หลักสูตรท๎องถ่ิน 

   5,000 5,000 ศูนย๑ฯมี
หลักสูตร
สถานศึกษ
าและ
หลักสูตร
ท๎องถ่ิน 

ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กมี
หลักสูตรที่
สอดคล๎อง กับการ
เปลี่ยนแปลงใน
ป๓จจุบัน 

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) 

16 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การจัดทํา
ระบบประกันคุณภาพ
ภายในของศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็ก และการทํา
รายงาน (SAR) 

เพ่ือให๎ศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็กมีระบบการ
ประกันคุณภาพอยําง
ตํอเน่ืองตามระบบ
วงจร PDCA 

1. ศพด.
เทศบาลเมือง
แมํโจ๎ (ศูนย๑แมํ
เตาไห) 
2. ศพด.
เทศบาลเมือง
แมํโจ๎ (ศูนย๑ทุํง
ปุาเก็ด) 

   10,000 10,000 รายงาน
ผลการ
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก
มีระบบการประกัน
คุณภาพอยําง
ตํอเน่ืองตามระบบ
วงจร PDCA 

ศูนย๑ 
พัฒนาเด็กเล็ก 

17 โครงการอบรมเพ่ิม
สมรรถนะ และศึกษาดู
งาน การจัดการศึกษา
ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลเมืองแมํโจ ๎

1.เพ่ือให๎ครู ผู๎สอน 
และบุคลากร ได๎ศึกษา
ดูงาน ด๎านการศึกษา 
๒.เพ่ือเพ่ิม
ประสบการณ๑และ
พัฒนาศักยภาพครู 
ผู๎สอน บุคลากรของ
ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กฯ 

1.ครู ผู๎สอน 
บุคลากรทุกคน
ในศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาล
เมืองแมํโจ๎ ท้ัง 
2 ศูนย๑ 

   50,000 20,000 ร๎อยละ
ของ
คณะกรรม
การ
บริหาร
และครูที่
เข๎ารํวมดู
งาน 

1.ครู ผู๎สอน 
บุคลากรทุกคนมี
ความรู๎ ทักษะ 
ประสบการณ๑ด๎าน
การจัดการเรียน
การสอน และการ
ดูแลเด็กปฐมวัย 

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) 

18 โครงการอบรมเพ่ิม
ประสิทธิภาพครู ผู๎ดูแล
เด็กและบุคลากรทางการ
ศึกษา สูํความเป็นเลิศ 

1.เพ่ือให๎ครู ผู๎สอน 
และบุคลากร ได๎รับ
การฝึกอบรม 
สัมมนา ในหลักสูตร
ที่เกี่ยวข๎องกับ
การศึกษาปฐมวัย 
2.เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถด๎าน
การจัดการเรียนการ
สอน นวัตกรรม
ตํางๆ 

1.ครู ผู๎สอน 
บุคลากรทุก
คนในศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมือง
แมํโจ๎ ท้ัง 2 
ศูนย๑ ทุกคน
ได๎รับการ
พัฒนา
ศักยภาพ  

   20,000 20,000 ร๎อยละ
ของครูที่
เข๎ารํวม
โครงการ 

1.ครู ผู๎สอน และ
บุคลากรในศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็กฯมี
ขีดความสามารถ
ในการจัดการเรียน
การสอน และเป็น
บุคลากรมืออาชีพ 
2.ครู บุคลากรมี
ความรู๎ 
ความสามารถใน
การพัฒนางาน 
สร๎างนวัตกรรม
การเรียนการสอน 

ศูนย๑ 
พัฒนาเด็กเล็ก 

19 โครงการสงํเสริม คุณธรรม
จริยธรรมคร ูและบุคลากร
ทางการ ศึกษา  

1.จัดกิจกรรม
สํงเสริม/สร๎างเสริม 
คุณธรรมและ
จริยธรรม 
2.เพ่ือสํงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม
ให๎กับครูและ 
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

1.ครู ผู๎สอน 
บุคลากรทุก
คนในศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมือง
แมํโจ๎ ท้ัง 2 
ศูนย๑ ทุกคน
ได๎รับการ
พัฒนา
ศักยภาพ  

   20,000 20,000 ร๎อยละ
ของครูที่
เข๎ารํวม
โครงการ 

1.ครูและบคุลากร 
ทางการศึกษาม ี
คุณธรรมจริยธรรม 
สามารถรํวมกัน
พัฒนา 
สถานศึกษาและ
เป็น ยอมรับของ
ชุมชน 

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) 

20 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การผลิตสื่อ
และนวัตกรรมการจัด
ประสบการณ๑เรียนรู๎
สําหรับเด็กปฐมวัย 

1.เพ่ือจัดหาวัสดุ 
อุปกรณ๑ให๎ครู ผู๎สอน
นํามาผลิตเป็นสื่อการ
เรียนรู๎ตามหนํวยการ
เรียนรู๎ อยํางเหมาะสม 
2. จัดหาเครื่องเลํน
พัฒนาการที่มีความ
เหมาะสมตามวัยของ
เด็กและเพียงพอ 

1.ครู ผู๎สอน 
และบุคลากรมี
สื่อการเรียน
การสอนตาม
หนํวยการ
เรียนรู๎ ท่ี
เหมาะสมและ
เพียงพอ 
2.เด็กปฐมวัย
ในศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กทั้ง 2 
ศูนย๑ 

   100,000 100,000 สื่อที่ใช๎ใน
การ
จัดการ
เรียนรู๎ 

1.ศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็กฯมีสื่อการเรียน
การสอนที่เหมาะสม
และเพียงพอ 
2.เด็กในศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กฯเกิดการ
พัฒนาในทุกด๎านที่
เหมาะสมตามวัย 

ศูนย๑ 
พัฒนาเด็กเล็ก 

21 โครงการศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็กปลอดโรคปลอดภัย 

1.เพ่ือให๎เด็กมีสุขภาวะ
ทางกายและสุขภาวะ
ทางใจ และสติป๓ญญาท่ี
ดี 
2.เพ่ือลดอัตราการขาด
เรียนจากการเจ็บปุวย
ของเด็กในทุกระดับชั้น 
3.ลดอัตราการแพรํ
ระบาดของโรคติดตํอใน
เด็ก 
 

1.เด็กในศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็ก
ฯ ท้ัง 2 ศูนย๑ 
ทุกคน รวมถึง
ผู๎ปกครอง ครู 
ผู๎ดูแลเด็ก  

   20,000 20,000 ร๎อยละ
ของเด็ก
ปฐมวัยที่มี
สุขอนามัย
ที่ดี อัตรา
การเกิด
โรคติดตํอ
น๎อยลง 

1เด็กในศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กฯทุกคนมีสุข
ภาวะทางกายและใจ 
รวมถึงมีสติป๓ญญาท่ี
ดี 
2.ศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็กมีมาตรฐานตาม
เกณฑ๑ของศูนย๑เด็ก
เล็กปลอดโรคและ
ศูนย๑เด็กเล็กคุณภาพ 

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) 

22 โครงการศูนย๑เด็กเล็ก
สาธิตต๎นแบบด๎านการ
สร๎างการมสีํวนรํวม
ของพํอ แมํ ในการ
พัฒนาสมรรถนะเด็ก
ปฐมวัย 

1.เพ่ือจัดหาสื่อ เครื่องมือ 
กิจกรรมในการสงเสริม
สมรรถนะเด็กปฐมวัยทั้ง 7 
ด๎าน  
2.เพ่ือให๎ครู ผู๎ดูแลเด็ก พํอ แมํ 
ผู๎ปกครองมีความรู๎ ความ
เข๎าใจ ในการสํงเสริมให๎เด็ก
ปฐมวัยมีสมรรถนะที่เหมาะสม
ตามวัย ตามเกณฑ๑มาตรฐาน
ตัวชี้วัดของสภาการศึกษา
(มูลนิธิหนังสือเพ่ือเด็กรํวมกับ
องค๑กรยูนิเซฟ) 

1.เด็ก ครู 
ผู๎สอน 
บุคลากร
และ
ผู๎ปกครอง
ศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กทุก
คน 

   40,000 40,000 ร๎อยละ
ของเด็ก
ปฐมวัยที่มี
สมรรถนะ
เป็นไป
ตามวัย 

1.เด็กในศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กมีสมรรถนะ
ที่เหมาะสมตามวัย 
2.ครู ผู๎สอน 
บุคลากรและ
ผู๎ปกครองมีความรู๎ 
ความเข๎าใจ และ
สามารถสังเกตุ
พฤติกรรมที่
เปลี่ยนแปลงทั้งด๎าน
ดี และพฤติกรรมที่
เป็นป๓ญหาของเด็ก 

ศูนย๑ 
พัฒนาเด็กเล็ก 

23 โครงการศูนย๑พัฒนา 
เด็กเล็กคุณภาพและ
ปลอดโรค 

เพ่ือลดอัตราการปุวยและ
โรคติดตํอที่สําคัญภายในศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็ก 
สํงเสริมการดําเนินงานของ
ศูนย๑พัฒนาเด๎กเล็กให๎มี
มาตรฐาน 

เด็กปฐมวัย
ในศูนย๑
พัฒนาเด็ก
เล็ก 2 แหํง 
ครู ผู๎กครอง 
บุคลากร 

   30,000 30,000 ร๎อยละ
ของเด็ก
ปฐมวัยที่มี
สุขภาพดี 

ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก 
เทศบาลเมืองแมํโจ๎         
เป็นศูนย๑ปลอดโรค 

ศูนย๑ 
พัฒนาเด็กเล็ก 
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3.4แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

24 โครงการสนับสนุนคําใชจ๎ําย
การบริหารสถานศึกษา 

เพ่ือสนับสนุน
คําใช๎จํายการบริหาร
สถานศึกษา 

(คําอาหาร
กลางวันศพด.)
คําจัดการ
เรียน การสอน 
(รายหัว) 
คําจัดการศึกษา
(คําหนังสือเรียน
,คํา อุปกรณ๑
การเรียน, คํา
เครื่องแบบ
นักเรียนคํา  
กิจกรรม
พัฒนาผู๎เรียน) 

   1,500,000 1,500,000 ร๎อยละ
ของเด็ก
ปฐมวัย
ได๎รับ
อาหาร
กลาง
วันที่มี
คุณภาพ
ครบทุก
คน 

1. เด็กปฐมวัยมี
สุขภาพแข็งแรง มี
พัฒนาการด๎าน
รํางกายเป็นไปตาม
วัย 

2. มีภาวะโภชนาการ
ทีเ่หมาะสม มี
นํ้าหนักตาม
เกณฑ๑ 

ศูนย๑ 
พัฒนาเด็ก

เล็ก 

25 โครงการการวันแมํ
แหํงชาติ 
(ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก) 

เพ่ือสํงเสริมให๎เด็กมี
ความกตัญ๒ูกตเวที
ตํอมารดา 
 

- เด็กทุกคนมี
ความกตัญ๒ู
กตเวทีตํอผู๎
เป็นมารดา 

   10,000 10,000 ร๎อยละ
ของเด็ก
และ
ผู๎ปกคร
องที่เข๎า
รํวม
โครงกา
ร 

ผู๎ปกครองมีโอกาส
ทํากิจกรรมรํวมกับ
เด็ก สํงเสริมสายใย
รักในครอบครัว  

ศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็ก 
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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) 

26 โครงการเปิดบ๎านวิชาการ
สํงเสริมประสบการณ๑เด็ก
ปฐมวัย 

เพ่ือจัดนิทรรศการ 
และรายงานผลทาง 
วิชาการ กิจกรรม - 
แสดงผลงานเด็ก  
1. เพ่ือเป็นรายงานผล
การ จัดกิจกรรม
ประจําป ี 
2. เพ่ือสร๎างความ
ภาคภูมิใจ ให๎กับ
นักเรียน  
3. เพ่ือให๎นักเรียนได๎
รู๎จัก คุณคําของตนเอง 

1. ครูนําเสนอ
ผลงาน การ
จัดกิจกรรม
ประจําป ี 
2. ผู๎ปกครอง
ได๎เข๎ารํวม 
กิจกรรม
ประจําปี 
อยําง น๎อยปี
การศึกษาละ 
1 ครัง้ 

   20,000 20,000 ร๎อยละ
ของเด็ก
และ
ผู๎ปกครอง
ที่เข๎ารํวม
โครงการ 

1. ศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็ก รายงานผลการ
จัดกิจกรรม 
ประจําป ี 
2. เด็กปฐมวัยมี
ความ ภาคภูมิใจใน
ตนเอง  
3. นักเรียนได๎รู๎จัก
คุณคํา ของตนเอง 

ศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็ก 

27 โครงการสงํเสริมเพ่ิมทักษะ
ทางด๎านดนตรีสําหรับเด็ก
ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
เมืองแมํโจ๎ 

-เพ่ือให๎เด็กได๎มีสวน
รํวมในกิจกรรมตํางๆ
และเล็งเห็น
ความสําคัญของ
ตนเอง 

เด็กปฐมวัยใน
ศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็ก(ศูนย๑แมํเตา
ไห) 

   20,000 20,000 ร๎อยละ
ของเด็ก
ปฐมวัยที่มี
ทักษะ
ดนตรี 

1 เด็กปฐมวัยมี
พัฒนาการสมวัยทุก
ด๎าน 
2.สํงเสริมให๎เด็กใช๎
เวลาวํางให๎เกิด
ประโยชน๑ 

ศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็ก 
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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 โครงการศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลเมืองแมํโจ๎ 
CUP 

1.เพ่ือจัดการแขํงขัน
เกม กีฬาสําหรับเด็ก
ปฐมวัย และจัด
กิจกรรมการเลํนเกม 
กีฬา ครอบครัว ครู 
ผู๎ปกครอง 
2. เพ่ือสํงเสริมการ
ออก กําลังกายโดย
ใช๎กีฬาเป็นสื่อ  
3. เพ่ือฝึกให๎เด็ก
ปฐมวัยมีนํ้าใจ เป็น
นักกีฬา รู๎แพ๎ รู๎ชนะ 
รู๎อภัย 

เด็กปฐมวัย ครู 
ผู๎ปกครองศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็ก  
2 แหํง 
ปีการศึกษา 1 
ครั้ง 

   30,000 30,000 ร๎อยละ
ของผู๎รํวม
โครงการ 

1. ผู๎ปกครองมี
ทัศนคติที่ดี ตํอ
ศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็ก  
2. เด็กปฐมวัย
สามารถเลํนกีฬา
ได๎อยํางน๎อยคนละ 
1 อยําง  
3. เด็กปฐมวัยทุก
คนมี สมรรถภาพ
ทางรํางกายตาม 
เกณฑ๑ที่กําหนด 

ศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็ก 

29 โครงการสงํเสริมการ
เรียนรู๎ปฐมวัยผําน
ประสบการณ๑จริง 

เพ่ือจัดกิจกรรมการ
เรียนรู๎แหลํงเรียนรู๎
นอกห๎องเรียน 
สําหรับเด็กปฐมวัย 
สํงเสริมการเรียนรู๎
ผํานประสบการณ๑
จริง 

เด็กปฐมวัย ครู 
ศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็ก 2 แหํง 

   30,000 30,000 ร๎อยละ
ของเด็ก
ปฐมวัยที่
รํวม
โครงการ 

1.เด็กปฐมวัยได๎
เรียนรู๎จากแหลํง
เรียนรู๎ที่
หลากหลาย 
2.เด็กปฐมวัยเกิด
การเรียนรู๎ที่ย่ังยืน 
ผํานการเรียนรู๎
ประสบการณ๑จริง 

ศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็ก 
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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) 

30 โครงการแผนการซ๎อมเหตุ
อัคคีภัย และให๎ความรู๎การ
ปูองกันภัยกับเด็กในศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือให๎เด็ก และครู
ผู๎ดูแล เด็กมีความรู๎
ความเข๎าใจ เก่ียวกับ
การอพยพหนีไฟ 
สามารถชํวยเหลือ
ตนได๎ 

เด็กปฐมวัย 
ครู ศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็ก 
2 แหํง 

   2,000 2,000 ร๎อยละ
ของครุ 
เด็กที่รํวม
ซ๎อมแผน 

1เด็กและครูผู๎ดูแล
เด็กมีความรู๎ 
เก่ียวกับการอพยพ
หนีไฟ สามารถ
ชํวยตนเองได๎ 
2.ศูนย๑เด็กเล็กมี
มาตรฐานด๎าน
ความปลอดภัย 

ศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็ก 

31 โครงการเย่ียมบ๎านเด็ก 1. เพ่ือสานสัมพันธ๑
ที่ดี ระหวํางบ๎านกับ
ศูนย๑พัฒนา เด็กเล็ก 
2. เพ่ือนําข๎อมูลมา
ปรับปรุง แก๎ไข 
พัฒนาและสํงเสริม 
เด็กให๎เป็นไปใน
ทิศทางที่ดี ข้ึน 

เด็กปฐมวัยทุก
คน 

   10,000 10,000 ร๎อยละ
ของเด็ก
ปฐมวัย
และครู     
ที่รํวม
กิจกรรม 

1. ผู๎ปกครองมี
ทัศนคติที่ดี ตํอ
ศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็ก  
2. เด็กปฐมวัย
ได๎รับการแก๎ไข 
ปรับปรุง และ
พัฒนาตาม 
ศักยภาพ 

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) 

32 กิจกรรมหนูน๎อยวิถีพุทธ 
 
 

1. สํงเสริมให๎เด็ก
ปฐมวัยได๎มีโอกาส
เรียนรู๎ในเรื่องของ
พุทธศาสนา วัน
สําคัญทางพุทธ
ศาสนา วันสําคัญ
ของชาติ 
2.สํงเสริมให๎เด็ก
ปฐมวัยปฏิบัติ
กิจกรรมพุทธศาสนา 
เชํน ทําบุญตักบาตร 
เวียนเทียน สวดมนต๑ 
น่ังสมาธิ  
3. เพ่ือให๎เด็ก
ปฐมวัยได๎ใช๎ธรรมะ 
ในการขัดเกลา บํม
เพาะคุณลักษณะที่
พึงประสงค๑ จากการ
ฟ๓งนิทานธรรมะ 
เรื่องเลํา คติธรรม
จากพระสงฆ๑ 

เด็กปฐมวัยทุก
ค น ใ น ศู น ย๑
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมือง
แมํโจ๎ 2 ศูนย๑ 

   5,000 5,000 ร๎อยละ
ของเด็ก
ปฐมวัย
และครู     
ที่รํวม
กิจกรรม 

1.เด็กปฐมวัยมี
พฤติกรรมที่ไมํพึง
ประสงค๑ลดลง 
2.เด็กมีสมาธิ
สามารถเรียนรู๎
และทํากิจกรรม
ตํางๆได๎ดี 
3..เด็กเกิดความรู๎ 
ความเข๎าใจ 
เก่ียวกับวันสําคัญ
ทางศาสนา  
4.เด็กมี
ประสบการณ๑
เก่ียวกับกิจกรรม 
พิธี ท่ีจัดในวัน
สําคัญทางศาสน 

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) 

33 โครงการวันเด็กแหํงชาติ 
ประจําปี  

1. เ พ่ือพัฒนาการ
เรี ยนรู๎ และสํ ง เสริ ม
กิ จ ก ร ร ม วั น เ ด็ ก
แหํงชาติ 
2. เพ่ือสํงเสริมให๎เด็ก
กํ อ น วั ย เ รี ย น ใ ห๎ มี
พัฒนาการที่ดีสมวัย 

จัดกิจกรรมใน
งานวันเด็ก 
เชํน กิจกรรม
ตอบป๓ญหาชิง
รางวัล เลํน
เกมส๑ลับสมอง 

   200,000 200,000 จัด
กิจกรรม
อยํางน๎อย 
1ครั้ง/ตํอ
ปี 

เด็กมีพัฒนาการที่ดี
สมวัย 

กองการศึกษา 

34 โครงการสวนผัก 
พอเพียง ตามรอยพํอ 

1.เพ่ือให๎เด็กในศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็กได๎
เรียนรู๎และฝึกปฏิบัติ 
ด๎านการทําการเกษตร
ภายในศูนย๑ฯ 
2.เด็กได๎น๎อมนํา
ปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียงไปใช๎ในการ
ดําเนินชีวิต 
3.เพ่ือให๎เด็กรู๎จักชนิด
ของผักและประโยชน๑
ของผักชนิดตํางๆ 
4.สํงเสริมการทํางาน 
ฝึกทักษะชีวิต 

1.เด็กในศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็ก
ทุกคน ทุก
ระดับชั้น 

   10,000 10,000 ร๎อยละ
ของเด็ก
ปฐมวัย
และครู     
ที่รํวม
กิจกรรม 

1.เด็กได๎เรียนรู๎และ
มีประสบการณ๑
เก่ียวกับการทํา
เกษตร 
2.เด็กได๎น๎อมนํา
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไป
ใช๎ในการดําเนินชีวิต  
3.เด็กรู๎จักผักชนิด
ตํางๆและสามารถ
นําไปประกอบ
อาหารที่มีประโยชน๑
ได๎ 
4.เด็กปฐมวัยมี
ทักษะชีวิตที่ดี 

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) 

35 โครงการหนูน๎อยพอเพียง 
ด๎วยวิถีชีวิตชุมชน 

เพ่ือนําเด็ก ครู 
ผู๎สอนและบุคลากร
ในศูนย๑ไปเรียนรู๎จาก
แหลํงเรียนรู๎ภายใน
ชุมชน 
2.เพ่ือปลูกฝ๓งให๎เด็ก
ได๎รู๎คุณคําในการ
ดํารงวิถีชีวิตแบบ
พอเพียง 

1.เด็ก ครู 
ผู๎สอน 
บุคลากรใน
ศูนย๑ 
ผู๎ปกครองและ
บุคคลใน
ชุมชน 

   10,000 10,000 ร๎อยละ
ของเด็ก
ปฐมวัย
และครู     
ที่รํวม
กิจกรรม 

1.เด็ก ครู ผู๎สอน 
และบุคลากร มี
ความรู๎ ความ
เข๎าใจในวิถีชีวิต
ความเป็นอยํูแบบ
พอเพียง 
2.เกิดความ
รํวมมือและความ
เข๎าในอันดีตํอกัน
ระหวํางครู ผู๎สอน 
บุคลากร กับ
ชุมชน 

ศูนย๑ 
พัฒนาเด็กเล็ก 

36 โครงการต๎นกล๎าความดี เพ่ือบํมเพาะ 
คุณธรรม จริยธรรม 
กิริยามารยาท และ
จิตสํานึกของความ
เป็นคนดีของ
ครอบครัว เป็น
พลเมืองที่ดีของ 
สังคมชุมชนและ
ประเทศชาติ 
 

1.เด็กทุกคน                  
ทุกระดับชั้น            
ในศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็ก 
 

   2,000  เด็ก
ปฐมวัยมี
คุณลักษณ
ะที่พึง
ประสงค๑ 

1.เด็กของศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็กฯมี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค๑ด๎าน
คุณธรรม 
จริยธรรม  
2.ศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็กฯเป็นศูนย๑ที่มี
คุณภาพด๎านการ
บํมเพาะเด็กให๎
เป็นต๎นกล๎าความดี 

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) 

37 จัดโครงการบคุคลต๎นแบบ 
(ปราชญ๑ชาวบ๎าน) 

เพ่ือนําบุคลคลที่มี
ความรู๎ 
ประสบการณ๑และมี
ความเชี่ยวชาญใน
ด๎านตํางๆ มาเป็น
วิทยากรถํายทอด
องค๑ความรู๎ให๎กับเด็ก
ในลักษณะของการ
เป็นแบบอยํางที่ดี 

1.เด็กทุกคน 
ทุกระดับชั้น             
ผู๎สอนและ
บุคลากร 
ผู๎ปกครอง                   
ในศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็ก 
 

   10,000  ร๎อยละ
ของเด็ก
ปฐมวัยที่
รํวม
กิจกรรม 

1.เด็ก ครู ผู๎สอน 
บุคลากร 
ผู๎ปกครอง ได๎
ความรู๎ ทักษะ 
ประสบการณ๑จาก
การถํายทอดของ
บุคคลต๎นแบบเพ่ือ
นําไปประยุกต๑ใช๎
ตามความ
เหมาะสม 
2.เด็กได๎
แบบอยํางที่ดีจาก
บุคคลต๎นแบบที่
เป็นปราชญ๑
ชาวบ๎านที่อยํูใน
ชุมชนและ
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 

เพ่ือนําเด็กปฐมวัยที่
สําเร็จการศึกษาไป
แล๎ว ประสบ
ความสําเร็จ มี
ผลงานดีด๎านตํางๆ 
มาพบปะ ครู 
ผู๎ปกครอง น๎องๆที่
กําลังศึกษาอยํู  

1.ปีการศึกษา
ละ 1 ครั้ง  

   1,000 1,000 ร๎อยละ
ของเด็ก
ปฐมวัย 
ครุ 
ผู๎ปกครอง 
ชุมชน ท่ี
รํวม
กิจกรรม 

1.เด็ก ครู ผู๎สอน 
บุคลากร 
ผู๎ปกครอง ได๎
ความรู๎ ทักษะ 
ประสบการณ๑จาก
การถํายทอดของ
บุคคลต๎นแบบเพ่ือ
นําไปประยุกต๑ใช๎
ตามความ
เหมาะสม 
2.เด็กได๎
แบบอยํางที่ดีจาก
บุคคลต๎นแบบที่
เคยศึกษาศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็กและ
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) 

39 กิจกรรมการสร๎างภาคี
เครือขํายความรํวมมือกับ
หนํวยงานและองค๑กร
ตํางๆ 

1.เพ่ือสร๎าง
เครือขํายความ
รํวมมือระหวํางศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็กกับ
ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก
อื่น กับหนํวยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน 
ชุมชน สถาบันทาง
การศึกษา และ
สถาบันศาสนา  
2.เพ่ือทําข๎อตกลง
ความรํวมมือ และ
การทํากิจกรรม
โครงการตํางๆ 
รํวมกันกับทุกภาค
สํวน 

1.เด็ก ครู 
ผู๎สอน 
บุคลากร 
ผู๎ปกครองและ
ชุมชน  

   10,000 10,000 ร๎อยละ
ของ
กิจกรรมที่
เข๎ารํวม 

1.ศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็กฯมีภาคี
เครือขํายความ
รํวมมือกับศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็ก
อื่นๆ หนํวยงาน 
องค๑กร ภาครัฐ 
เอกชน สถาบัน
ทางการศึกษา 
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 โครงการศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็กสาธิตต๎นแบบ ด๎านการ
พัฒนาสมรรถนะเด็ก
ปฐมวัยตามวัย 

1.เพ่ือสร๎างวิทยากร
ครู/ ผู๎ดูแลเด็ก จัด
กิจกรรมการขยาย
ผล ด๎านการพัฒนา
สมรรถนะเด็ก
ปฐมวัย 
2.ประชาสัมพันธ๑
ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองแมํโจ๎ 
ด๎านงานสํงเสริม
สมรรถนะเด็ก 
3.สํงเสริมให๎ศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็กเป็น
แหลํงศึกษาเรียนรู๎
ด๎านการพัฒนา
สมรรถนะเด็ก
ปฐมวัย 

1. ครู/ผู๎ดูแล
เด็ก ศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมือง
แมํโจ๎ 
2.ศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็ก
เครือขํายด๎าน
สมรรถนะเด็ก
ปฐมวัย 
จังหวัด
เชียงใหม ํ

   50,000 50,000 ร๎อยละ
ของผู๎รํวม
โครงการ 

1.ศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็กฯมีภาคี
เครือขํายความ
รํวมมือกับศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็ก
อื่นๆ หนํวยงาน 
องค๑กร ภาครัฐ 
เอกชน สถาบัน
ทางการศึกษา  
2.มีครู ผู๎ดูแลเด็ก
ที่สามารถเป็น
วิทยากรในการ
ดําเนินการเรื่อง
สมรรถนะเด็ก
ปฐมวัย 
3.ศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลเมือง
แมํโจ๎เป็นที่ยอมรับ
ของผู๎ปกครอง ชุม
ขน 

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) 

41 โครงการการประเมินศูนย๑
เด็กเล็กปลอดโรค  

1.เพ่ือจัดเตรียม
เอกสารเข๎ารํวมรนับ
การประเมินการ
ประกวดศูนย๑เด็ก
เล็กปลอดโรค 
อําเภอสันทราย 
2.เพ่ือสํงเสริมให๎
ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก
เป็นศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็กปลอดโรค  

ศู น ย๑ พั ฒ น า
เ ด็ ก เ ล็ ก
เทศบาลเมือง
แมํโจ๎ 2 แหํง 

   10,000 10,000 ศูนย๑
พัฒนาเด็ก
เล็กผําน
การ
ประเมิน 

1.ศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็กฯได๎มีโอกาสเข๎า
รํวมกิจกรรมของ
หนํวยงานอื่นๆเพ่ิมา
กข้ึนเป็นที่รู๎จักของ
ชุมชน  
2.ศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็กฯได๎รับการ
พัฒนารํวมกับ
หนํวยงานอื่นๆ ใน
ด๎านตํางๆ 

ศูนย๑ 
พัฒนาเด็กเล็ก 

42 โครงการการประเมินศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพ 

เพ่ือให๎เด็ก ครู 
ผู๎สอน บุคลากร ใน
ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กฯ 
เกิดความสัมพันธ๑อัน
ดี และเกิดความ
รํวมมือตํอการ
พัฒนาการศึกษา 

ศู น ย๑ พั ฒ น า
เ ด็ ก เ ล็ ก
เทศบาลเมือง
แมํโจ๎ 2 แหํง 

   10,000 10,000 ศูนย๑
พัฒนาเด็ก
เล็กผําน
การ
ประเมิน 

1.ศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็กฯได๎มีโอกาสเข๎า
รํวมกิจกรรมของ
หนํวยงานอื่นๆเพ่ิมา
กข้ึนเป็นที่รู๎จักของ
ชุมชน  
2.ศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็กฯได๎รับการ
พัฒนารํวมกับ
หนํวยงานอื่นๆ ใน
ด๎านตํางๆ 

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) 

43 โครงการการนําครู 
นักเรียนศูนย๑เด็กเล็กเข๎า
รํวมกิจกรรมทางวิชาการ 
 

1.เพ่ือนําเด็ก ครู 
ผู๎สอน บุคลากร เข๎า
รํวมกิจกรรมทาง
วิชาการกับ
หนํวยงาน ภาครัฐ 
ภาคเอกชน ชุมชน 
สถาบันทาง
การศึกษา   
2.เพ่ือเป็นการ
แลกเปลี่ยนและ
สร๎างเสริม
ประสบการณ๑
ระหวํางศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กกับ
หนํวยงาน องค๑กร 
อื่นๆ 

เด็กปฐมวัย 
ครู ผู๎สอน  
บุคลากรใน
ศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กฯ 

   15,000 15,000 ร๎อยละ
ของเด็ก
ปฐมวัย 
ครูที่รํวม
กิจกรรม 

1.เด็ก ครู ผู๎สอน 
และบุคลากร ทุก
คนได๎เข๎ารํวม
กิจกรรมทาง
วิชาการกับ
หนํวยงาน องค๑ 
ภาครัฐ เอกชน 
ชุมชน สถาบันทาง
การศึกษาอื่นๆ 
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 ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา กลุํมสาระ 
ปฐมวัย 

1.เพ่ือนําเด็ก ครู 
ผู๎สอน บุคลากร เข๎า
รํวมกิจกรรมทาง
วิชาการกับ
หนํวยงาน ภาครัฐ 
ภาคเอกชน ชุมชน 
สถาบันทาง
การศึกษา   
2.เพ่ือเป็นการ
แลกเปลี่ยนและ
สร๎างเสริม
ประสบการณ๑
ระหวํางศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กกับ
หนํวยงาน องค๑กร 
อื่นๆ 

เด็กปฐมวัย 
ครู ผู๎สอน  
บุคลากรใน
ศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กฯ 

   10,000 10,000 ร๎อยละ
ของเด็ก
ปฐมวัย 
ครูที่รํวม
กิจกรรม 

1.เด็ก ครู ผู๎สอน 
และบุคลากร ทุก
คนได๎เข๎ารํวม
กิจกรรมทาง
วิชาการกับ
หนํวยงาน องค๑ 
ภาครัฐ เอกชน 
ชุมชน สถาบันทาง
การศึกษาอื่นๆ 
2.เด็ก ครู ผู๎สอน 
และบุคลากร มี
ประสบการณ๑ด๎าน
ทักษะวิชาการ 

ศูนย๑ 
พัฒนาเด็กเล็ก 
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3.4 แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่

คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

45 อุดหนุนโรงเรียนในเขต
เทศบาลเมืองแมํโจ๎ตาม
โครงการอาหารกลางวัน 

1. เพ่ือพัฒนา
สุขภาพพลานามัย
นักเรียนในโรงเรียน
ให๎สมบูรณ๑ แข็งแรง
และเจริญเติบโตตาม
วัย 
2. เพ่ือให๎นักเรียน
ได๎รับอาหารกลาง
วันที่มีคุณภาพมี
สารอาหารครบถ๎วน
ตามหลักโภชนาก 

อุดหนุน
งบประมาณ
ให๎กับโรงเรียน
ในเขตเทศบาล
เมืองแมํโจ๎ 
- โรงเรียนบ๎าน
แมํโจ๎ 
- โรงเรียนบ๎าน
ห๎วยเก๋ียง 
- โรงเรียนวัด
แมํแก๎ดน๎อย 
- โรงเรียนบ๎าน
ปุาบง 

   9,075,000 9,075,000 จํานวน
นักเรียนที่
ได๎รับ
ประโยชน๑ 
จากการ
สํงเสริม
ภาวะ
โภชนากา
รอาหาร
กลางวัน 

๑. นักเรียน 
ได๎รับการ
สนับสนุน
อาหาร
กลางวันครบ
ทุกคน 
๒. นักเรียน มี
สุขภาพ พลา
มัยสมบูรณ๑
และแข็งแรง 
๓. นักเรียน 
ได๎รับประทาน
อาหาร 
ที่มีสารอาหาร
ครบถ๎วนหลัก
โภชนาการ 

กองการศึกษา 
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3.4แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

46 คําวัสดุอาหารเสริม (นม) 1. เพ่ือพัฒนา
รํางกายของนักเรียน
ให๎มีสุขภาพ
พลานามัยที่สมบูรณ๑
แข็งแรงและมี
นํ้าหนัก สํวนสูง 
เป็นไปตามเกณฑ๑
มาตรฐานของ
กระทรวง
สาธารณสุข 
2. เพ่ือเป็นการ
ปลูกฝ๓งการด่ืมนมใน
เด็กและเยาวชนเป็น
อาหารเสริม 
ในการพัฒนา
รํางกายและ
สติป๓ญญา มี
สารอาหารครบถ๎วน
ตามหลัก 
โภชนาการ 

จัดซื้อวัสดุ
อาหารเสริม 
(นม) ให๎แกํ
เด็กนักเรียน  
- โรงเรียนบ๎าน
แมํโจ๎ 
- โรงเรียนบ๎าน
ห๎วยเก๋ียง 
- โรงเรียนวัด
แมํแก๎ดน๎อย 
- โรงเรียนบ๎าน
ปุาบง 
- ศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็ก
เทศบาลเมือง
แมํโจ๎ 

   5,000,000 5,000,000 จํานวน 
ของ
นักเรียน 
ในระดับ
อนุบาล 
ถึง
ประถมศึก
ษา 
ปีที่ ๖ที่ได๎
บริโภค
อาหาร
เสริม(นม)
ที่มี
คุณภาพ 

1. นักเรียน มี
สุขภาพพลานามัยที่
สมบูรณ๑แข็งแรง 
และมีนํ้าหนักสํวนสูง
เป็นไปตามเกณฑ๑
มาตรฐานกระทรวง
สาธารณสุข 
2. นักเรียนได๎รับ
อาหารเสริมในการ
พัฒนารํางกายและ 
สติป๓ญญา มี
สารอาหารครบถ๎วน
ตามหลักโภชนาการ 

กอง
การศึกษา 
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3.4แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

47 โ ค ร ง ก า ร ติ ด ต้ั ง
ผ๎ า มํ านห๎อ ง เรี ยน
ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองแมํโจ๎ 
(ศูนย๑แมํเตาไห) 

เพ่ือชํวยบังแสงแดดใน
ชํวงเวลากลางวัน หรือ
ในวันที่มีแสงแดดแรงๆ 
ให๎แกเํด็กปฐมวัย 

ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองแมํโจ๎ 
(ศูนย๑แมํเตาไห) 

   100,000  ศูนย๑ฯมีผ๎ามําน 
เพ่ือชํวยบัง
แสงแดดใน
ชํวงเวลา
กลางวัน หรือใน
วันที่มีแสงแดด
แรงๆ ให๎แกํเด็ก
ปฐมวัย 

ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กมี
สภาพแวดล๎อมที่ปลอดภัย 
นําอยํูเหมาะสมแกํเด็ก
ปฐมวัย สภาพอาคารเรียน
พร๎อมใช๎งาน 
 

ศูนย๑ 
พัฒนาเด็กเล็ก 

48 โครงการอบรมทาง
วิชาการให๎กับ
นักเรียนในเขต
เทศบาลเมืองแมํโจ ๎

1. เพ่ือเสริมสร๎างความรู๎
ความสามารถและเพ่ิม
ทักษะด๎านการศึกษา 
อาชีพบุคลิกภาพให๎แกํ
นักเรียน นักศึกษา 
ประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองแมํโจ ๎
2. เพ่ือสร๎างความ
รํวมมือระหวําง
หนํวยงานทุกภาคสํวน
ในการแนะแนวทางด๎าน
การศึกษา อาชีพและ
ความสามารถในทุก
ระดับ 

อบรมให๎ความรู๎
และจัดศึกษา 
ดูงานให๎แกํ
นักเรียน นักศึกษา
ประชนของทุก
สถาบันการศึกษา 
ในพ้ืนที่เขต
เทศบาลเมืองแมํ
โจ๎ จํานวน 200 
คน 

   30,000 30,000 จํานวน
นักเรียน 
นักศึกษา 
ประชาชน 
ที่เข๎ารํวม
กิจกรรม 
ร๎อยละ 80 
ข้ึนไป 

1. นักเรียน นักศึกษา 
ประชาชนได๎แนวทางการ
พัฒนาตนเองด๎าน
การศึกษา อาชีพตลอดจน
เลือกประกอบอาชีพได๎
เต็มตามศักยภาพและตาม
ความสามารถของตนเอง 
2. เกิดความรํวมมือ
ระหวํางนักเรียน นักศึกษา
ประชาชนและหนํวยงาน
ทุกภาคสํวนในการแนะ
แนวทางการศึกษา อาชีพ 
และบุคลิกภาพในทุก
ระดับ 

กองการศึกษา 
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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) 

49 อุดหนุนสําหรับพัฒนา
ผู๎ประกอบการวิชาชีพครูที่
สังกัดศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือจํายเป็นอุดหนุน
สําหรับพัฒนา
ผู๎ประกอบการ
วิชาชีพครูที่มี
ใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครู สงักัด
ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก 

1.ครู ผู๎สอน 
บุคลากรทุก
คนในศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมือง
แมํโจ๎ ท้ัง 2 
ศูนย๑ ทุกคน
ได๎รับการ
พัฒนา
ศักยภาพ  

   70,000 70,000 ร๎อยละ
ของครูที่
เข๎ารํวม
โครงการ 

ครู ผู๎สอน และ
บุคลากรในศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็กฯมีขีด
ความสามารถในการ
จัดการเรียนการ
สอน และเป็น
บุคลากรมืออาชีพ 
 

ศูนย๑ 
พัฒนาเด็กเล็ก 

50 โครงการกํอสร๎างอาคาร
ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองแมํโจ ๎

เพ่ือให๎เด็กปฐมวัยใน
ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองแมํโจ๎มี
อ า ค า ร เ รี ย น ที่ มี
ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม
แ ข็ ง แ ร ง  มั่ ง ค ง 
ป ล อ ด ภั ย  ต า ม
มาตรฐาน 

กํอสร๎าง
อาคารเรียน
แบบอาคาร
เด็กเล็ก 200 
คน 8
ห๎องเรียน
จํานวน 1 
หลัง 

   8,000,000 8,000,000 กํอสร๎าง
เสร็จ 
100% 

ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองแมํโจ๎ 
มี อ า ค า ร ที่ มั่ น ค ง
แข็งแรง ปลอดภัย 
และเหมาะสม เอื้อ
ตํอเรียน 

กองการศึกษา 
กองชําง 
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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) 

51 โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด๎วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV (ศูนย๑
ทุํงปุาเก็ด) 

เพ่ือสํงเสริม
สนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช๎
การศึกษาทางไกล
ผํานดาวเทียมของ
โรงเรียน 
ขนาดเล็กในสังกัดให๎
ได๎มาตรฐาน 

  โรงเรียน ได๎รั
บการสํงเสริม
สนับสนุนการ
จัดการเรียน
การสอนโดย
ใช๎การศึกษา
ทางไกลผําน
ดาวเทียมให๎ได๎
มาตรฐาน 

   37,000  โรงเรียน
ทุก
โรงเรียน
ในสังกัด 
สามารถ
จัดการ
เรียนการ
สอนโดย
ใช๎
การศึกษา
ทางไกล
ผําน
ดาวเทียม
ได๎ผําน
เกณฑ๑
มาตรฐาน 
และมี
ประสิทธิภ
าพ 

ได๎ข๎อมูล
สารสนเทศ
เก่ียวกับการ
จัดการเรียนการ
สอนโดยใช๎
การศึกษาทางไกล 
ผํานดาวเทียม 
นําไปใช๎ในการ
วางแผนในการ
ปรับปรุง แก๎ไข
และพัฒนาการ
จัดการเรียนการ
สอนโดยใช๎ 
การศึกษาทางไกล
ผํานดาวเทียม 
 

กองการศึกษา 
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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) 

52 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ และศึกษาดู
งานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การจัดทําแผนพัฒนาการ
การศึกษา 

เพ่ือฝึกอบรมให๎
ความรู๎ความเข๎าใจ
ในเรื่องข้ันตอน 
กระบวนการการ
จัดทําแผนพัฒนา
การศึกษาของศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดเทศบาลเมือง
แมํโจ๎ 
 

ครู/ผู๎ดูแลเด็ก 
บุคลากร
ทางการศึกษา 
และ
คณะกรรมการ
ศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กรวมทั้ง
ผู๎มีสํวน
เก่ียวข๎องกับ
การบริหารจัด
การศึกษาของ
ศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กสังกัด
เทศบาลเมือง
แมํโจ๎ทั้ง 2 
แหํง 

   20,000 20,000 ร๎อยละ
ของผู๎ที่เข๎า
รํวม
โครงการ 

ครู/ผู๎ดูแลเด็ก 
บุคลากรทางการ
ศึกษาของศูนย๑
พัฒนาเด็กสังกัด
เทศบาลแมํโจ๎ที่
เข๎ารํวมอบรมมี
ความรู๎ ความ
เข๎าใจในข้ันตอน
กระบวนการของ
การดําเนินการ
จัดทํา/ทบทวน/
แผนพัฒนา
การศึกษาของ
สถานศึกษาสังกัด
องค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถ่ิน ตาม
กําหนดระยะเวลา
ที่กําหนด 
  

กองการศึกษา 
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3.4 แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

53 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ และศึกษา
ดูงานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
จัดทําหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษา 

เพ่ือให๎ครู ผู๎ดูแลเด็ก
และบุคลากรได๎มี
ความรู๎ ความเข๎าใจ
ตลอดจนสามารถ
ทบทวนหลักสูตร
สถานศึกษาให๎มี
ความสอดคล๎องทัน
ตํอการเปลี่ยนแปลง 
เพ่ือการพัฒนาไปสูํ
หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 
2560 

ครู/ผู๎ดูแลเด็ก 
บุคลากรและผู๎
ปฏิบัติหน๎าท่ีในการ
จัดกิจกรรมการ
เรียนรู๎ และพัฒนา
ทักษะสําหรับเด็ก
และผู๎มีสํวนเก่ียวกับ
การบริหารจัด
การศึกษาของศูนย๑
พัฒนาเด็กสังกัด
เทศบาลเมืองแมํโจ๎
ทั้ง 2 แหํง 

   20,000 20,000 ร๎อยละ
ของผู๎ที่เข๎า
รํวม
โครงการ 

ครู ผู๎ดูแลเด็กและ
บุคลากรศึกษาของ
เทศบาลเมืองแมํโจ๎มี
ความรู๎ความเข๎าใจ
และสามารถ
ดําเนินการทบทวน
หลักสูตร
สถานศึกษาตาม
กรอบหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560 

กองการศึกษา 

54 โครงการฝึกอบรมผู๎นํา
การจัดกิจกรรม
นันทนาการ เกมส๑ แกํ
เด็กและเยาวชนใน
ชุมชน เทศบาลเมือง
แมํโจ๎ 

เพ่ือสํงเสริมให๎มีผู๎นํา
ด๎านกิจกรรม 
นันทนาการในชุมชน 
ในโรงเรียน  เขต
เทศบาลเมืองแมํโจ ๎

ครูศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็กฯ ครูจาก
โรงเรียนในเขต
เทศบาลเมืองแมํโจ๎ 
ผู๎นําด๎านกิจกรรม
เยาวชนใน จํานวน 
19 ชุมขน รํวม
กิจกรรมไมํน๎อยกวํา 
70 คน 

   25,250 25,250 ร๎อยละ
ของคนที่
เข๎ารํวม
โครงการ 

ผู๎เช๎ารํวมโครงการ
เข๎าใจบทบาทหน๎าท่ี
การเป็นผู๎นําการจัด
กิจกรรมนันทนาการ
วางแผนจัดกิจกรรม
ได๎อยํางเหมาะสม 

กองการศึกษา 
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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) 

55 โครงการจ๎างเหมา
บริการรถรับ-สํงเด็ก
เล็ก เพ่ือสํงเสริม
คุณภาพชีวิตของเด็ก
ปฐมวัย                            
ในศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองแมํโจ๎
(ศูนย๑แมํเตาไห) 

เพ่ือให๎บริการ
ชํวยเหลือสงเคราะห๑
ครอบครัวเด็กปฐมวัย
ที่ประสบความ
เดือดร๎อน และพัฒนา
คุณภาพการบริหาร
จัดการ การศึกษาของ
เทศบาลเมืองแมํโจ ๎

เด็กเล็กศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็ก
ได๎รับความ
ชํวยเหลือ  

   800,000 800,000 จํานวนเด็ก
เล็กศูนย๑
พัฒนาเด็ก
เล็กได๎รับ
ความ
ชํวยเหลือ 

ครอบครัวเด็ก
เด็กปฐมวัยได๎รับ
ความเหลือสํงผล
ให๎เด็กมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน ทํา
ให๎เด็กมี
พัฒนาการที่ดี
เหมาะสมตาม
วัย 

กองการศึกษา 

56 โครงการจ๎างเหมา
บริการรถรับ-สํงเด็ก
เล็ก เพ่ือสํงเสริม
คุณภาพชีวิตของเด็ก
ปฐมวัย                            
ในศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองแมํโจ๎
(ศูนย๑ทุํงปุาเก็ด) 

เพ่ือให๎บริการ
ชํวยเหลือสงเคราะห๑
ครอบครัวเด็กปฐมวัย
ที่ประสบความ
เดือดร๎อน และพัฒนา
คุณภาพการบริหาร
จัดการ การศึกษาของ
เทศบาลเมืองแมํโจ ๎

เด็กเล็กศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็ก
ได๎รับความ
ชํวยเหลือ  

   800,000 800,000 จํานวนเด็ก
เล็กศูนย๑
พัฒนาเด็ก
เล็กได๎รับ
ความ
ชํวยเหลือ 

ครอบครัวเด็ก
เด็กปฐมวัยได๎รับ
ความเหลือสํงผล
ให๎เด็กมีคุณภาพ
ชวิีตที่ดีข้ึน ทํา
ให๎เด็กมี
พัฒนาการที่ดี
เหมาะสมตาม
วัย 

กองการศึกษา 
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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) 

57 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการลูกหลานแมํโจ๎ 
เกิดแมํโจ๎ โตแมํโจ๎ เรียน
แมํโจ๎  
(สร้างกิจกรรมความ
ร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้กับ
สถานศึกษาในเขตเทศบาล 
และสนับสนุนให้นักเรียน
ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
แม่โจ้ โดยให้โควตาหรือให้
ทุนการศึกษา) 

1. สนับสนุนให๎
ลูกหลานชาวแมํโจ๎
ได๎เติบโตและศึกษา
ในพ้ืนที่ เพ่ือให๎เกิด
ความรัก ความ
ผูกพัน และใกล๎ชิด
กับชุมชน 
2. เพ่ือสร๎างความ
รํวมมือระหวําง
สถานศึกษาในพ้ืนที่
ทุกระดับ ต้ังแตํ
อนุบาลถึง
อุดมศึกษา 

     500,000 1. กิจกรรม
ความรํวมมือ
ระหวําง
สถานศึกษาใน
พ้ืนที่ 20 
กิจกรรม 
2. จํานวน
นักเรียน
นักศึกษาท่ีเข๎า
รํวม 1000 
คน 

เยาวชนแมํ โจ๎ ไ ด๎
เติบโตและศึกษา
ใ น พ้ื นที่ อ ยํ า ง มี
คุณภาพ เกิดความ
รักและผูกพันกับ
ชุมชน 

กองการศึกษา
ทม.แมํโจ๎ 

รํวม 
มหาวิทยาลัยแมํ

โจ ๎
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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) 

58 โครงการฝากลูกหลานกับ
เทศบาลแมํโจ ๎
(จัดหาที่พัก หรือรับสมัคร
ครัวเรือนในเขต ทม.แม่โจ้ 
เป็น Host ให้แก่ นศ.แม่
โจ้ที่มาจากต่างประเทศ
หรือต่างถ่ิน) 

1. เพื่อสนับสนุนที่
พักอาศัยแกํ
นักศึกษาจากตําง
ถิ่นหรือตํางประเทศ 
ที่เดินทางมาศึกษา
ในสถาบันการศึกษา
ในเขตเทศบาลเมือง
แมํโจ๎ 
2. สร๎างความรัก
ความผูกพันระหวาํง
ประชนชาวแมํโจ๎กับ
เยาวชนจากตํางถิ่น 

นักศึกษามีที่พัก
อาศัยฟรีในระหวําง
การศึกษาในพื้นที่
แมํโจ๎ และมีความ
ผูกพันกับชุมชนแมํ
โจ๎ 

    500,000 1. จํานวน
ครัวเรือนที่เข๎า
รํวมโครงการ 50 
ครัวเรือน 
2. จํานวน
นักศึกษาที่มีที่พัก
อาศัยระหวําง
เรียนฟรี 50 คน 

เทศบาลเมืองแมํ
โจ๎ เป็นชุมชนแหํง
การศึกษาที่ ดี  ที่
ผู๎คนจากตํางถิ่น
อยากเดินทางเข๎า
มาศึกษา 

กองการศึกษา
ทม.แมํโจ๎ 

รํวม 
มหาวิทยาลัยแมํ

โจ ๎

59 โครงการลูกแมํโจ๎ แป๋ง
บ๎านสร๎างเมืองแมํโจ ๎

1. เพื่อสร๎างจิต
สาธารณะและจิต
อาสาแกํนักศึกษา
และเยาวชนในพื้นที่
แมํโจ๎ 
2. เพื่อพัฒนาชุมชน
แมํโจ๎อยํางย่ังยืน 
บนพื้นฐานการ
พัฒนาแบบภูมิ
สังคม 

ชุมชนต๎นแบบใน
พื้นที่ ทม.แมํโจ๎
ได๎รับการพัฒนา
อยํางย่ังยืนตาม
แนวคิดพระราชดําริ 
โดยการมีสํวนรํวม
ระหวํางชุมชน 
นักศึกษา ภาครัฐ 
และนักวิชาการใน
พื้นที่ 

    600,000 1. ระดับ
ความสาํเร็จของ
ชุมชนที่ได๎รับการ
พัฒนาอยํางย่ังยืน
ตามแนวทาง
พระราชดําร ิ
2. จํานวน
นักศึกษาที่เข๎า
รํวมโครงการ 50 
คน 

ชุมชนได๎รับการ
พัฒนาอยํางย่ังยืน 
นัก ศึ กษา ไ ด๎ รั บ
ก า ร ป ลู ก ฝ๓ ง
แ น ว คิ ด จิ ต
สาธารณะ 

กองการศึกษา
ทม.แมํโจ๎ 

รํวม 
มหาวิทยาลัยแมํ

โจ ๎
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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) 

60 โครงการ “แมํโจ๎” เมืองแหํง
การเรียนรู๎ตลอดชีวิต 
(สนับสนุนประชาชนทุกช่วง
อายุในพื้นที่ ทม.แม่โจ้ ได้
ศึกษาเรียนรู้และ Up-skill / 
Re-skill จากฐานเรียนรู้ 
แหล่งเรียนรู้ และหลักสูตร
ระยะสั้น ระยะยาว Degree 
และ Non-degree ใน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่เปิดให้
เรียนรู้ได้ตลอดชีวิต) 

1. เพื่อเปิดโอกาสให๎
ประชาชนชาวแมํโจ๎
ทุกเพศทุกวัยได๎ศึกษา
เรียนรู๎ตลอดชีวิต 

ประชาชนใน
พื้นที่ ทม.แมํโจ๎
ได๎เรียนรู๎ตาม
ความต๎องการ 
สามารถ
นํามาใช๎
ประโยชน๑และ
สร๎างรายได๎
ให๎แกํครอบครัว 

    1,450,000 1. จํานวน
ประชาชนที่เขา๎
รับการเรียนรู๎
ตลอดชีวิตทุก
รูปแบบและ
นําไปใช๎
ประโยชน๑ได๎ 
200 คน 
2. รายได๎ที่
เพิ่มขึ้น ร๎อยละ 
20 

แมํโจ๎เป็นชุมชนที่
มั่ น ค ง  มั่ ง คั่ ง 
ประชาชนทุกชํวง
อายุมีการศึกษา 
ส า ม า ร ถ พึ่ ง พ า
ตนเองได๎ 

กองการศึกษา
ทม.แมํโจ ๎

รํวม 
มหาวิทยาลัย

แมํโจ๎ 

61 โครงการศูนย๑ดูแลสุขภาพ
องค๑รวมด๎วยสมุนไพรและ
การแพทย๑แผนไทย (Well-
being @ Maejo) 
 

1. เพื่อเป็นสถานที่ให๎
ความรูแ๎ละบริการ
ด๎านสุขภาพองค๑รวม 
โดยบูรณาการองค๑
ความรู๎ด๎านเกษตร
อินทรีย๑ สมุนไพร และ
การแพทย๑พื้นบ๎าน
ผสมผสานกับแพทย๑
แผนป๓จจุบัน 
2. เพื่อสร๎างเสริมและ
ดูแลสุขภาพที่ดีแกํ
ประชาชนทั้งในและ
นอกพื้นที่ 

เกิดศูนย๑บริการ
ดูแลสุขภาพ
ครบวงจรด๎วย
ภูมิป๓ญญา
พื้นบ๎านผสาน
กับการแพทย๑
แผนป๓จจุบัน 

    5,000,000 1. ระดับ
ความสาํเร็จใน
การจัดต้ังศูนย๑ 
Well-being @ 
Maejo 
2. จํานวน
ผู๎รับบริการ 
5,000 คน 
3. รายได๎จาก
การให๎บริการ 
2 ล๎านบาท 

ประชาชนแมํโจ๎มี
สุขภาพที่ดี และมี
ความรู๎ในการดูแล
รักษาสุขภาพองค๑
ร ว ม ด๎ ว ย วิ ถี
พื้นบ๎าน 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล๎อม 

ทม.แมํโจ ๎
รํวม 

โรงพยาบาลสัน
ทราย 
และ 

มหาวิทยาลัย
แมํโจ๎ 

รวม 61 โครงการ      27,427,250 35,908,250    
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3.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

ภาพรวมของเทศบาล         
1 โครงการกีฬาชุมชน เด็ก 

เยาวชน ผู๎สูงอายุและสตรี
แมํบ๎านสานสัมพันธ๑
เทศบาลเมืองแมํโจ ๎

เพ่ือสํงเสริม
สุขภาพให๎แข็งแรง 
สํงเสริมการเลํน
กีฬาในชุมชน สืบ
สาน
ศิลปวัฒนธรรม
ความเป็นไทยและ
ลักษณะนิสัยด๎าน
กีฬาที่ดีและ
ปลูกฝ๓งทัศนคติที่ดี
ในการแสดงความ
ยินดีและสร๎าง
ขวัญกําลังใจให๎แกํ
ผู๎อื่น 
เพ่ือสร๎างความ
สมานสามัคคีใน
ชุมชน 

เด็ก เยาวชน 
ผู๎สูงอายุ 
และสตรี
แมํบ๎านใน
พ้ืนที่
เทศบาล
เมืองแมํโจ๎ 

   100,000 100,000 ร๎อยละ
ของ 
จํานวน 
ผู๎เข๎ารํวม 

ผู๎เข๎ารํวมโครงการ
สามารถใช๎เวลาวําง
ให๎เกิดประโยชน๑โดย
การเลํนกีฬา สืบ
สานศิลปวัฒนธรรม
ความเป็นไทย และมี
ลักษณะนิสัยที่ดีด๎าน
กีฬา และสามารถ
นําการละเลํนแบบ
ไทยไปประยุกต๑
สําหรับการสงํเสริม
สุขภาพที่ดี 

สํานักปลัดฯ 
งานพัฒนา

ชุมชน 
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3.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

2 โครงการจัดงาน
แขํงขันกีฬาประชาชน
ท๎องถ่ิน 

1.เพ่ือเชื่อม
ความสัมพันธ๑ระหวําง
คณะผู๎บริหาร สมาชิก
สภา ข๎าราชการ ลูกจ๎าง
และพนักงาน 
๒. เพ่ือเสริมสร๎างความ
เป็นมิตรไมตรีระหวําง
องค๑กรตลอดจนสร๎าง
ความสามัคคีในหมูํคณะ
และสร๎าง 
เครือขํายระหวํางองค๑กร 
๓. เพ่ือสํงเสริมและ
สนับสนุนให๎บุคลากร
และประชาชนหันมา
สนใจ 
การออกกําลังกายโดย
การเลํนกีฬาเพ่ือสุขภาพ 

สํงนักกีฬา 
ได๎แกํ คณะ
ผู๎บริหาร 
สมาชิกสภา 
ข๎าราชการ 
ลูกจ๎างและ
พนักงานของ
เทศบาลเมือง
แมํโจ๎และ
ประชาชนใน
เขตเทศบาล
เมืองแมํโจ๎เข๎า
รํวมการ
แขํงขันกีฬา
ประชาชน
ท๎องถ่ิน 
 

   100,000 100,000 ๑. ผู๎ที่เข๎า
รํวม 
โครงการ 
มีความ 
พึงพอใจ 
มากกวํา 
ร๎อยละ 
๘๐ ข้ึนไป 
๒. สร๎าง 
ความ
สามัคค ี
ความ
รํวมมือ 
ที่ดี 
ระหวําง 
ทุ ก ภ า ค
สํวน 

๑. บุคลากรขององศ๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นได๎
ใช๎เวลาวํางให๎เกิด
ประโยชน๑ หํางไกลจาก
ยาเสพติด อบายมุข
ตํางๆและสามารถ
ปูองกันและแก๎ไขป๓ญหา 
ครอบครัวได๎ 
๒. บุคลากรขององค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นใน
เขตอําเภอสันทราย12 
เทศบาล มีเจตคติที่ดีตํอ
กันมีความรํวมมือกันใน
การสร๎างเครือขํายของ
องค๑กร 
๓. ประชาชนในเขต
อําเภอสันทราย ได๎หัน
มาสนใจในการออก
กําลังกายการดูและ
รักษาสุขภาพ 
และมีความรํวมมือที่ดี
กับองค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น ในการพัฒนา 
ตํอไป 

กองการศึกษา 
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3.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

3 โครงการพัฒนาสํงเสริม
การกีฬานันทนาการและ
กิจกรรมทางกายเพ่ือ
ประชาชนและเยาวชนใน
เขตเทศบาลเมืองแมํโจ๎  

เพ่ือสํงเสริมให๎
ประชาชนเลํนกีฬา
และหํางไกลจากยา
เสพติดรวมถึงการมี
สุขภาพที่ดีจากการ
เลํนกีฬา ประเภท
ตํางๆ 

กิจกรรม
สํงเสริม
สุขภาพการ
กีฬาและ
นันทนาการ
ให๎กับเด็ก 
เยาวชน 

   100,000 100,000 ๑. จํานวน
เด็ก
เยาวชนที่
เข๎ารํวม
กิจกรรมฯ 
๒. จํานวน
กิจกรรมที่
สํงเสริม
และ
สนับสนุน
กีฬาและ
นันทนากา
ร 

๑. เด็ก เยาวชน 
นักเรียน นักศึกษา  
มีสุขภาพพลานามัยที่
ดีและมีคุณภาพชีวิตที่
ดีข้ึน 
๒. เด็ก เยาวชน  
นักเรียน ได๎ตระหนัก
และเห็นคุณคําสุขภาพ
ของตัวเอง 
โดยหันมาออกกําลัง
กายเพ่ือสุขภาพมาก
ย่ิงข้ึน 

กอง
การศึกษา 
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3.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

4 โครงการแขํงขันกีฬา
เยาวชน ประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองแมํโจ๎ตํอต๎าน
ยาเสพติด 

เพ่ือสํงเสริมให๎
ประชาชนเลํนกีฬา
และหํางไกลจากยา
เสพติดรวมถึงการมี
สุขภาพที่ดีจากการ
เลํนกีฬา ประเภท
ตํางๆ 

กิจกรรม
สํงเสริม
สุขภาพการ
กีฬาและ
นันทนาการ
ให๎กับเด็ก 
เยาวชน 

   50,000 50,000 ๑. จํานวน
เด็ก
เยาวชนที่
เข๎ารํวม
กิจกรรมฯ 
๒. จํานวน
กิจกรรมที่
สํงเสริม
และ
สนับสนุน
กีฬาและ
นันทนากา
ร 

๑. เด็ก เยาวชน 
นักเรียน นักศึกษา  
มีสุขภาพพลานามัยที่
ดีและมีคุณภาพชีวิตที่
ดีข้ึน 
๒. เด็ก เยาวชน  
นักเรียน ได๎ตระหนัก
และเห็นคุณคําสุขภาพ
ของตัวเอง 
โดยหันมาออกกําลัง
กายเพ่ือสุขภาพมาก
ย่ิงข้ึน 

กองการศึกษา 
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3.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

5 โครงการแขํงขันกีฬา      
เปตอง เทศบาลเมืองแมํโจ๎ 
ตํอต๎านยาเสพติด 

เพ่ือสํงเสริมให๎
ประชาชนเลํนกีฬา
และหํางไกลจากยา
เสพติดรวมถึงการมี
สุขภาพที่ดีจากการ
เลํนกีฬา ประเภท
ตํางๆ 

กิจกรรม
สํงเสริม
สุขภาพการ
กีฬาและ
นันทนาการ
ให๎กับ
ประชาชน
ทั่วไป และ
ผู๎สูงอายุ 

   50,000 50,000 ๑. จํานวน
เด็กเยาวชน
ที่เข๎ารํวม
กิจกรรมฯ 
๒. จํานวน
กิจกรรมที่
สํงเสริมและ
สนับสนุน
กีฬาและ
นันทนาการ 

๑. ประชาชนทั่วไป 
และผู๎สูงอายุ  
มีสุขภาพพลานามัยที่
ดีและมีคุณภาพชีวิตที่
ดีข้ึน 
๒. เด็ก เยาวชน  
นักเรียน ได๎ตระหนัก
และเห็นคุณคําสุขภาพ
ของตัวเอง 
โดยหันมาออกกําลัง
กายเพ่ือสุขภาพมาก
ย่ิงข้ึน 

กองการศึกษา 
 

รวม 5 โครงการ         400,000 400,000    
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3.6 แผนงานงบกลาง 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

ภาพรวมของเทศบาล         
1. จัดสรรเบี้ยยังชีพผูส๎ูงอายุ เพ่ือให๎ผู๎สูงอายุได๎รับ 

ส วั ส ดิ ก า ร สั ง ค ม 
อยํางทั่วถึง 

ผู๎สูงอายุในเขต
เทศบาลเมือง
แมํโจ๎ 

   30,000,000 30,000,000 จํานวน
ผู๎สูงอายุ 
ที่ขอรับ
เบี้ยยัง 
ชีพ 

ผู๎สูงอายุได๎รับ 
สวัสดิการสังคม อยําง
ทั่วถึง 

สํานักปลัด 
งานพัฒนา

ชุมชน 

2 จัดสรรเบี้ยยังชีพผู๎พิการ เพ่ือให๎ผู๎พิการได๎รับ 
ส วั ส ดิ ก า ร สั ง ค ม 
อยํางทั่วถึง 

ผู๎พิการ ในเขต
เทศบาลเมือง
แมํโจ๎ 

   5,000,000 5,000,000 จํานวนผู๎
พิการที่ 
ขอรับ
เบี้ยยัง
ชีพ 

ผู๎พิการได๎รับ 
สวัสดิการสังคม อยําง
ทั่วถึง 

สํานักปลัด 
งานพัฒนา

ชุมชน 

3 จัดสรรเบี้ยยังชีพผู๎ปุวยโรค 
เอดส๑ 

เ พ่ื อ ให๎ ผู๎ ปุ ว ย โ ร ค 
เอดส๑ได๎รับสวัสดิการ 
สังคม 

ผู๎ปุวยเอดส๑ใน
เขตเทศบาล
เมืองแมํโจ๎ 

   330,000 330,000 จํานวน
ผู๎ปุวย 
โรค
เอดส๑ ท่ี 
ขอรับ
เบี้ย ยัง
ชีพ 

ผู๎ปุวยเอดส๑ได๎รับ 
สวัสดิการ สังคม อยําง
ทั่วถึง 

สํานักปลัด 
งานพัฒนา

ชุมชน 

รวม 3 โครงการ      35,330,000 35,330,000    
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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 ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

ชุมชนแม่โจ้         
1 โครงการสงํเสริม

วัฒนธรรม
ประเพณีวันลอย
กระทงและ
ประเพณี
สงกรานต๑  
 

1.เพ่ือสํงเสริมสนับสนุนและ
อนุรักษ๑สืบสานประเพณีวันลอย
กระทงและประเพณีสงกรานต๑  
2. เพ่ือปลูกจิตสํานึกรุํนลูก รุํน
หลาน และเด็กเยาวชนในท๎องถ่ิน
เกิดความตระหนัก และเข๎ามามี
สํวนรํวมในการอนุรักษ๑ ฟ้ืนฟู และ
สืบสานภูมิป๓ญญาและคุณคําความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม ท้ังที่
เป็นชีวิต คํานิยมที่ดีงาม 

กลุํม
ผู๎สูงอายุ 
กลุํมสตรี 
เด็กและ
เยาวชน ใน
เขตเทศบาล
เมืองแมํโจ๎ 
จํานวน  
200 คน 

    50,000 ร๎อยละ
ของ 
จํานวน 
ผู๎เข๎ารํวม 

วัฒนธรรมท๎องถ่ิน
ได๎รับการสํงเสริม
อนุรักษ๑สูํคนรุํนหลงั 
และรู๎จักวิถีชีวิต รู๎ถึง
คุณคําของ
ประวัติศาสตร๑ใน
ท๎องถ่ิน ความเป็นมา
และวัฒนธรรม
ประเพณีของท๎องถ่ิน 

กองการศึกษา 
กับ 

ชุมชนแมํโจ ๎
 
 

 



~ 245 ~ 

~ 245 ~ 
 

4.1แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

ภาพรวมของเทศบาล         
2 โครงการอบรมสํงเสริม

พัฒนาภูมิป๓ญญา
ผู๎สูงอายุ เทศบาลเมือง
แมํโจ๎ 
 

1.เพ่ือสํงเสริมสนับสนุน
และอนุรักษ๑สืบสาน
ประเพณีการทําตุง 
2. เพ่ือปลูกจิตสํานึกรุํน
ลูก รุํนหลาน และเด็ก
เยาวชนในท๎องถ่ินเกิด
ความตระหนัก และเข๎า
มามีสํวนรํวมในการ
อนุรักษ๑ ฟ้ืนฟู และสืบ
สานภูมิป๓ญญาและ
คุณคําความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม ท้ังที่เป็น
ชีวิต คํานิยมที่ดีงาม 

กลุํมผู๎สูงอายุ 
กลุํมสตรี เด็ก
และเยาวชน 
ในเขตเทศบาล
เมืองแมํโจ๎ 
จํานวน  200 
คน 

   100,000 100,000 ร๎อยละ
ของ 
จํานวน 
ผู๎เข๎ารํวม 

วัฒนธรรมท๎องถ่ิน
ได๎รับการสํงเสริม
อนุรักษ๑สูํคนรุํนหลงั 
และรู๎จักวิถีชีวิต รู๎ถึง
คุณคําของ
ประวัติศาสตร๑ใน
ท๎องถ่ิน ความเป็นมา
และวัฒนธรรม
ประเพณีของท๎องถ่ิน 

กองการศึกษา 
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4.1แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

3 โครงการกิจกรรมบรรพชา
สามเณรและอุปสมบท
ภาคฤดูร๎อน 

1.เพ่ือสํงเสริมให๎เด็ก
และเยาวชน มี
คุณธรรมจริยธรรม
และสามารถดําเนิน
ชีวิตได๎อยํางมี
ความสุข 
 

กิจกรรม
บรรพชา
สามเณรและ
อุปสมบทภาค
ฤดูร๎อน 

   30,000 30,000 จํานวน
ผู๎เข๎ารํวม
เข๎า
โครงการ 

ทําให๎เด็กและเยาวชน
ของชาติตระหนักใน
คํานิยมด๎านคุณธรรม 
จริยธรรม  สามารถ
นําไปประพฤติปฏิบัติ
ในชีวิต ประจําวันได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ 
ซึ่งจะเป็นการสร๎าง
ทรัพยากรบุคคลของ
ชาติให๎มีคุณธรรม
จริยธรรมและมี
ประสิทธิภาพอันเป็น
ป๓จจัยในการพัฒนา
ประเทศให๎เกิด
ประสิทธิผลตํอไป 

กองการศึกษา 
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4.1แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

4 โครงการสืบสานภูมิ
ป๓ญญาพ้ืนบ๎าน และ      
เสนอผลงาน ขํวงผญ๐า
ล๎านนา 

เพ่ือเป็นการเผยแพรํ
ประชาสัมพันธ๑และ
สํงเสริมให๎เกิดการมี
สํวนรวมในการ
อนุรักษ๑และฟ้ืนฟู สืบ
สานประเพณี
วัฒนธรรมของไทยให๎
คงอยํูกับอนุชนรุํนหลัง
ตํอไป  

ประชาชน
ทั่วไป กลุํม
เยาวชน และ
ผู๎สนใจในเขต
เทศบาลเมือง 
แมํโจ๎  

   20,000 20,000 ร๎อยละ
ของ 
จํานวน 
ผู๎เข๎ารํวม 

ประชาชน เด็ก 
เยาวชนได๎รับการ
สํงเสริมให๎เกิดการมี
สํวนรํวมในการ
อนุรักษ๑ สืบสาน 
ถํายทอดและพ้ืนฟู
รักษาไว๎ซึ่งวัฒนธรรม
ของไทย เกิดความรัก 
ความสมัครสมาน
สามัคคี จากการ
ดําเนินกิจกรรมรํวมกัน 

กองการศึกษา 
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4.1แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

5 โครงการอบรมทักษะการ
แสดงนาฏศิลป์พ้ืนบ๎าน 
เทศบาลเมืองแมํโจ ๎
 

เพ่ือทํานุบํารุง
สํงเสริมและเผยแพรํ
ศิลป์วัฒนธรรมของ
ไทย ปลูกฝ๓งให๎กลุํม
สตรี กลุํมเยาวชน 
ผู๎สูงอายุ เห็นคุณคํา
ของเอกลักษณ๑ไทย 
และผู๎เข๎ามี
ความสามารถในการ
แสดงนาฏศิลป์
พ้ืนบ๎าน และมี
ความรู๎ วิธีการและ
เห็นความสําคัญของ
พิธี 

กลุํมสตรี
แมํบ๎าน กลุํม
เยาวชน กลุํม
ผู๎สูงอายุและ
ประชาชน
ผู๎สนใจเข๎ารํวม
โครงการ  
จํานวน  120 
คน 

   20,000 20,000 ร๎อยละ
ของ 
จํานวน 
ผู๎เข๎ารํวม 

สามารถดําเนินการ
เลือกต้ังประธานชุมชน
เสร็จสมบรูณ๑และสร๎าง
ความเข๎มแข็งของ
องค๑กรภาคประชาชน
ให๎มีความเข๎มแข็งมาก
ย่ิงข้ึน และสามารถ
สนับสนุนให๎ประชาชน
มีสํวนรํวมในการ
ปกครองตนเองมาก
ย่ิงข้ึน 

กองการศึกษา 
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4.1แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

6 โครงการจัดงานประเพณี
ตํางๆ 

เพ่ือสํงเสริมและ
สนับสนุน 
กิจกรรมสํงเสริม 
อนุรักษ๑ สืบสาน 
ฟ้ืนฟู วัฒนธรรม 
ประเพณี 

อนุรักษ๑ สืบ
สาน 
ประเพณี
วัฒนธรรม
ท๎องถ่ิน  
1.ลอย
กระทง 
2.ปีใหมํ
เมือง (สง
กานต๑) 
3.แหํเทียน 

   3,000,000 3,000,000 การจัด
กิจกรรม
งาน ปี ละ 
3 ครัง้ 

1. กิจกรรมวัฒนธรรม
ประเพณีภูมิป๓ญญา
ท๎องถ่ินที่สําคัญของ
ท๎องถ่ินได๎รับการ
อนุรักษ๑ ฟ้ืนฟูเผยแพรํ
และสืบสานให๎คงอยํู
ตํอไป 
2. กิจกรรมประเพณี 
ที่เป็นเอกลักษณ๑ของ
ล๎านนาได๎รับการ
ปฏิบัติสืบทอดตํอไป 

กองการศึกษา 
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4.1แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

7 โครงการสงํเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในการทํางาน
ผู๎บริหาร พนักงาน 
เทศบาลเมืองแมํโจ๎ ภายใต๎
ปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียง 

1.  เพ่ือสํงเสริมและ
พัฒนาให๎
ข๎าราชการ  พนักงา
นราชการและ
เจ๎าหน๎าท่ีของรัฐ มี
ทัศนคติที่ดีตํอการ
ทํางาน  เกิดทักษะ 
ในการทํางานอยํางมี
ความสุข พัฒนา
ศักยภาพในการ
ทํางานให๎เกิด
ประโยชน๑สูงสุด 
2.   เพ่ือสํงเสริม
และพัฒนาให๎
ประชาชนทั่วไป
ผู๎สูงอายุ  สตร ี ใช๎
ชีวิตในสังคมอยํางมี
ความสุข 

จัดกิจกรรมใน
รูปแบบตําง ๆ
เชํน 
อบรม สัมมนา 
นิทรรศการ 
จัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธ๑ 

   50,000 50,000 จํานวน
ผู๎เข๎ารํวม
เข๎า
โครงการ 

ทําให๎เด็กและเยาวชน
ของชาติตระหนักใน
คํานิยมด๎านคุณธรรม
จริยธรรม  สามารถ
นําไปประพฤติปฏิบัติ
ในชีวิต ประจําวันได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ 
ซึ่งจะเป็นการสร๎าง
ทรัพยากรบุคคลของ
ชาติให๎มีคุณธรรม
จริยธรรม 

กองการศึกษา 
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4.1แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

8 อุดหนุนที่ทําการปกครอง
อําเภอสันทราย 
- โครงการจัดงานมหกรรม
ไม๎ดอกไม๎ประดับจังหวัด
เชียงใหมํ  

เพ่ืออุดหนุนการเป็น
คําดําเนินกิจกรรม
ตํางๆของอําเภอสัน
ทราย 

เ พ่ื ออุ ดห นุ น
ก า ร เ ป็ น คํ า
ดํ า เ นิ น
กิจกรรมตําง 
ๆ  ข อ ง ที่ ทํ า
การปกครอง
อํ า เ ภ อ สั น
ทราย 
-โครงการจัด
ง า น  รั ฐ พิ ธี 
งานประเพณี
แ ล ะ ง า น
กิจกรรมอื่น ๆ 

   30,000 30,000 สนับสนุน
กิจ
กิจกรรม
โครงการ
ของที่ทํา
การ
ปกครอง
อําเภอสัน
ทราย 
1 
กิจกรรม/
ตํอป ี

เทศบาลมีสํวนรํวมใน
การจัดงานรัฐพิธีและ
วันสําคัญตํางๆ และ
ประเพณีท๎องถ่ิน 

กองการศึกษา 
รํวมกับ 
ที่ทําการ
อําเภอสัน

ทราย 

9 โครงการวัด ประชา รัฐ 
สร๎างสุข : พัฒนาวัดตาม
แนวทาง 5ส ที่ทุกภาค
สํวนมีสํวนรํวมเทศบาล
เมืองแมํโจ๎ 

เพ่ือใช๎กิจกรรม 5 ส 
เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาคนให๎มีวินัย
โดยฝึกตนจากการ
กับสิ่งรอบตัวสิ่งของ
สะอาดเป็นระเบียบ
เรียบร๎อย 

คณะผู๎บริหาร 
พนักงาน
เทศบาล และ
ประชาชนใน
เขตเทศบาล
เมืองแมํโจ๎ 
จํานวน 100 
คน 

   20,000 20,000 จํานวน
ผู๎เข๎ารํวม
เข๎า
โครงการ 

วัดในเขตเทศบาลเมือง
แมํโจ๎มีความสะอาด
เป็นระเบียบร๎อย 

กองการศึกษา 
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4.1แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

10 โครงการสืบสานวันสําคัญ
ทางพระพุทธศาสนา 
เทศบาลเมืองแมํโจ ๎

เพื่อสํงเสริมสนับสนุน
รณรงค๑ใหค๎ณะผู๎บริหาร 
พนักงานเทศบาล 
ประชาชน เยาวชนได๎มี
โอกาสทําบุญในวัน
ธรรมสวนะได๎แสดงตน
เป็นพุทธมามกะใกล๎ชิด
พระรัตนตรัย 

คณะผู๎บริหาร 
พนักงาน
เทศบาล และ
ประชาชนใน
เขตเทศบาล
เมืองแมํโจ๎ 
จํานวน 100 
คน 

   10,000 10,000 จํานวน
ผู๎เข๎ารํวม
เข๎า
โครงการ 

คณะผู๎บริหาร สมาชิก 
พนักงานเทศบาลได๎มี
โอกาสทํ าบุญใน วัน
ธรรมสวนะได๎แสดงตน
เ ป็ น พุ ท ธ ม า ม ก ะ
ใกล๎ชิดพระรัตนตรัย 

กองการศึกษา 
 

11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการพัฒนาการ
ทํองเท่ียวชุมชนเชิงเกษตร
และวิถีวัฒนธรรมแมํโจ๎ 

1. สํงเสริมการทํองเที่ยว
ชุมชนในพ้ืนที่เทศบาลเมือง
แมํโจ๎และพ้ืนที่ใกล๎เคียง 
2. อนุรักษ๑
ทรัพยากรธรรมชาติและ
แหลํงทํองเที่ยวทาง
วัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย
และชุมชน 
3. สํงเสริมและสนับสนุน
อาชีพเกษตรและอาชีพอ่ืน 
ให๎เป็นไปตามแนว
พระราชดําริ โดย อันจะ
นําไปสูํการเสริมสร๎างความ
เข๎มแข็งของชุมชนและสังคม
ตํอไป 
4. สร๎างแหลํงเรียนรู๎และ
ฝึกอบรม และแปลงสาธิต
ให๎แกํนักศึกษา และ
ประชาชนทั่วไปเพ่ือชุมชนจะ
ได๎มีสํวนรํวมเกิดการสร๎าง
รายได ๎

เกิดแหลํงทํอง
เท่ียงชุมชนใน
เขตเทศบาล
เมืองแมํโจ๎ 

    500,000 1. จํานวน
นักทํองเท่ี
ยว 1000 
คน 

เกิดพ้ืนที่การ
ทํองเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมเกษตร ท่ี
มหาวิทยาลัยแมํโจ๎
ชุมชนแมํโจ๎ และ
ชุมชนใกล๎เคียง เพ่ือ
เป็นพ้ืนที่ต๎นแบบใน
การดําเนินงานตาม
โครงการพระราชดําริ 
ในการอนุรักษ๑แหลํง
เรียนรู๎ทางวัฒนธรรม 
ธรรมชาติ 

สํานักปลัดฯ 
กองการศึกษา 

รํวม 
มหาวิทยาลัย

แมํโจ๎ 
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4.1แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ การพัฒนาศักยภาพ
ด๎านการตลาดและจัดต้ังลาน
วัฒนธรรม  
“ขํวงสานสืบวัฒนธรรมล๎านนา
ภูมิป๓ญญาท๎องถ่ิน” 

1. เพ่ือการพัฒนา
ศักยภาพสินค๎าและ
ผลิตภัณฑ๑จากฐาน
วัฒนธรรม ภูมิ
ป๓ญญาท๎องถ่ิน 
2. เพ่ือการสร๎าง
มูลคําเพ่ิมอยําง
ย่ังยืนตํอยอดการ
ผลิตสินค๎าจากฐาน
วัฒนธรรม ภูมิ
ป๓ญญาท๎องถ่ิน3. 
เพ่ือสํงเสริมสํงเสริม
และพัฒนาศักยภาพ
ด๎านการตลาดและ
จัดต้ังลานวัฒนธรรม 
“ขํวงสานสืบ
วัฒนธรรมล๎านนา
ภูมิป๓ญญาท๎องถ่ิน” 

ประชาชน
ทั่วไป  
กลุํม
วิสาหกิจ
ชุมชน 
องค๑กรอสิระ
ภายใน
ชุมชน (จัก
สาน เกษตร 
งานฝีมือ 
อาหาร
พ้ืนเมือง 
ฯลฯ) และ
ผู๎สนใจใน
เขตเทศบาล
เมืองแมํโจ๎ 

    250,000 เชิงปริมาณ 
- เกิดการจัดต้ัง
ลานวัฒนธรรม 
“ขํวงสานสืบ
วัฒนธรรม
ล๎านนาภมิป๓ญญา
ท๎องถ่ิน” (หนํวย : 
ขํวง) 
เชิงคุณภาพ 
- ความสําเร็จของ
งาน 
เชิงเวลา  
- ร๎อยละ
ความสําเร็จของ
ระยะเวลาในการ
ดําเนินงาน 
เชิงคําใชจ๎ําย 
- คําใช๎จํายในการ
บริหารงาน 

1. เกิดการพัฒนา
ศักยภาพสินค๎าและ
ผลิตภัณฑ๑จากฐาน
วัฒนธรรม ภูมิป๓ญญา
ท๎องถ่ิน  
2. เกิดการสร๎าง
มูลคําเพ่ิมอยํางย่ังยืน
ตํอยอดการผลิตสินค๎า
จากฐานวัฒนธรรม 
ภูมิป๓ญญาท๎องถ่ิน 
3. เกิดการสํงเสริม
สํงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพด๎าน
การตลาดและจัดต้ัง
ลานวัฒนธรรม “ขํวง
สานสืบวัฒนธรรม
ล๎านนาภูมิป๓ญญา
ท๎องถ่ิน” 

เทศบาลเมืองแมํ
โจ๎รํวมกับ 

มหาวิทยาลัยแมํโจ๎ 

รวม 12 โครงการ      3,280,000 4,080,000    
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(ผ.02) 
รายละเอียดโครงการพฒันาแผนพฒันาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) 

เทศบาลเมืองแมโ่จ้ อ าเภอสันทราย  จังหวดัเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 3 การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  ยุทธศาสตรท์ี ่5.   ด้านอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 
5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

ชุมชนป่าบง          
1 โครงการขุดลอกลํา

เหมือง (สถานที่
ดําเนินการ หมูํที่ 2 ต.
หนองหาร 

1. เพ่ือกําจัดวัชพืชและสิ่ง
ปฏิกูลในแหลํงนํ้า 
2. เพ่ือให๎การระบายนํ้าดี
ย่ิงข้ึน 
3. เพ่ือลดป๓ญหานํ้าเนํา
เสีย และเป็นแหลํงเพาะ
เชื้อโรค 

ขุดลอกลํา
เหมือง 
จํานวน 1 
สาย 

    200,000 ร๎อยละ
ของ
ระยะทาง
ที่ขุดลอก
ได๎ 

1. วัชพืชและสิ่งปฏิกูล
ลดน๎อยลง 
2. การระบายนํ้า
รวดเร็วข้ึน 
3. ป๓ญหานํ้าเนําเสีย 
และเป็นแหลํงเพาะ
เชื้อโรคลดลง 

กองชําง 
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5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

ชุมชนสหกรณ์นิคม 2          
2 โครงการขุดลอกลํา

เหมือง (สถานที่
กํอสร๎างบริเวณข๎าง
บ๎านคุณปราณี(ร๎าน
เต๎งหน่ึงนํ้าแข็งละข๎าง
บ๎านยายพลอย เจริญ 

1. เพ่ือกําจัดวัชพืชและสิ่ง
ปฏิกูลในแหลํงนํ้า 
2. เพ่ือให๎การระบายนํ้าดี
ย่ิงข้ึน 
3. เพ่ือลดป๓ญหานํ้าเนํา
เสีย และเป็นแหลํงเพาะ
เชื้อโรค 

ขุดลอกลํา
เหมือง 
จํานวน 1 
สาย 

    200,000 ร๎อยละ
ของ
ระยะทาง
ที่ขุดลอก
ได๎ 

1. วัชพืชและสิ่ง
ปฏิกูลลดน๎อยลง 
2. การระบายนํ้า
รวดเร็วข้ึน 
3. ป๓ญหานํ้าเนํา
เสีย และเป็น
แหลํงเพาะเชื้อโรค
ลดลง 

กองชําง 

ชุมชนหนองทราย         
3 โครงการขุดลอกลํา

เหมืองกลางสายผําน
ชุมชน (สถานที่
กํอสร๎างบริเวณหมูํที่ 
5 ต.ปุาไผํ) 

1. เพ่ือกําจัดวัชพืชและสิ่ง
ปฏิกูลในแหลํงนํ้า 
2. เพ่ือให๎การระบายนํ้าดี
ย่ิงข้ึน 
3. เพ่ือลดป๓ญหานํ้าเนํา
เสีย และเป็นแหลํงเพาะ
เชื้อโรค 

ขุดลอกลํา
เหมือง 
จํานวน 1 
สาย 

    200,000 ร๎อยละ
ของ
ระยะทาง
ที่ขุดลอก
ได๎ 

1. วัชพืชและสิ่ง
ปฏิกูลลดน๎อยลง 
2. การระบายนํ้า
รวดเร็วข้ึน 
3. ป๓ญหานํ้าเนํา
เสีย และเป็น
แหลํงเพาะเชื้อโรค
ลดลง 

กองชําง 
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5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

ภาพรวมของเทศบาลเมืองแม่โจ้          
4 โครงการคลองสวย นํ้า

ใส ปูองกันอุทกภัย 
เทศบาลเมืองแมํโจ๎ 
อําเภอสันทราย  
จังหวัดเชียงใหมํ  

3.1เพื่อแก๎ไขป๓ญหาอุทกภัย ทําให๎
ลําเหมืองสาธารณะตําง ๆ สามารถ
ระบายน้ําทําได๎ดีขึ้น  ปูองกันการ
เกิดน้ําทํวมขังเส๎นทางสัญจรและ
พื้นที่อยูํอาศัยของราษฎร  
3.2เพื่อแก๎ไขป๓ญหาน้ําเนําเสียทําให๎
คุณภาพน้ําดีขึ้น  ไมํสํงกลิ่นเหม็น 
กําจัดแหลํ งเพาะพันธุ๑ เชื้ อโรค 
และปูองกันโรคติดตํอที่เกิดจาก
น้ําเนําเสีย  
3.3เพื่อแก๎ไขป๓ญหาหมักหมมของ
ดินเลน ทําให๎หนองน้ําสามารถรับ
ปริมาณน้ําที่ ไหลมาจากพื้นที่ อ่ืน
ได๎อยํางเพียงพอ     
3.4เพื่อให๎น้ําในลําน้ํา หนองน้ํา 
มี คุ ณ ภ า พ ที่ เ ห ม า ะ ส ม แ ล ะ
เพียงพอสําหรับใช๎ในระบบการ
เกษตรกรรม 
3.5เพื่อปรับปรุงฟื้นฟู ภูมิทัศน๑
โดยรอบของลําเหมือง และหนอง
น้ําสาธารณะ 
3.6สนับสนุน สํงเสริม ให๎
ประชาชนในชุมชนรํวมกันอนุรักษ๑
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
ให๎มีความ 

ดําเนินการ
จํากัดวัชพืช 
และสิ่ง
ปฏิกูล ฟ้ืนฟู
พัฒนาสภาพ
ลําเหมือง 
หนองนํ้า
สาธารณะ 
ภายในพ้ืนที่
เทศบาลเมือง
แมํโจ๎  อ.สัน
ทราย จ.
เชียงใหม ํ

   200,000 200,000 ร๎อยละ
ของ
ระยะทาง
ที่ขุดลอก
ได๎ 

10.1ทําให๎ลําเหมือง 
หนองน้ําสาธารณะมี
คุณภาพน้ําที่ดีขึ้น  ลด
ป๓ญหาการเนําเสียของน้ํา 
และไมํสํงกลิ่นเหม็น และ
ได๎ฟ้ืนฟูสภาพของลําน้ํา 
10.2ทําให๎ลําน้ํา หนอง
น้ําสามารถรับปริมาณน้ํา 
ที่ไหลมาจากพ้ืนที่อ่ืนได๎
อยํางเพียงพอ  ทําให๎การ
ระบายน้ําได๎ดีขึ้น  
สามารถปูองกันการเกิด
น้ําทํวมขังเส๎นทางสัญจร
และพ้ืนที่อยูํอาศัยของ
ราษฎร 
10.3สามารถปูองกันการ
เกิดอุทกภัยและภัยแล๎งที่
อาจเกิดขึ้นในอนาคต 
10.4สามารถปูองกัน
โรคติดตํอที่ไหลมาพร๎อม
กับน้ําที่เนําเสีย 
10.5สามารถแก๎ไขป๓ญหา
หมักหมมของดินเลน ที่ทํา
ให๎ลําเหมืองและหนองน้ํา
สาธารณะเป็นแหลํง
เพาะพันธุ๑เช้ือโรค 
10.6สามารถทําให๎ลํา
เหมือง หนองน้ํามีความใส
สะอาดเพ่ือใช๎ในระบบการ
เกษตรกรรม 

กองชําง 
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5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

5 โครงการจ๎างเหมา
ปรับปรุงภูมิทัศน๑  

เพ่ือให๎ ภูมิทัศน๑ในเขต
เทศบาลเมืองแมํโจ๎ที่
สวยงาม 
 

ปรับปรุงภูมิ
ทัศน๑ในเขต
เทศบาล
เมืองแมํโจ๎ 

   1,512,000 1,512,000 ภูมิทัศน๑
ภายใน 
บริเวณ
เทศบาล
เมืองแมํโจ๎
ได๎รับการ
ปรับปรุง 

เทศบาลเมืองแมํ
โจ๎ มีภูมิทัศน๑ที่
สวยงาม นําอยํู 
 

กองชําง 

6 โครงการ ติดต้ังระบบ
ผลิตไฟฟูาพลังงาน
แสงอาทิตย๑ให๎กับระบบ
ประปาหมูํบา๎น 

1. เพื่อดําเนินการติดต้ัง
ระบบผลิตไฟฟูาพลังงาน
แสงอาทิตย๑ให๎กับระบบ
ประปาหมูํบา๎น เพื่อลด
คําใชจ๎ําย/ต๎นทุน ด๎าน
พลังงานจากไฟฟูาพื้นฐาน 
 2. เพื่อปรับปรุงระบบ
ประปาหมูํบา๎นเดิมให๎มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และ
สามารถใช๎ระบบผลิตไฟฟูา
พลังงานแสงอาทิตย๑รํวมกับ
ระบบไฟฟูาพื้นฐาน 
3. เพื่อลดคําใช๎จาํยด๎าน
พลังงานในการสูบน้ําประปา
เพื่อให๎บริการประชาชน 

ประปา
หมูํบ๎าน
ภายในชุมชน
เทศบาลเมือง
แมํโจ๎ 

    290,505 - ระบบผลิต
ไฟฟูาพลังงาน
แสงอาทิตย๑
รํวมกับระบบ
ประปาหมูํบ๎าน
ภายในชุนชน
ในเขตเทศบาล
เมืองแมํโจ๎ อ.
สันทราย จ.
เชียงใหมํ 
จํานวน 1 
ระบบ 
- สามารถ
ประหยัด
คําใช๎จํายด๎าน
พลังงาน ร๎อย
ละ 40 

1. ได๎ระบบผลิต
ไฟฟูาพลังงาน
แสงอาทิตย๑รํวมกับ
ระบบประปา
หมูํบ๎านภายในชุน
ชนในเขตเทศบาล
เมืองแมํโจ๎ อ.สัน
ทราย จ.เชียงใหมํ 
จํานวน 1 ระบบ 
2. สามารถ
ประหยัดคําใช๎จาํย
ด๎านพลังงาน ร๎อย
ละ 40 

เทศบาลเมืองแมํ
โจ๎รํวมกับ 

มหาวิทยาลัยแมํ
โจ๎ 
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5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

7 โครงการ ติดต้ังโคมไฟ
สํองสวํางพลังงาน
แสงอาทิตย๑ 

1. เพ่ือดําเนินการติดต้ัง
โคมไฟสํองสวํางพลังงาน
แสงอาทิตย๑ เพ่ือลดป๓ญหา
การเกิดอุบัติเหตุให๎กับ
ประชาชนในพ้ืนที่เทศบาล
เมืองแมํโจ๎ 
 2. เพ่ืออํานวยความ
สะดวกให๎กับผู๎ที่ใช๎เส๎นทาง
สัญจรไป-มาในพ้ืนที่
เทศบาลเมืองแมํโจ ๎

ชุมชน
เทศบาล
เมืองแมํโจ๎ 

    449,400 - โคมไฟสํอง
สวําง
พลังงาน
แสงอาทิตย๑
บ๎านภายใน
ชุนชนใน
เขตเทศบาล
เมืองแมํโจ๎ 
อ.สันทราย 
จ.เชียงใหมํ 
จํานวน 50 
ต๎น 
- สามารถ
ลดป๓ญหา
การเกิด
อุบัติเหตุ
ให๎กับ
ประชาชน
ในพื้นที่
เทศบาล
เมืองแมํโจ๎ 

1. ได๎โคมไฟสํอง
สวํางพลังงาน
แสงอาทิตย๑บ๎าน
ภายในชุนชนใน
เขตเทศบาล
เมืองแมํโจ๎ อ.สัน
ทราย จ.
เชียงใหมํ 
จํานวน 50 ต๎น 
2. ได๎รับความ
พึงพอใจของ
ชาวบ๎านและผู๎ที่
ใช๎เส๎นทางสัญจร
ไป-มาในพ้ืนที่
เทศบาลเมืองแมํ
โจ ๎

เทศบาลเมืองแมํ
โจ๎รํวมกับ 

มหาวิทยาลัยแมํ
โจ ๎

รวม 7 โครงการ      1,712,000 3,051,905    
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5.2 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

ชุมชนแม่โจ้         
1 โครงการสงํเสริมการ

จัดการขยะในชุมชน 
1.เพ่ือให๎ประชาชนในชุมชนมีรัก
และหวงแหน สร๎างจิตสํานึกการ
อนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวใน
พ้ืนที่ 
2.เพ่ือพัฒนาศักยภาพประชาชน
ในชุมชนให๎มีความรู๎ความเข๎าใจ
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อมในพ้ืนที่เป็นการ
พัฒนาท่ีย่ังยืน 

ประชาชนใน
พ้ืนที่ได๎รับ
การอบรมฯ 
ความรู๎  
จํานวน 
100 คน 

    50,000 จํานวน
ร๎อยละผู๎
รํวมอบรม
100คน 

1.สร๎างจิตสํานึก
ก า ร อ นุ รั ก ษ๑
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล๎อม
เป็นพ้ืนที่สีเขียว 
2.เป็นการอนุ
รักษาบํารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล๎อม 

กอง
สาธารณสุข 

ภาพรวมของเทศบาลเมืองแม่โจ้         
2 โครงการอบรมให๎

ความรู๎ในการอนุรักษ๑
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม 

1.เพ่ือให๎ประชาชนในชุมชนมีรัก
และหวงแหน สร๎างจิตสํานึกการ
อนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวใน
พ้ืนที่ 
2.เพ่ือพัฒนาศักยภาพประชาชน
ในชุมชนให๎มีความรู๎ความเข๎าใจ
การอนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อมในพ้ืนที่เป็นการ
พัฒนาท่ีย่ังยืน 

ประชาชนใน
พ้ืนที่ได๎รับ
การอบรมฯ 
ความรู๎  
จํานวน 
100 คน 

   30,000 30,000 จํานวน
ร๎อยละผู๎
รํวมอบรม
100คน 

1.สร๎างจิตสํานึก
ก า ร อ นุ รั ก ษ๑
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล๎อม
เป็นพ้ืนที่สีเขียว 
2.เป็นการอนุ
รักษาบํารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล๎อม 

กอง
สาธารณสุข 
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5.2 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

3 โครงการสงํเสริมการ
อนุรักษ๑
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อมในเขตเทศบาล
เมืองแมํโจ๎ 

1เพ่ือ สร๎างจิตสํานึก
ให๎ประชาชนรณรงค๑
ชํวยกันอนุรักษ๑
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อมใน
พ้ืนที่  
2.เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพ ความรู๎
ใหมํๆ ให๎กับ
ประชาชนในชุมชน
รณรงค๑ให๎มีความรู๎
ความเข๎าใจในการ
สํงเสริมอนุรักษ๑
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อมใน
พ้ืนที่เกิดความรู๎
ใหมํๆ 

ประชาชนใน
พ้ืนที่ได๎รับการ
อบรมฯ และ
รณรงค๑ให๎
ความรู๎  
จํานวน 100 
คน 
 

   20,000 20,000 จํานวน
ร๎อยละผู๎
รํวม
รณรงค๑/
รํวม
กิจกรรม/
อบรม
100คน 

1.ปชช.ในชุมชน
รํวมมือกันอนุรักษ๑
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล๎อม
ในพ้ืนที ่
2 . ส ร๎ า ง ค ว า ม รู๎
ความเข๎าใจในการ
สํง เสริ มอ นุรั กษ๑
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล๎อม
ในพ้ืนที ่

กอง 
สาธารณสุข 
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5.2 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
สิ่งแวดล๎อมโลก 

1เพ่ือจัดอบรม 
รณรงค๑ จัด
นิทรรศการ 
ประชาชนเข๎าใจและ
ทราบความสําคัญ
วันสิ่งแวดล๎อมโลก 
สํงเสริมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎
ของประชาชนใน
พ้ืนที่ 
2.เพ่ือสร๎างความ
ตระหนักให๎
ประชาชนให๎
ความสําคัญวัน
สิ่งแวดล๎อมโลก 
ทราบป๓ญหา
สิ่งแวดล๎อมที่สํงผล
กระทบตํอโลก 
สามารถนําไป
ประยุกต๑ใช๎/ผสมภูมิ
ป๓ญญาท๎องถ่ิน  

ประชาชนใน
พ้ืนที่ได๎รับการ
อบรมฯ และ
รณรงค๑ให๎
ความรู๎  
จํานวน 100 

   20,000 20,000 จํานวน
ร๎อยละผู๎
รํวม
รณรงค๑/
รํวม
กิจกรรม/
อบรม
100คน 

1. เกิ ดการสร๎ า ง
กลไกการมี สํ วน
รํวมภาคสํวนตํางๆ 
รํวมอนุรักษ๑ ฟ้ืนฟู 
บํารุงรักษาพัฒนา
สิ่ ง แ ว ด ล๎ อ ม ใ น
พ้ืนที ่
2 . ส ร๎ า ง ค ว า ม
ตระหนักให๎ปชช.
ให๎ความสําคัญวัน
สิ่ ง แวดล๎อมโลก 
ท ร า บ ป๓ ญ ห า
สิ่ ง แ ว ด ล๎ อ ม สํ ง
ผลกระทบตํอโลก 

กอง 
สาธารณสุข 
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5.2 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

5 โครงการจิตอาสาพลงั
ประชารัฐ ปูองกันและ
แก๎ไขป๓ญหาไฟปุาและ
หมอกควัน เทศบาลเมือง
แมํโจ๎ 

1.รณรงค๑ให๎
ประชาชนกําจัดขยะ
โดยใช๎วิธีฝ๓งกลบ
แทนการเผา เพ่ือลด
ระดับความรุนแรง
ของสถานการณ๑
หมอก 
2.เพ่ือสร๎างความ
ตระหนักให๎
ประชาชนทราบถึง
ป๓ญหาหมอกควัน
จากการเผา งดการ
เผาขยะในพ้ืนที่ 

ประชาชนใน
พ้ืนที่ได๎รับการ
อบรมฯ และ
รณรงค๑ให๎
ความรู๎  
จํานวน 100 
คน 

   50,000 50,000 จํานวน
ร๎อยละผู๎
รํวม
รณรงค๑/
รํวม
กิจกรรม/
อบรม
100คน 

1 . ป ช ช . เ กิ ด
จิตสํ า นึกงดการ
เ ผ า ล ด ป๓ ญ ห า
หมอ กค วั นแล ะ
ทราบพิษภัยจาก
การเผา 
2.ปชช.รํวมมือกัน
นํ าขยะที่ เ ผ า ไ ด๎ 
ยํอยสลายได๎มาทํา
ปุ๋ ยหมักทดแทน
การเผา  

กอง 
สาธารณสุข 
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5.2 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

6 โครงการรณรงค๑ลด
การใช๎ถุงพลาสติก
และโฟม 

๑ เพ่ือให๎การจัดการขยะ
มูลฝอยโดยการคัดแยก
ถุงพลาสติก โฟม ออก
จากขยะทั่วไป ในพ้ืนที่มี
ประสิทธิภาพ งํายตํอ
การนําขยะมูลฝอยไปใช๎
ประโยชน๑ และลด
ปริมาณขยะมูลฝอยที่
ต๎องสํงไปกําจัด 
๒ เพ่ือสร๎างความ
ตระหนัก สร๎างจิตสานึก
ในการลด คัดแยกขยะ
มูลฝอยให๎กับประชาชน
และทุกภาคสํวน เกิด
ภาพลักษณ๑ที่ดี และ
สามารถเป็นต๎นแบบใน
การคัดแยกขยะ
ถุงพลาสติก โฟม ชํวย
ลดป๓ญหามลพิษด๎าน
สิ่งแวดล๎อม ได๎อีกทาง
หน่ึง 

ประชาชนใน
พ้ืนที่ได๎รับการ
อบรมฯ และ
รณรงค๑ให๎
ความรู๎  
จํานวน 100 
คน 

   20,000 20,000 จํานวน
ร๎อยละผู๎
รํวม
รณรงค๑/
รํวม
กิจกรรม/
อบรม
100คน 

1.ปชช.ทราบ
ป๓ญหาในพ้ืนที่ขยะ
ยํอยสลายยากเชํน
ถุงพลาสติก/โฟม
คัดแยกลดป๓ญหา
ขยะในพ้ืนที่ได๎ 
2.สามารถสร๎างจิต
สานึกให๎ ปชช.ลด 
คัดแยกขยะมูล
ฝอยถุงพลาสติก 
โฟม ชํวยลด
ป๓ญหามลพิษด๎าน
สิ่งแวดล๎อม ได๎  

กองสาธารณสุข 
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5.2 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 โครงการการสํงเสริม
การใช๎สินค๎าและ
บริการที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล๎อม 

๑ เพ่ือสํงเสริมให๎
ประชาชนมีการใช๎สินค๎า
และบริการตํางๆ ที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล๎อม เชํน
บรรจภุัณฑ๑ชั้นเดียวแทน
หลายชั้น ปินโต ถุงผ๎า 
ไปตลาด ยกเลิก
พลาสติก โฟม  
๒ เพ่ือสร๎างความ
ตระหนัก สร๎างจิตสานึก
ในการลด คัดแยกขยะ
มูลฝอยให๎กับประชาชน
และทุกภาคสํวน เกิด
ภาพลักษณ๑ที่ดี และ
สามารถเป็นต๎นแบบใน
การบริหารจัดการขยะ 
ใช๎สินค๎าและบริการ
ตํางๆ ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล๎อม ชํวยลด
ป๓ญหามลพิษด๎าน
สิ่งแวดล๎อม ได๎อีกทาง
หน่ึง 

1.สํงเสริมให๎
ประชาชนใน
ชุมชน ห๎างร๎าน 
บริษัท 
หนํวยงาน
ภาครัฐ เอกชน 
ใช๎สินค๎าและ
บริการตํางๆ ที่
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล๎อม มี
การคัดแยกขยะ
มูลฝอยออก
จากขยะทั่วไป 
กํอนทิ้งขยะลง
ถังขยะ/ถุงดํา  
2.อบรมคณะ
ผู๎บริหาร ผู๎นํา
ชุมชน 
กรรมการ
หมูํบ๎าน 
พนักงานและ
ลูกจ๎าง และ
ประชาชนทั่วไป 
จํานวน 120 
คน                                               

   20,000 20,000 จํานวน
ร๎อยละผู๎
รํวม
รณรงค๑/
รํวม
กิจกรรม/
อบรม
120คน 

1.ปชช.มีความรู๎
นํ า ห ลั ก ก า ร
สํ ง เ ส ริ ม ก า ร ใ ช๎
สินค๎าและบริการ
ที่ เ ป็ น มิ ค ร กั บ
สิ่ ง แ ว ด ล๎ อ ม 
เชํนปินโต ถุงผ๎า 
ไปตลาด  
2.สร๎างจิตสํานึก
สํ ง เ ส ริ ม ก า ร ใ ช๎
สินค๎าที่ เป็นมิตร
กั บ สิ่ ง แ ว ดล๎ อ ม 
ชํ ว ย ล ด ป๓ ญ ห า
ม ล พิ ษ ด๎ า น
สิ่ ง แ ว ดล๎ อ ม แ กํ 
ปชช.ในพ้ืนที่ 

กองสาธารณสุข 
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5.2 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

8 โครงการรณรงค๑ป๓่น
จักรยานเพ่ือลดโลกร๎อน 

๑ เพ่ือสํงเสริมให๎
ประชาชน ออก
กําลังกายที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล๎อม ป๓่น
จักรยานไปจําย
ตลาด เพ่ือลดป๓ญหา
ภาวะโลกร๎อน 
๒ เพ่ือสร๎างความ
ตระหนัก สร๎างจิตสา
นึกในการลดการใช๎
พลังงานสิ้นเปลือง 
ใช๎พลังงานสะอาด
มาทดแทนเชํน
กิจกรรมการออก
กําลังกาย ป๓่น
จักรยาน ชํวยลด
ป๓ญหามลพิษด๎าน
สิ่งแวดล๎อม ได๎อีก
ทางหน่ึง 

ประชาชนใน
พ้ืนที่ได๎รับการ
รณรงค๑ให๎
ความรู๎  มี
กิจกรรมออก
กําลังกาย 
จํานวน 100 
คน 
 

   20,000 20,000 จํานวน
ร๎อยละผู๎
รํวม
รณรงค๑/
รํวม
กิจกรรม/
อบรม
100คน 

1มีกิจกรรมณรงค๑ 
จัดนิทรรศการ ปชช.
ออกกําลังกายและ
การใช๎พลังงาน
สะอาดที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล๎อม สํงเสริม
การแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎ของ
ประชาชนในพ้ืนที่ 
2.เสร๎างความ
ตระหนักให๎ ปชช.ให๎
ความสําคัญการลด
โลกร๎อน ทราบ
ป๓ญหาสิ่งแวดล๎อมที่
สํงผลกระทบตํอโลก
ร๎อน สามารถนําไป
ประยุกต๑ใช๎/ผสมภูมิ
ป๓ญญาท๎องถ่ินให๎มี
ความตระหนัก 
ปูองกัน สิ่งแวดล๎อม
ในพ้ืนที่ 

กอง
สาธารณสุข 
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5.2 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

9 โครงการรณรงค๑สร๎าง
จิตสํานึกในการอนุรักษ๑
ทรัพยากรนํ้า 

1.เพ่ือให๎ประชาชน
ในชุมชนมีรักและ
หวงแหน สร๎าง
จิตสํานึกการอนุรักษ๑
ทรัพยากรนํ้าใน
ชุมชนให๎สะอาด 
2.เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพประชาชน
ในชุมชนให๎มีความรู๎
ความเข๎าใจการ
อนุรักษ๑นํ้าท่ี
ปลอดภัยตํอการ
บริโภค อุปโภค 

-ประชาชนใน
พ้ืนที่ได๎รับการ
อบรมฯ 
ความรู๎ รํวม
กิจกรรมใน
งานอนุรักษ๑
ทรัพยากรนํ้า
ในชุมจํานวน 
200 คน 
 

   20,000 20,000 จํานวน
ร๎อยละผู๎
รํวม
รณรงค๑/
รํวม
กิจกรรม/
อบรม
200คน 

1.ปชช.ในชุมชนมี
รักและหวงแหน 
สร๎างจิตสํานึก
รํวมมือกันรณรงค๑
การอนุรักษ๑
ทรัพยากรนํ้าใน
ชุมชนให๎สะอาด 
2.ประชาชนใน
ชุมชนให๎มีความรู๎
ความเข๎าใจการ
อนุรักษ๑นํ้าท่ี
ปลอดภัยตํอการ
บริโภค อุปโภค 
ปลอดสารพิษ 
 

กอง
สาธารณสุข 
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5.2 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

10 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการขยะ
แบบครบวงจร 

๑ .  เ พ่ื อ เ พ่ิ ม
ประสิทธิภาพระบบ
การจัดการขยะมูล
ฝอยโดยการมีสํวน
รํวมของชุมชนและ
ภาคีเครือขําย แบบ
บูรณาการ    
๒.  เ พ่ือจัดทํ า
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร๑ ก า ร
พัฒนาร ะบบกา ร
จัดการขยะมูลฝอย
โดยการมีสํวนรํวม
ของชุมชนของชุมชน 
๓. เพ่ือสํงเสริมการ
มี สํ ว น รํ ว ม ข อ ง
ป ร ะ ช า ช น ใ ห๎
สามารถลดปริมาณ
ขยะ คั ดแยกขยะ 
นํ า ข ย ะ ม า ใ ช๎
ประโยชน๑อยํางเป็น
รูปธรรมและ เป็ น
ร ะ บ บ  โ ด ย ใ ช๎
หลักการ๓ Rs 

1.อบรมคณะ
ผู๎บริหาร ผู๎นํา
ชุมชน 
กรรมการ
หมูํบ๎าน 
พนักงานและ
ลูกจ๎าง และ
ประชาชนทั่วไป 
จํานวน 100 
คน                                              
2.ประชาชนใน
ชุมชน มีการคัด
แยกขยะ กํอน
ทิ้งขยะลงถัง
ขยะ/ถุงดํา 
แยกประเภทให๎
ถูกต๎องร๎อยละ 
30 %  
3.ปริมาณขยะ
มูลฝอยที่ต๎อง
นําไปกําจัดลด
ขยะลดลงร๎อย
ละ 20 %  

   20,000 20,000 จํานวน
ร๎อยละผู๎
รํวม
รณรงค๑/
รํวม
กิจกรรม/
อบรม
100คน 

1. ปชช. มีความรู๎ความ
เข๎ า ใจ  เ ก่ี ย ว กับการ
จัด ก า ร ข ยะ มู ล ฝ อย 
(Zero Waste) 
 2 . ชุ ม ช น แ ล ะ ทุ ก
ครัวเรือนที่ เข๎ารับการ
ฝึกอบรมได๎รับความรู๎
ขยะแบบครบวงจร  
2.มี เครือขํ ายในการ
จัดการป๓ญหาขยะมูล
ฝอยในครัวเรือนและ
ชุมชน 
3. .ลดปริมาณขยะที่
ต๎องฝ๓ งกลบ  ลดขยะ
ตกค๎างในชุมชน4.มีการ
นําผลิตภัณฑ๑ที่ ได๎จาก
ขยะอินทรีย๑ ได๎แกํ ปุ๋ย
หมัก น้ํ าหมักชีวภาพ 
ซึ่ ง เ ป็ น มิ ต ร กั บ
สิ่ ง แ ว ด ล๎ อ ม ไ ป ใ ช๎
ท าง การ เกษตร  คื น
ธรรมชาติสูํธรรมชาติ 
ลดการใช๎ปุ๋ยเคมีได๎ 

กองสาธารณสุข 
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5.2 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

11 โครงการอบรมให๎ความรู๎
เรื่องการบําบัดนําเสียใน
ครัวเรือน 

1.เพ่ือให๎ประชาชน
ในชุมชนมีความรู๎
ความเข๎าใจ เรื่อง
การบําบัดนํ้าเสียใน
ครัวเรือน การจัดทํา
บํอดักไขมันใน
บ๎านเรือน อาคาร
ตํางๆ กํอนปลํอยลง
สูํแหลํงนํ้าสาธารณะ 
2.เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพประชาชน
ในชุมชนให๎มีความรู๎
ความเข๎าใจการ
ปลํอยนํ้าเสียที่สํงผล
กระทบตํอ
สิ่งแวดล๎อม 

อบรมคณะ
ผู๎บริหาร ผู๎นํา
ชุมชน 
กรรมการ
หมูํบ๎าน 
พนักงานและ
ลูกจ๎าง และ
ประชาชน
ทั่วไป จํานวน 
120 คน                                               
 

   20,000 20,000 จํานวน
ร๎อยละผู๎
รํวม
รณรงค๑/
รํวม
กิจกรรม/
อบรม
100คน 

1.ปชช.ในชุมชน มี
การคัดแยกขยะ ท่ีปน
กับกับขยะมูลฝอย
ทั่วไป กํอนทิง้ขยะลง
ถังขยะ/ถุงดํา แยก
ประเภทให๎ถูกต๎องร๎อย
ละ 30 %  
2ปริมาณขยะมูลฝอย
ที่ต๎องนําไปกําจัดลด
ขยะลดลงร๎อยละ 20 
%และลดปริมาณขยะ
ที่นําไปกําจัดลงร๎อยละ 
40%        

กองสาธารณสุข 
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5.2 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

12 โครงการรวมพลังชํวยกัน
แยก ชํวยลด หมดป๓ญหา
ขยะ 

๑. เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบ
การจัดการขยะมูล
ฝอยโดยการมีสํวน
รํวมของชุมชนและ
ภาคีเครือขําย แบบ
บูรณาการ    
๒. เพ่ือจัดทํา
ยุทธศาสตร๑การ
พัฒนาระบบการ
จัดการขยะมูลฝอย
โดยการมีสํวนรํวม
ของชุมชนของชุมชน 
๓. เพ่ือสํงเสริมการ
มีสํวนรํวมของ
ประชาชนให๎
สามารถลดปริมาณ
ขยะ คัดแยกขยะ 
นําขยะมาใช๎
ประโยชน๑อยํางเป็น
รูปธรรมและเป็น
ระบบ โดยใช๎
หลักการ๓ Rs 

อบรมคณะ
ผู๎บริหาร ผู๎นํา
ชุมชน 
กรรมการ
หมูํบ๎าน 
พนักงานและ
ลูกจ๎าง และ
ประชาชน
ทั่วไป จํานวน 
120 คน                                               
 

   20,000 20,000 จํานวน
ร๎อยละผู๎
รํวม
รณรงค๑/
รํวม
กิจกรรม/
อบรม
100คน 

1.เกิดระบบการ
จัดการขยะรี
ไซเคิล 19 ชุมชน 
ลดปริมาณขยะที่
นําไปฝ๓งกลบลงได๎ 
2.สร๎างรายได๎
เสริม และปลูกฝ๓ง
นิสัยการออม 
ให๎กับกําลังพล
และครอบครัว ท่ี
เข๎ารํวมโครงการ     
3.สํงเสริมและ
เสริมสร๎างการมี
สํวนรํวม
สิ่งแวดล๎อมและ
พัฒนาชุมชน
ภายในชุมชน
สวยงาม นําอยํู  

กองสาธารณสุข 



~ 271 ~ 

~ 271 ~ 
 

5.2 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

13 โครงการจัดต้ังธนาคาร
ขยะ 

1.เพ่ือให๎ประชาชน
มีจิตสํานึกในการ
การจัดขยะและการ
รักษาสิ่งแวดล๎อม
ภายในชุมชน 
2.เป็นการชํวยลด
ขยะมูลฝอยและ
เสริมสร๎างความรู๎
ให๎กับประชาชนใน
เรื่องการคัดแยกขยะ 
ที่ถูกต๎อง และ
เหมาะสม  
3.เพ่ือสร๎างระเบียบ
วินัยในการปลูกฝ๓ง
การใช๎เวลาวํางให๎
เกิดประโยชน๑แกํ
ประชาชน 
4.เพ่ือสํงเสริมให๎
กลุํมเปูาหมายเป็น
ตัวอยํางที่ดีของ
ชุมชน  

อบรมคณะ
ผู๎บริหาร ผู๎นํา
ชุมชน 
กรรมการ
หมูํบ๎าน 
พนักงานและ
ลูกจ๎าง และ
ประชาชน
ทั่วไป จํานวน 
120 คน                                               
 

   20,000 20,000 จํานวน
ร๎อยละผู๎
รํวม
รณรงค๑/
รํวม
กิจกรรม/
อบรม
100คน 

1.เกิดระบบการ
จัดการขยะรี
ไซเคิล 19 ชุมชน 
ลดปริมาณขยะที่
นําไปฝ๓งกลบลงได๎ 
2.สร๎างรายได๎
เสริม และปลูกฝ๓ง
นิสัยการออม 
ให๎กับกําลังพล
และครอบครัว ท่ี
เข๎ารํวมโครงการ     
3.สํงเสริมและ
เสริมสร๎างการมี
สํวนรํวม
สิ่งแวดล๎อมและ
พัฒนาชุมชน
ภายในชุมชน
สวยงาม นําอยํู  

กองสาธารณสุข 
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5.2 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

14 โครงการจ๎างเหมา
เอกชนกําจัดขยะ
อันตราย 

๑.เพื่อสงเสริมสนับสนุน ให๎
ประชาชนในท๎องถิ่นเข๎ามามีสํวน
รํวมในการคัดแยกของเสีย
อันตรายจาก ชุมชน ๒.เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการคัดแยกของเสียอันตราย
ออกจากชุมชน 
2.เพื่อแก๎ไขป๓ญหาผลกระทบตํอ
สิ่งแวดล๎อม และสุขภาพอนามัย
ของประชาชน ที่เกิดจากของเสีย
อันตรายจากชุมชน3.เพื่อให๎มี
การกําจัดขยะอันตราย เพื่อนําไป
กําจัดถูกหลักสุขาภิบาล 
3. เพื่อเพิ่มจํานวนครัวเรือนใน
การคัดแยกขยะตํางๆและแยก
ขยะอันตรายกํอนทิ้ง  
4.เพื่อสํงเสริมความร๎ู ความ
ตระหนักในการรํวมกันแก๎ไข
ป๓ญหาขยะอันตรายจากชุมชน 
สามารถคัดแยก และรวบรวม
ขยะอันตรายได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ   

มีจุดรวบรวมต๎ู
ขยะอันตราย 
ครบ 19 
ชุมชน 

   500,000 500,000 ขยะ
อันตราย
ได๎กําจัด
ถูกหลัก
สุขาภิบาล  
5-10ตัน/
ครั้ง 

1.มีจุดเก็บรวมรวม
ต๎ูขยะอันตราย ครบ 
19 ชุมชน  
2.มีการเก็บรวบรวม
ขยะอันตราย 
จํานวน 1 จุด  
3.เพ่ือรอรับการขน
ถํายนําขยะอันตราย
ไปกําจัดอยํางถูก
หลักสุขาภิบาล 
4.ดําเนินการ
รวบรวมและกําจัด
ขยะอันตรายโดย
ถูกต๎องตามหลัก
วิชาการฯ ร๎อยละ 
90 
 

กองสาธารณสุข 
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5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

15 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

โครงการสร๎างมลูคํา
จากขยะอินทรีย๑ BCG 
Model 
(แปรรูปขยะอินทรีย์
สร้างมูลค่าด้วยวิธีการ
ต่างๆ เช่น ปุ๋ยหมักไม่
กลับกอง ปุ๋ยอินทรีย์
มาตรฐาน
อุตสาหกรรม ไส้เดือน
ดิน แมลงเศรษฐกิจ 
สร้างพลงังานชีวมวล 
เป็นต้น) 
 

1. เพ่ือแปรรูปขยะอินทรีย๑
ในพ้ืนที่ ทม.แมํโจ๎เป็นปุ๋ย 
หรือสร๎างมูลคําด๎วยวิธีการ
อินทรีย๑ 
2. เพ่ือลดปริมาณขยะใน
พ้ืนที่เทศบาล 
3. สร๎างความรู๎แกํ
ประชาชนในการแปร
สภาพขยะอินทรีย๑เป็นสิ่งที่
มีมูลคํา เชํน ปุ๋ย พลังงาน 
อาหารสัตว๑ เป็นต๎น 

ปริมาณขยะ
อินทรีย๑ที่
ได๎รับการ
แปรรูปเพ่ือ
สร๎างมูลคํา 

    450,000 1. ขยะ
อินทรีย๑ที่
ได๎รับการ
แปรรูป 
100 ตัน 
2. มูลคําท่ี
เกิดจาก
การแปร
รูปขยะ
อินทรีย๑ 5 
ล๎านบาท 

แมํโจ๎เป็นชุมชน
ต๎นแบบ BCG 
Model ในการนํา
ขยะอินทรีย๑ 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล๎อม 

ทม.แมํโจ๎ 
รํวม 

มหาวิทยาลัยแมํ
โจ ๎
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5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

16 โครงการแมํโจ๎เมืองสี
เขียว (Maejo Green 
City) 
(จัดกิจกรรมต่างๆเพ่ือ
พัฒนาแม่โจ้ให้เป็น
เมืองที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม เช่น 
ส านักงานสีเขียว ลด
มลพิษ ก าจัดขยะและ
น้ าเสีย ลดการใช้
พลังงาน การขนส่ง 
ปลูกต้นไม้ เพ่ิมพ้ืนที่สี
เขียว เป็นต้น) 

1. เพ่ือพัฒนาเทศบาลแมํ
โจ๎ให๎เป็นพ้ืนที่สีเขียว
ต๎นแบบที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล๎อม 
2. สร๎างจิตสํานึก ความ
ตระหนัก และพฤติกรรม
รักสิ่งแวดล๎อมแกํ
ประชาชนในพ้ืนที่เทศบาล
เมือแมํโจ๎ 
3. พัฒนาสํานักงาน
เทศบาลเมืองแมํโจ๎ให๎เข๎าสูํ
มาตรฐานสํานักงานสีเขียว 
(Green office) 

เกิดกิจกรรม
อนุรักษ๑
สิ่งแวดล๎อม 
และสนง.
เทศบาล
เมืองแมํโจ๎
เป็น Green 
Office 

    5,000,000 1. 
เทศบาล
เมืองแมํโจ๎
ได๎เข๎าสูํ
การจัด
อันดับ 
Green 
City 
2.สนง.
ทม.แมํโจ๎ 
เข๎าสูํ
มาตรฐาน 
Green 
Office 

เทศบาลเมืองแมํ
โจ๎ได๎รับการ
ยอมรับเป็น
ท๎องถ่ินสีเขียว
ต๎นแบบ และ
ประชาชนใน
พ้ืนที่มีจิตสํานึก
รักสิ่งแวดล๎อม 

สํานักปลัด / 
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล๎อม 

ทม.แมํโจ๎ 
รํวม 

มหาวิทยาลัยแมํ
โจ ๎
 

รวม 16 โครงการ      780,000 6,280,000    
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5.3 แผนงานการเกษตร 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

ภาพรวมเทศบาลเมืองแม่โจ้         
1 ปลุกต๎นไม๎เพื่อพื้นที่สีเขียว 

ลดภาวะโลกร๎อนในเขตพื้นที่
เทศบาลเมืองแมํโจ ๎

๑. เพื่อเพิ่มพื้นที่สี
เขียวในเขตเทศบาล
เมืองแมํโจ๎และลด
มลภาวะในพื้นที ่
2. เพื่อสร๎างแหลํง
อาหารให๎กับคนใน
พื้นที่เขตเทศบาลเมือง
แมํโจ๎ 
3. เพื่อสํงเสริมให๎คน
ในชุมชนผลิตอาหาร
จากสิ่งแวดล๎อม
รอบตัวตามสังคมยุค
สมัยที่เปลี่ยนแปลงไป 

พื้นที่ในเขต
เทศบาลได๎
ต๎นไม๎เพิ่มพื้นที่
สีเขียวและลด
สภาวะโลกร๎อน
ในเขตพื้นที่และ
เกิดผลผลิตดอก
เห็ดปุาทั้งในฤดู
ฝนและนอก
ฤดูกาลตาม
สภาพธรรมชาติ
นิเวศของเห็ด
ทั้ง 3 กลุํมที่
หลากหลายทั้ง
ชนิดและ
ปริมาณ และคง
อยํูย่ังยืนตาม
อายุขัยของ
ต๎นไม๎หรือ
ปริมาณ
อินทรีย๑วัตถุที่มี
หมุนเวียนใน
พื้นที่ชุมชน 

   30,000 2,000,000  1. ได๎ต๎นไม๎และ
ผลผลิตดอกเห็ดปุา
เพิ่มข้ึนในพื้นที่ตํางๆ
ของชุมชนทั้งชนิด
และปริมาณเพียงพอ
สําหรับเป็นคลัง
อาหารหรือแหลํง
รายได๎ของชุมชน
อยํางตํอเนื่อง
ยาวนานและมี
ปริมาณเพิ่มข้ึนตาม
อายุของพืชที่ปลูก  
2.จํานวนและชนิด
ของต๎นไม๎ในพืน้ที่
เพิ่มข้ึนและสามารถ
ใช๎ประโยชน๑จากพืชที่
ปลูกเหลํานั้นไดอ๎ยําง
หลากหลาย ทั้งการ
นําสํวนตํางๆของพืช
เป็นอาหาร ใช๎เป็นไม๎
ดอกไม๎ประดับและไม๎
ใช๎สอยที่สามารถเป็น
แหลํงอาหารและ
แหลํงรายได๎ที่ย่ังยืน
ของชุมชน  
3. ลดการเผาเศษ
ซากอินทรีย๑วัตถุหรือ
วัสดุหรือส่ิงเหลือใช๎
ทางการที่เกษตรใน
พื้นที่ชุมชน และยังได๎
ปุ๋ยอินทรีย๑ธรรมชาติ
จากการเพาะเห็ด
กลํุมผ๎ูยํอยสลายและ
กลํุมเห็ดโคนปลวก ที่
สามารถนําไปใช๎บํารุง
พืชผลทางการเกษตร
อื่นๆตอํไป 

๑. พ้ืนที่ในเขต
เทศบาลเมืองแมํโจ๎
มีพ้ืนที่สีเขียวเพ่ิม
มากข้ึนและลด
มลภาวะทางอากาศ
ในพ้ืนที่ 
2. ชุมชนในพ้ืนที่
เขตเทศบาลเมือง
แมํโจ๎สามารถแหลํง
อาหารให๎กับได๎เอง
ลดการพ่ึงพาจาก
ตลาดภายนอก 
3. คนในชุมชนผลิต
อาหารจาก
สิ่งแวดล๎อมรอบตัว
ตามสังคมสมัยที่
เปลี่ยนแปลงไป 

สํานักปลัด 
เทศบาล 



~ 276 ~ 

~ 276 ~ 
 

5.3 แผนงานการเกษตร 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

2 โครงการอนุรักษ๑
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชดําริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 

1 เพ่ือสนอง
พระราชดําริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
 2 เพ่ืออนุรักษ๑
พันธุกรรมพืช ในเขต
พ้ืนที่รับผิดชอบของ
เทศบาลเมืองแมํโจ ๎

จัดกิจกรรมในรูปแบบ
ตําง ๆเชํน 
1. อบรม สัมมนา 
2. นิทรรศการ 
3.จัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธ๑ 
หลายรูปแบบ 

   30,000 30,000 ร๎อยละของ
จํานวน
ผู๎เข๎ารํวม
โครงการ 

ส า ม า ร ถ อ นุ รั ก ษ๑
พันธุกรรมพืชในเขต
พ้ืนที่ รับผิดชอบของ
เทศบาลเมืองแมํ โ จ๎
และให๎การศึกษาและ
สร๎างจิตสํานึกในการ
อนุรักษ๑พันธุกรรมพืช
นักศึ ก ษ า  เ ย าวช น 
และประชาชน 

สํานักปลัด 
รํวมกับ 
มูลนิธิ

โครงการ 
อัน

เน่ืองมาจาก 
พระราชดํา 

3 คําใช๎จํายศูนย๑
ถํายทอด
เทคโนโลยีการเกษ
ตรชุมชนเทศบาล
เมืองแมํโจ๎ 

เ พ่ื อ ป รั บ เ ป ลี่ ย น
กระบวนการในการ
พัฒนาการเกษตรที่ให๎
องค๑กรปกครองสํวน
ท๎ อ ง ถ่ิ น  ส ถ า บั น 
เกษตรกร และชุมชน 
มี โ อกาสและมีสํ วน
รํวมในการพัฒนาการ
เกษตรแบบย่ังยืนด๎วย
ตนเองและสอดคล๎อง 
กับความต๎องการของ
ชุมชน 
 

๑ . ส นั บ ส นุ น ใ ห๎ มี
กิจกรรมการประชุม
รํ ว ม กั น ข อ ง
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ศู น ย๑ บ ริ ก า ร แ ล ะ
ถํ า ย ท อ ด 
เทคโนโลยีการเกษตร 
ในก า ร รํ ว ม กั น ว า ง
แผนการดําเนินงาน
ด๎านการเกษตร 
2.เ ผ ย แ พ รํ ค ว า ม รู๎
เกี่ ยวกับ เทคโนโล ยี
ทางการเกษตร 

   30,000 30,000 กิจกรรมที่
สนับสนุน
การ
ดําเนินงาน
ตาม
โครงการ 
อัน
เน่ืองมาจาก
พระราชดําริ
ฯ 

1. ประชาชนในพ้ืนที่
ส า ม า ร ถป ร ะ ก อ บ
อ า ชี พ โ ด ย อ า ศั ย
ฐ า น ค ว า ม รู๎ จ า ก
โครงการหลวงมาปรับ
ใช๎อยํางเหมาะสมกับ
สภาพภูมิสังคมและภูมิ
ป๓ญญาเดิมของท๎องถ่ิน 
2. ชุมชนในพ้ืนที่ของ
โครงการหลวงมีความ
เข๎มแข็ง  สามารถ
พ่ึงพาตนเองได๎ 

สํานักปลัด 
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5.3 แผนงานการเกษตร 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

4 คําใช๎จํายในโครงการปลูก
ปุาตามพระราชเสาวนีย๑ 

เพ่ือให๎ประชาชนใน
พ้ืนที่มีการประกอบ
อาชีพโดยอาศัย
ฐานความรู๎จาก
โครงการหลวงที่มี
การปรับใช๎อยําง
เหมาะสมกับสภาพ
ภูมิสังคมและภูมิ
ป๓ญญาเดิมของ
ท๎องถ่ิน 
 
 
 
 

โครงการอัน
เ น่ืองมาจาก
พระราชดําริ/
พ ร ะ ร า ช
เสาวนีย๑ เชํน 
ก า ร พั ฒ น า
โครงการหลวง 
การพัฒนา 
แหลํงต๎นนํ้าลํา
ธ า ร ฯ ก า ร
ดํ า เ นิ น ชี วิ ต
ตามแนวทาง
ป รั ช ญ า
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
พอเพียง ฯลฯ 
 

   300,000 300,000 กิจกรรมที่
สนับสนุน
การ
ดําเนินงา
นตาม
โครงการ 
อัน
เน่ืองมาจา
ก
พระราช
ดําริฯ 

1. ประชาชนใน
พ้ื น ที่ ส า ม า ร ถ
ประ กอ บอ าชี พ
โ ด ย อ า ศั ย
ฐานความรู๎ จ าก
โครงการหลวงมา
ป รั บ ใ ช๎ อ ยํ า ง
เ ห ม า ะ ส ม กั บ
สภาพภู มิ สั ง ค ม
และภูมิป๓ญญาเดิม
ของท๎องถ่ิน 
2. ชุมชนในพ้ืนที่
ของโครงการหลวง
มีค วาม เ ข๎มแ ข็ ง 
ส า ม า ร ถ พ่ึ ง พ า
ตนเองได๎ 

สํานักปลัด 
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5.3 แผนงานการเกษตร 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

5 โครงการจัดทําปุ๋ย
หมักเพ่ือกําจัด
ขยะอินทรีย๑ 

1.เพื่อลดเศษวัสดุธรรมชาติ 
ใบไม๎กิ่งไม๎ วัชพืช ขยะที่ยํอย
สลายได๎ ที่เป็นสาเหตุของการ
เผาเกิดป๓ญหาหมอกควันใน
พื้นที่  แ ละเป็นการชํว ยให๎
เทศบาลเมืองแมํโจ๎ ไมํต๎องเสีย
คําใช๎จํายงบประมาณการนํา
ขยะเศษวัสดุธรรมชาติ ใบไม๎
กิ่งไม๎ วัชพืชขยะที่ยํอยสลายได๎
ไปกําจัด ณ บํอฝ๓งกลบ   
2 . เ พื่ อ ใ ห๎ ค ว า ม รู๎  ป ช ช .
สามารถนําปุ๋ยหมักจากเศษ
วัสดุธรรมชาติ ไปใช๎ประโยชน๑
บํารุงดิน สามารถเพิ่มผลผลิต 
ชํวยเพิ่มแรํ ธาติในดิน ซึ่งเป็น
ประโยชน๑ตํอพืชในระยะยาว 
หากมีการนํามาใช๎ตลอดลด
ป๓ญหาการเกิดหมอกควันได๎ซึ่ง
จะสํ ง ผล ดี ตํ อ สิ่ ง แ ว ดล๎ อ ม   
สามารถลดต๎นทุนในการผลิต 
ในเรื่องของการใช๎ปุ๋ยเคมีที่มี
ราคาแพง  

1 .  จั ด ทํ า ปุ๋ ย
หมั กจาก เศ ษ
วัสดุธรรมชาติ
เพื่ อลดป๓ญหา
ห ม อ ก ค วั น 
ชุมชนต๎นแบบ 
19 ชุมชน   
2.  เกษตรกร 
ประชาชน และ 
พนักงานและ
ลู ก จ๎ า ง 
เทศบาลเมือง
แมํ โจ๎  ที่ สนใจ
ทํ า ปุ๋ ย ห มั ก 
จํ านวน 100 
คน 
 

   20,000 20,000 จํานวน
ร๎อยละผู๎
รํวม
รณรงค๑/
รํวม
กิจกรรม/
อบรม
100คน 

1.ปชช.มีความรู๎ จาก
การทําปุ๋ยหมัก จาก 
ใ บ ไ ม๎ กิ่ ง ไ ม๎  วั ช พื ช 
ขยะที่ยํอยสลายได๎ ที่
เป็นสา เหตุของการ
เผาเกิดป๓ญหาหมอก
ควันในพื้นที่  
2.สามารถนําปุ๋ยหมัก
จากเศษวัสดุธรรมชาติ 
ไปใช๎ประโยชน๑บํารุง
ดิ น  ส า ม า ร ถ เ พิ่ ม
ผลผลิต ชํวยเพิ่มแรํ 
ธาติในดิน ลดป๓ญหา
การเกิดหมอกควัน 
3.ไมํมีสารเคมีตกค๎าง
เพื่อลดการใช๎สารเคมี
และปุ๋ยเคมี ลดมลพิษ
ในชุมชน ให๎ น๎อยลง 
เ ป็ น ก า ร อ นุ รั ก ษ๑
ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดล๎อม         

กอง
สาธารณสุข 

 
 



~ 279 ~ 

~ 279 ~ 
 

5.3 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 โครงการอบรมและ
สํงเสริมการเกษตร
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

1.เพ่ือให๎ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู๎ความ
เข๎าใจ เรื่องการสํงเสริม
การเกษตรตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงการดําเนิน
กิจกรรมการเกษตรตาม
แนวทฤษฎีใหมํ โดยยึด
ปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง และสามารถ
นําความรู๎ที่ได๎รับไป
ปรับใชในการประกอบ
อาชีพได๎ 
2.เพ่ือสนับสนุนให๎
เกษตรกรที่เข๎ารํวม
โครงการฯ มีศักยภาพใน
การดําเนินกิจกรรมทาง
การเกษตร ตามแนว
ทฤษฎีใหมํข้ันที่หน่ึงและ
สามารถพัฒนาไปสูํข้ันที่
สองและข้ันที่สามได๎
ตํอไป 

ประชาชนใน
พ้ืนที่ได๎รับการ
อบรมฯ 
ความรู๎ 
จํานวน 200 
คน 

   20,000 20,000 จํานวน
ร๎อยละผู๎
รํวม
รณรงค๑/
รํวม
กิจกรรม/
อบรม
100คน 

1.น๎อมนําปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ม า ใ ช๎ เ ป็ น แ น ว
ทางการจั ดก าร
ทรัพยากรธรรมชา
ติ แ พ ล ะ
สิ่ ง แ ว ด ล๎ อ ม 
พ่ึงตนเอง  พัฒนา
ตํ อ ย อ ด  มั่ ง คั่ ง
ย่ังยืน 

กองสาธารณสุข 
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5.3 แผนงานการเกษตร 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

7 โครงการแมํโจ๎เมือง
สะอาด เมืองเกษตร
อินทรีย๑ ชีวีปลอดภัย
หํวงใยสิ่งแวดล๎อม 

๑. เพื่อเป็นแหลํงผลิตตัว อยํางด๎าน
อาหารปลอดภัยด๎วยระบบเกษตร
อินทรีย๑ของเทศบาลเมืองแมํโจ๎และ
จังหวัดเชียงใหม ํ
2. เพื่อสํงเสริมให๎ประชา ชนในเขต
เทศบาลเมืองแมํโจ๎ทัง้ 19 ชุมชน 
หันมาดูแลสุขภาพโดยการบริโภค
อาหารปลอดสารพิษ 
3. สํงเสริมการลดต๎นทุนในการทํา
การเกษตรสามารถนําวัสดุเหลือใช๎
ทางการเกษตรกลับมาใช๎ในพื้นที่ 
เชํนการนํามาทําปุ๋ยหมักอินทรีย๑ นํ้า
หมักอินทรีย๑  
4. สํงเสริมการสร๎างประโยชน๑จาก
ขยะในชุมชน 
5. ประชาชนลดคําใช๎จํายใน
ครัวเรือน 

ประชาชนในเขต
พื้นที่เทศบาลเมือง
แมํโจ๎ลดต๎นทุนการ
ผลติ เกษตรกรลด
คําใชํจํายใน
ครัวเรือนไปลูํการ
พึ่งพาตนเองพัฒนา
ตนเองเป็นกลุํม
เกษตรอินทรีย๑ใน
อนาคต สมาชิกใน
ชุมชนสามารถผลิต
ผักชนิดตํางๆไว๎
บริโภคเองใน
ครัวเรือนได๎ด๎วย
ตัวเองโดยไมํพึ่งพา
ผลผลิตจาก
ภายนอก 

   200,000 2,000,000  1. มีผลผลิตผัก
สําหรับใช๎บริโภค
ในครัวเรือนอยําง
เพียง พอเป็นคลัง
อาหารและแหลํง
รายได๎ของชุมชน
อยํางตํอ เนื่อง  
2. จํานวนและ
ชนิดของพืชผัก 
และป๓จจัยการผลิต
ท่ีสามารถเป็น
แหลํงอาหารและ
แหลํงรายได๎ท่ี
ยั่งยืนของชุมชน 
 3. ลดการเผาเศษ
ซากอินทรีย๑วัตถุ
หรือวัสดุ หรือส่ิง
เหลือใช๎ทางการที่
เกษตรในพื้นท่ี
ชุมชน และยังได๎
ปุ๋ยอินทรีย๑
ธรรมชาติจากวัสดุ
เหลือทาง 
การเกษตรที่
สามารถนําไปใช๎
บํารุงพืชผลทาง
การเกษตรอ่ืนๆ
ตํอไป 

๑. ชุมชนในเขตเทศบาลเป็น
แหลํงผลิตตัวอยํางด๎าน
อาหารปลอดภัยด๎วยระบบ
เกษตรอินทรีย๑ 
2. ประชาชนในเขตเทศบาล
เมืองแมํโจ๎ทั้ง 19 ชุมชน 
หันมาดูแลสุขภาพโดยการ
บริโภคอาหารปลอดสารพิษ 
3. ชุมชนลดต๎นทุนในการ
ทําการเกษตรสามารถนํา
วัสดุเหลือใช๎ทางการเกษตร
กลับมาใช๎ในพื้นที่ เชํนการ
นํามาทําปุ๋ยหมักอินทรีย๑ 
น้ําหมักอินทรีย๑  
4. ประชาชหันมาสร๎าง
ประโยชน๑จากขยะในชุมชน 
5. ประชาชนลดคําใช๎จําย
ในครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น 

กอง 
สาธารณสุข 

รวม 7 โครงการ      630,000 4,400,000    
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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) 

ภาพรวมเทศบาลเมืองแม่โจ้         
1 โครงการบริหารงาน

ตามหลักธรรมาภิ
บาล 
 

1.เพ่ือให๎ผู๎บริหารท๎องถ่ิน 
บุ ค ลากรขององค๑ ก ร มี
ความรู๎ความเข๎าใจในเรื่อง
ข อ ง ธ ร ร ม า ภิ บ า ล 
คุณธรรม และจริยธรรม 
2.เพ่ือให๎ผู๎บริหารท๎องถ่ิน 
บุคลากรมีความรู๎ความ
เข๎าใจแลพให๎ความสําคัญ
กั บ ก า ร ปู อ ง กั น แ ล ะ
ปร าบปร ามการทุจ ริ ต
ประพฤติมิชอบ 

คณะผู๎บริหาร 
สมาชิกสภา
เทศบาล 
พนักงาน
เทศบาล 
ลูกจ๎างประจํา 
พนักงานจ๎าง 
และ ประชาชน 
ไดรํวมกิจกรรม 
จํานวน ๒๐๐ 
คน 

   10,000 10,000 ร๎อยละ
ของ 
จํานวน 
ผู๎เข๎ารํวม 

เ พ่ื อ สํ ง เ ส ริ ม ใ ห๎
ค ณ ะ ผู๎ บ ริ ห า ร 
ส ม า ชิ ก ส ภ า
เทศบาล พนักงาน
เ ท ศ บ า ล 
ลู ก จ๎ า ง ป ร ะ จํ า 
พนักงานจ๎างและ 
ป ร ะ ช า ช น  มี
ความรู๎ความเข๎าใจ
ในเรื่ อ งของธรร
มาภิบาล คุณธรรม 
และจริยธรรม 

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) 

2 โครงการฝึกอบรม
คุณธรรมจริยธรรม แกํ
ผู๎บริหาร สมาชิกสภา และ
พนักงานเทศบาลของ
เทศบาลเมืองแมํโจ ๎
 

1.เพ่ือเป็นการปลูก
และปลุกจิตสํา นึก
ก า ร ตํ อ ต๎ า น ก า ร
ทุจริต 
2.เพ่ือเป็นการสร๎าง
จิตสํานึกและความ
ต ร ะ ห นั ก ใ น ก า ร
ปฏิบัติราชการตาม
อํานาจหน๎าที่ให๎เกิด
ป ร ะ โ ย ช น๑ สุ ข แ กํ
ประชาชน 
3.เพ่ือสร๎างจิตสํานึก
และความตระหนัก
ใ น ก า ร ป ร ะ พ ฤ ติ
ปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรม 
4.เพ่ือสร๎างจิตสํานึก
และความตระหนักที่
จ ะ ไมํ ก ร ะทํ า ก า ร
ขั ด กั น แ หํ ง
ผลประโยชน๑หรือมี
ผ ล ป ร ะ โ ย ช น๑ ทั บ
ซ๎อน 

คณะผู๎บริหาร 
สมาชิกสภา
เทศบาล 
พนักงาน
เทศบาล 
ลูกจ๎างประจํา 
พนักงานจ๎าง 
และ 
ประชาชน ได
รํวมกิจกรรม 
จํานวน ๒๐๐ 
คน 

   10,000 10,000 ร๎อยละ
ของ 
จํานวน 
ผู๎เข๎ารํวม 

1. ผู๎เข๎าฝึกอบรม
นําหลักธรรมไป
ป ฏิ บั ติ ใ น
ชีวิตประจําวันและ
ส า ม า ร ถ
ประยุกต๑ใช๎ 
ในการปฏิบัติงาน
ได๎ 
2. ผู๎เข๎าฝึกอบรม
มี คุ ณ ธ ร ร ม
จริยธรรมและธรร
มาภิบาล ในการ
ปฏิ บั ติ ง า นม า ก
ย่ิงข้ึน 
3. ผู๎เข๎าฝึกอบรม
มี จิ ต สํ า นึ ก รํ ว ม
ตํอต๎านการทุจริต
แล ะป ระ พฤ ติ มิ
ชอบ 

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 โครงการเสริมสร๎าง
ความซื่อสัตย๑ สุจริต 
และปลูกฝ๓งทัศนคติ 
วัฒนธรรมที่ดีในการ
ตํอต๎านการทุจริต 
 

1.เพ่ือปรับเปลี่ยนฐาน
ค ว า ม คิ ด ข อ ง ค ณ ะ
ผู๎บริหาร สมาชิกสภา
เ ท ศ บ า ล  พ นั ก ง า น
เทศบาล ลูกจ๎างประจํา
และพนักงานจ๎างของ
เทศบาลเมืองแมํโจ๎ ให๎มี
จิตสาธารณะและเห็นแกํ
ป ร ะ โ ย ช น๑ สํ ว น ร ว ม
มากกวําประโยชน๑สํวน
ตน 
2.เพ่ือปลูกฝ๓งจิตสํานึก
และคํานิยมที่ ดีในการ
ตํอต๎านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบให๎แกํ
คณะผู๎บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล ลูกจ๎างประจํา
และพนักงานจ๎างของ
เทศบาลเมืองแมํโจ๎ 

คณะผู๎บริหาร 
สมาชิกสภา
เทศบาล 
พนักงาน
เทศบาล 
ลูกจ๎างประจํา 
พนักงานจ๎าง 
และ 
ประชาชน ได
รํวมกิจกรรม 
จํานวน ๒๐๐ 
คน 

   10,000 10,000 ร๎อยละ
ของ 
จํานวน 
ผู๎เข๎ารํวม 

1. ผู๎เข๎าฝึกอบรม
นําหลักธรรมไป
ป ฏิ บั ติ ใ น
ชีวิตประจําวันและ
ส า ม า ร ถ
ประยุกต๑ใช๎ 
ในการปฏิบัติงาน
ได๎ 
2. ผู๎เข๎าฝึกอบรม
มี คุ ณ ธ ร ร ม
จริยธรรมและธรร
มาภิบาล ในการ
ปฏิ บั ติ ง า นม า ก
ย่ิงข้ึน 
3. ผู๎เข๎าฝึกอบรม
มี จิ ต สํ า นึ ก รํ ว ม
ตํอต๎านการทุจริต
แล ะป ระ พฤ ติ มิ
ชอบ 

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 การประกวดคําขวัญ
ตํอต๎านการทุจริต 
 

เ พ่ือเป็นการสร๎า ง
จิ ต สํ า นึ ก ด๎ า น
จริยธรรมให๎เด็กและ
เยาวชน ไมํยอมรับ
พฤติกรรมทุจริตคอร๑
รัปชันและการโกง
ทุกรูปแบบ 

ประกวดคํา
ขวัญตํอต๎าน
การทุจริต 
 

   10,000 10,000 ร๎อยละ
ของ 
จํานวน 
ผู๎เข๎ารํวม 

สร๎างจิตสํานึกด๎าน
จริยธรรมให๎ เด็ก
และเยาวชน ไมํ
ยอมรับพฤติกรรม
ทุจริตคอร๑รัปชัน
และการ โก งทุ ก
รูปแบบ 

สํานักปลัดฯ 
งานนิติกร 

5 โครงการสร๎างภูมคิุ๎มกัน
ทางสังคมให๎เด็กและ
เยาวชน (กิจกรรม "โตไป
ไมํโกง") 
 

1.เพ่ือสํงเสริมและ
ปลูกฝ๓งให๎เด็กและ
เยาวชนเป็นคนดีมี
คุณธรรม จริยธรรม 
มีความซื่อสัตย๑ 
สุจริต 
2.เพ่ือสร๎าง
ภูมิคุ๎มกันทางสังคม
ให๎เด็กและเยาวชน 
ไมํยอมรับพฤติกรรม
ทุจริตคอร๑รัปชันและ
การโกงทุกรปูแบบ 

คณะผู๎บริหาร 
สมาชิกสภา
เทศบาล 
พนักงาน
เทศบาล 
ลูกจ๎างประจํา 
พนักงานจ๎าง 
และ 
ประชาชน ได
รํวมกิจกรรม  

   10,000 10,000 ร๎อยละ
ของ 
จํานวน 
ผู๎เข๎ารํวม 

1. ผู๎เข๎าฝึกอบรม
นําหลักธรรมไป
ปฏิบัติใน
ชีวิตประจําวันและ
สามารถ
ประยุกต๑ใช๎ 
ในการปฏิบัติงาน
ได๎ 
2. ผู๎เข๎าฝึกอบรม
มีคุณธรรม
จริยธรรมและธรร
มาภิบาลในการ
ปฏิบัติงานมาก
ย่ิงข้ึน 

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) 

6 โครงการพํอ-แมํดีเดํน
คุณประโยชน๑หรือเข๎ารํวม
ในกิจกรรมของเทศบาล
เมืองแมํโจ๎ 

เ พ่ื อยก ยํอ ง เ ชิ ดชู
เกียรติแกํ พํอ แมํ มี
ความซื่อสัตย๑ สุจริต 
ต้ังมั่นอยํูในคุณหลัก
คุณธรรม จริยธรรม 

จัดพิธีมอบโลํ
ประกาศ
เกียรติคุณพํอ 
แมํดีเดํน 
จํานวน 2 
ครั้ง/ปีครัง้ละ 
19 คน 

   40,000 40,000 ร๎อยละ
ของ 
จํานวน 
ผู๎เข๎ารํวม 

1. ผู๎เข๎าฝึกอบรม
มี คุ ณ ธ ร ร ม
จริยธรรมและธรร
มาภิบาล ในการ
ปฏิ บั ติ ง า นม า ก
ย่ิงข้ึน 
2. ผู๎เข๎าฝึกอบรม
มี จิ ต สํ า นึ ก รํ ว ม
ตํอต๎านการทุจริต
แล ะป ระ พฤ ติ มิ
ชอบ 

สํานักปลัดฯ 
งานนิติกร 

7 กิจกรรมการมอบประกาศ
เกียรติคุณแกํสตรีดีเดํน 

เ พ่ื อยก ยํอ ง เ ชิ ดชู
เ กี ย ร ติ แ กํ  ส ตรี มี
ความซื่อสัตย๑ สุจริต 
ต้ังมั่นอยํูในคุณหลัก
คุณธรรม จริยธรรม 

จัดพิธีมอบโลํ
ประกาศ
เกียรติคุณ
ให๎แกํสตรี 
จํานวน 2 
ครั้ง/ปีครัง้ละ 
19 คน 

   10,000 10,000 ร๎อยละ
ของ 
จํานวน 
ผู๎เข๎ารํวม 

ผู๎เข๎าฝึกอบรมนํา
ห ลั ก ธ ร ร ม ไ ป
ป ฏิ บั ติ ใ น
ชีวิตประจําวันและ
ส า ม า ร ถ
ประยุกต๑ใช๎ 
ในการปฏิบัติงาน
ได๎ 

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) 

8 กิจกรรมยกยํองและเชิดชู
เกียรติแกํบุคคล 
หนํวยงานองค๑กรดีเดํน 
ผู๎ทําคุณประโยชน๑หรือเข๎า
รํวมในกิจกรรมของ
เทศบาลเมืองแมํโจ ๎

เ พ่ื อยก ยํอ ง เ ชิ ดชู
เกี ยร ติ แกํ  บุ ค คล 
หนํวยงานองค๑กร
ดี เ ดํ น  ผู๎ ทํ า
คุณประโยชน๑หรือ
เข๎ารํวมในกิจกรรม
ของเทศบาลเมืองแมํ
โจ๎ 

จัดพิธีมอบโลํ
ประกาศ
เกียรติคุณ
ให๎แกบํุคคล 
หนํวยงาน  

   40,000 40,000 ร๎อยละ
ของ 
จํานวน 
ผู๎เข๎ารํวม 

 สํานักปลัดฯ 
งานการ
เจ๎าหน๎าท่ี 

9 กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู๎ปฏิบัติตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เ พ่ื อยก ยํอ ง เ ชิ ดชู
เกียรติแกํ ประชาชน
ผู๎ปฏิบัติตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

จัดพิธีมอบโลํ
ประกาศ
เกียรติคุณ
ให๎แกํ
ประชาชน 

   10,000 10,000 ร๎อยละ
ของ 
จํานวน 
ผู๎เข๎ารํวม 

 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 “อบรมให๎ความรู๎
ตาม พ.ร.บ.ข๎อมูลขําวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 

๑.เพ่ือให๎ข๎าราชการ 
มีความรู๎ความเข๎าใจ
เกี่ยวกับกฎหมายวํา
ด๎วยข๎อมูลขําวสาร
ของทางราชการ 
 ๒ .  เ พ่ื อ ใ ห๎
ข๎าราชการสามารถ
ปฏิบัติงานในหน๎าที่
ตามหลักกฎหมายวํา
ด๎วยข๎อมูลขําวสาร
ของราชการได๎อยําง
ถูกต๎อง 
๓. เพ่ือสร๎างบรรทัด
ฐานในการปฏิบั ติ
ราชการตามระบบ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐที่ดี 

จัดกิจกรรมใน
รูปแบบตําง ๆ
เชํน 
1. อบรม 
สัมมนา 
2. นิทรรศการ 
3. จัดทําสื่อ
ประชาสัมพัน
ธ๑ ห ล า ย
รูปแบบ เชํน 
สปอต โฆษณา
วิ ท ยุ  ปู า ย
ประชาสัมพัน
ธ๑ แผํนพับและ
ส ต๊ิ ก เ ก อ ร๑ 
ฯลฯ 

   20,000 20,000 ร๎อยละ
ของ
จํานวน
ผู๎เข๎ารํวม
โครงการ 

๑. ผู๎เข๎ารับการ
ฝึกอบรม มีความรู๎ 
ความเข๎าใจ 
เก่ียวกับกฎหมาย
วําด๎วยข๎อมูล
ขําวสารของ
ราชการ 
๒. ผู๎เข๎ารับการ
ฝึกอบรมปฏิบัติ
หน๎าท่ีตาม
กฎหมายวําด๎วย
ข๎อมูลขําวสารของ
ราชการได๎อยําง
ถูกต๎อง 
 

สํานักปลัด, 
งานนิติกร 

 
 
 
 
 



~ 289 ~ 

~ 289 ~ 
 

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) 

11 โครงการสื่อประชาสัมพันธ๑ 1. เพ่ือเผยแพรํ
และ
ประชาสัมพันธ๑
ภารกิจของ
เทศบาลเมืองแมํ
โจ๎ให๎แกํหนํวยงาน
รัฐเอกชนและ
ประชาชนทั่วไปได๎
ทราบ 
2. เพ่ือเป็นสื่อใน
การสร๎างความรู ๎
ความเข๎าใจในการ
ให๎บริการ
สาธารณะให๎แกํ
ประชาชน
ตลอดจน
หนํวยงานองค๑กร
อื่น ๆ 

สื่อ
ประชาสัมพัน
ธ๑ทุกรูปแบบ 
ที่มีเน้ือหา
เก่ียวกับ
การศึกษา 
ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรร
ม ประเพณี
ท๎องถ่ิน 
การสํงเสริม
สุขภาพ 
การกีฬาและ
นันทนาการ 
กิจกรรมเด็ก
และเยาวชน 

   20,000 20,000 ร๎อยละ
ของ 
ความพึง
พอใจ 
ของผู๎ที
ได๎รับ 
สื่อทุก
ประเภท 

1. องค๑กรภาครัฐ 
เอกชนและ
ประชาชนทั่วไป
ได๎รับทราบผลการ
ดําเนินงานของ
เทศบาลเมืองแมํ
โจ ๎
2. ประชาชน
ทั่วไปได๎รู๎จัก
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงาม
ของเทศบาลเมือง
แมํโจ๎ 

สํานักปลัด, 
งาน

ประชาสัมพันธ๑ 
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6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

12 โครงการเทศบาล
เคลื่อนที ่

1เพ่ือประชาสัมพันธ๑ 
เผยแพรํ 
ขํ า วส าร และ เ พ่ิ ม
ความรู๎ความเข๎าใจ
ในบทบาทภารกิจ 
ผลการดําเนินงาน
ข อ ง ปี ที่ ผํ า น ม า
ตลอดจนรับฟ๓งความ
คิ ด เ ห็ น ข อ ง
ประชาชนในพ้ืนที่ที่
มี ตํอเทศบาลเมือง
แมํโจ๎ 
2. เพ่ือเสริมสร๎าง
ค ว า ม ส า มั ค คี ใ น
ชุ ม ช น  รู๎ จั ก
เอื้อเฟ้ือเผื่อแผํและ
รํวมแรงรํวมใจของ
คนในพ้ืนที่ 
3. เพ่ือพบปะเย่ียม
เยือนและให๎บริการ
ด๎านตําง ๆ แกํ
ประชาชนในพ้ืนที่ 

1.คณะผู๎ บริหาร
แ ล ะ เ จ๎ า ห น๎ า ที่
เทศบาลเมืองแมํ
โจ๎ ไ ด๎ รํ วมพบปะ
ประชาชน ทั้ง 19 
ชุ ม ช น ใ น เ ข ต
เทศบาลเมืองแมํ
โจ๎ 
2. จัดกิจกรรม
ด๎านการสํงเสริม
การพัฒนาอาชีพ 
3. จัดกิจกรรม
นิ ท ร ร ศ ก า ร
เ ผ ย แ พ รํ
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ๑
ขําวสาร  สร๎าง
ความรู๎ความเข๎าใจ
ในบทบาทภารกิจ
ของเทศบาลเมือง
แมํโจ๎ 

   30,000 30,000 1.จํานวน
ประชาชน
ที่ ไ ด๎ รั บ
ท ร า บ
ข๎ อ มู ล
ขําวสาร 
2. ความ
พึ ง พ อ ใ จ
ข อ ง
ประชาชน
ใ น
ภาพ ร วม
ข อ ง ก า ร
จั ด
กิจกรรม 

1. เทศบาลเมืองแมํ
โจ๎ได๎เผยแพรํ
ประชาสัมพันธ๑
ขําวสารสร๎างความรู๎
ความเข๎าใจใน
บทบาทภารกิจผล
การดําเนินงานปีที่
ผํานมา ตลอดจนรับ
ฟ๓งความคิดเห็นของ
ประชาชนในพ้ืนที่ 
2. ประชาชนใน
พ้ืนที่ 
มีความสามัคค ีรู๎จัก 
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผํและ
รํวมแรงรํวมใจกัน 
3. เทศบาลเมืองแมํ
โจ ๎
ได๎พบปะเย่ียมเยือน
และให๎บริการด๎าน
ตําง ๆ แกํประชาชน 

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) 

13 กิจกรรมการสํงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพสมาชิก
สภาเทศบาล 

เพ่ือให๎ผู๎เข๎ารับการ
อบรม ได๎รับการ
เพ่ิมพูนความรู๎
พัฒนาทักษะ
ความสามารถ
ประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน ภายใต๎
ระเบียบ ข๎อ
กฎหมายที่กําหนด 
ในตําแหนํงสายงาน
ของตนเอง 
 

ผู๎บริหาร และ
สมาชิกสภา
เทศบาลเข๎า
รับการอบรม 

   20,000 20,000 1.มี ผู๎ เ ข๎ า
อบรมตาม
โครงการ
ไ มํ น๎ อ ย
กวํา70% 
2. ผู๎เข๎า
อบรม 
มประสิทธิ
ภาพและ
ผลสําเร็จ 
ใ น ก า ร
ทํางาน 
เพ่ิมข้ึน 

1. ผู๎เข๎ารับการ
อบรมสามารถ
ปฏิบัติงานใน
ตําแหนํงสายงาน
ของตนได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
2. ผู๎เข๎าอบรมมี
การพัฒนาการ
ทํางานแบบบูรณา
การสามารถแก๎ไข
ป๓ญหาพัฒนางาน
และทํางานเป็นทีม
ได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 
3. ผู๎เข๎าอบรมมี
ทัศนคติ 
และจิตสํา นึกที่ ดี
ตํอองค๑ 

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) 

14 กิจกรรมการติดปูาย
ประชาสัมพันธ๑กรณีพบ
เห็นการทุจริต 

1.เพ่ือให๎ประชาชน
มีสํวนรํวมในการ
ปูองกันการทุจริต 
2.เพ่ือแสดง
เจตนารมณ๑ในการ
แก๎ไขป๓ญหาการ
ทุจริต 

ติดปูาย
ประชาสัมพัน
ธ๑กรณีพบเห็น
การทุจริตใน
เขตเทศบาล 

   20,000 20,000 จํ า น ว น
ติดต้ังปูาย
ใ น เ ข ต
เทศบาล 

ประชาชนมีสํวน
รํวมในการปูองกัน
การทุจริต 

สํานักปลัด, 
งานนิติกร 

15 โครงการจัดทําแผนการ
ดําเนินงานประจําปี 

เพ่ือแสดงถึง
รายละเอียด 
แผนงาน/โครงการ
พัฒนา และกิจกรรม
ที่ดําเนินการจริง 
ทั้งหมดในพ้ืนที่ของ
เทศบาลเมืองแมํโจ๎ 
ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2562   

การจัดประชุม
คณะกรรมการ
สนับสนุนการ
จัดทํา
แผนพัฒนา
เทศบาลเมือง
แมํโจ๎และ
คณะกรรมการ
พัฒนา
เทศบาลเมือง
แมํโจ๎ เพ่ือ
จัดทําแผนการ
ดําเนินการ
งานประจําปี 
พ.ศ.  

   10,000 10,000 การจัดทํา
แผนฯ 
ถูกต๎อง
ครบถ๎วน
ตาม
ระเบียบ
และ
หนังสือสั่ง
การ 

เทศบาลเมืองแมํ
โจ๎มีแผนพัฒนา
ท๎องถ่ินเพ่ือใช๎เป็น
แนวทางสําหรับผู๎
ปฏิบัติในการ
ดําเนินการพัฒนา
ในชํวงสี่ปีได๎อยําง
มีประสิทธิภาพ 

สํานักปลัด, 
งานวิเคราะห๑
นโยบายและ

แผน 
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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 โครงการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลประจําป ี

เ พ่ือให๎การติดตาม
ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล
เ ป็ น ไ ป อ ยํ า ง มี
ประสิทธิภาพ เกิด
ป ร ะ โ ย ช น๑ ตํ อ
ป ร ะ ช า ช น แ ล ะ 
สามารถตอบสนอง
ความต๎องการของ
ประชาชนไ ด๎ เป็ น
อยํางดี 

ดําเนินการ
ตรวจสอบใน
ระหวํางการ
ดําเนิน
โครงการ
พัฒนาและ
กิจกรรมที่
ดําเนินการจริง 
ทั้งหมดใน
พ้ืนที่ของ
องค๑กร
ปกครองสํวน
ท๎องถ่ิน
ประจําปี
งบประมาณ
น้ัน วํา
สามารถ
เป็นไปตาม
เปาูหมายที่ต้ัง
ไว๎ หรือไม ํ

   20,000 20,000 1. การ
จัดทําแผน
ฯ ถูกต๎อง
ครบถ๎วน
ตาม
ระเบียบ
และ
หนังสือสั่ง
การ 
 

ติดตามประเมินผล
การปฏิบัติงานของ
หนํวยงาน การ
ประเมินผลจะ
แสดงให๎เห็นถึง
การ ปฏิบัติงาน
ของสํวนตํางๆ วํา
เป็นไปตาม
เปาูหมายตัวชี้วัดที่
ผู๎บริหารกําหนดไว๎
หรือไม ํ

สํานักปลัด, 
งานวิเคราะห๑
นโยบายและ

แผน 
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6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

17 โครงการจัดทําเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจําย
ประจําปีของเทศบาลเมือง
แมํโจ๎ 

เพ่ือให๎ผู๎เข๎ารับการ
ฝึกอบรมสามารถ
ปฏิบัติเก่ียวกับ
วิธีการงบประมาณ
ได๎อยํางถูกต๎อง
สมบูรณ๑ และมี
ประสิทธิภาพอํานวย
ประโยชน๑สุขแกํ
ประชาชนได๎อยําง
แท๎จริง 

จัดกิ จกรรมใน
รูปแบบตําง ๆ
เชํน 
อบรม สัมมนา 
 

   30,000 30,000 จํานวนของ
ข๎าราชการ 
ที่มีความรู๎ 
เกี่ยวกับเทศ
บั ญ ญั ติ
งบประมาณ
ร า ย จํ า ย
ประจําปี 

๑. ผู๎เข๎ารับการ
ฝึกอบรม มีความรู๎ 
ความเข๎าใจ เกี่ยวกับ
กฎหมายวําด๎วยข๎อมูล
ขําวสารของราชการ 
๒. ผู๎เข๎ารับการ
ฝึกอบรมปฏิบัติหน๎าท่ี
ตามกฎหมายวําด๎วย
ข๎อมูลขําวสารของ
ราชการได๎อยําง
ถูกต๎อง 

สํานักปลัด, 
งานวิเคราะห๑
นโยบายและ

แผน 

18 โครงการประเมิน
ประสิทธิภาพขององค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถ่ิน 

เ พ่ือ ให๎ คํ า แนะนํ า
เ กี่ ย ว กั บ ก า ร
ป ฏิ บั ติ ง า น ต า ม
เกณฑ๑การประเมิน
มาตรฐานปฏิบัติงาน
ขององค๑กรปกครอง
สํวนท๎อง ถ่ินในทุก
ด๎าน 

ข๎าราชการ/
พนักงานของ
เทศบาลเมืองแมํ
โจ๎ ที่รับผิดชอบ
แบบประเมินฯ
ในแตํละด๎าน 
จํานวน 5 ด๎าน  

   30,000 30,000 มีผลคะแนน
ผํานเกณฑ๑
การประเมิน
มาตรฐาน
การปฏิบัติ
ราชการของ
องค๑กร
ปกครอง
สํวนท๎องถ่ิน 
ร๎อยละ 80 

ทําให๎ข๎าราชการ/
พนักงานของเทศบาล
เมืองแมํโจ๎ มีความรู๎ 
ความเข๎าใจเก่ียวกับ
ระเบียบ กฎหมายที่
เก่ียวข๎องการปฏิบัติ
ราชการขององค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถ่ินดี
ย่ิงข้ึน 

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) 

19 โครงการจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาลเมืองแมํโจ ๎

1. เพ่ือแสดง
ความสัมพันธ๑ 
เชื่อมโยงและ
สอดคล๎องระหวําง
แผนยุทธศาสตร๑การ
พัฒนาและการ
จัดทํางบประมาณ
ประจําป ี
2. เพ่ือแสดงแนว
ทางการพัฒนา
ในชํวงสี่ปีที่มีความ
สอดคล๎องและ
สามารถสนองตอบ
ตํอ 
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร๑ ก า ร
พั ฒ น า อ ยํ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

1. จัดเวที
ประชาคมใน
เขตเทศบาล
เมืองแมํโจ๎เพ่ือ
สร๎างการมี
สํวนรํวมใน
การ
ดําเนินงาน 
2. จัดประชุม
เพ่ือกําหนด
ทิศทางการ
พัฒนา 
3. จัดทํา/
ปรับปรุง 
แผน
ยุทธศาสตร๑ 
4. จัดทํา
แผนพัฒนา/
เพ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลง 

   50,000 50,000 1. การ
จัดทําแผน
ฯ ถูกต๎อง
ครบถ๎วน
ตาม
ระเบียบ
และ
หนังสือสั่ง
การ 
2. จํานวน
ชํองทางใน
การ
เปิดเผย 
ข๎อมูล
ให๎แก ํ
ประชาชน
และ
หนํวยงาน
ตํางๆ 

เทศบาลเมืองแมํ
โจ๎มีแผนพัฒนา
ท๎องถ่ินเพ่ือใช๎เป็น
แนวทางสําหรับผู๎
ปฏิบัติในการ
ดําเนินการพัฒนา
ในชํวงสี่ปีได๎อยําง
มีประสิทธิภาพ 

สํานักปลัด, 
งานวิเคราะห๑
นโยบายและ

แผน 
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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 โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของผู๎บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล 
ข๎าราชการ ลูกจ๎างประจํา
และพนักงานเทศบาล
เมืองแมํโจ๎  

1.เพ่ือให๎บุคลากร
ของเทศบาลเมืองแมํ
โจ๎เกิดการพัฒนา
ความรู๎และ
ความสามารถในการ
ทํางาน 
2. เพ่ือให๎เกิดการ
สร๎างทีมงานสูํ
ความสําเร็จตาม
วิสัยทัศน๑ขององค๑กร 
3. เพ่ือให๎เกิดการ
สร๎างความเข๎าใจอัน
ดีความสามัคคีและ
เกิดความรักความ
ผูกพันในองค๑กร 

คณะผู๎บริหาร 
สมาชิกสภา
เทศบาลเมือง
แมํโจ๎ 
ข๎าราชการ
และพนักงาน
จ๎างเทศบาล
เมืองแมํโจ๎ เข๎า
รับการอบรม 
สัมมนาหรือ
การเข๎ารับ
การศึกษา
หลักสูตรตําง 
ๆ 

   500,000 500,000 ร๎อยละ
ของ 
ความพึง
พอใจ 
ของ
ผู๎เข๎ารํวม 
โครงการฯ 
ที่มีตํอการ 
จัด
โครงการ 
ฝึกอบรม 
สัมมนา
และ 
ทัศน
ศึกษาฯ 

1.ผู๎เข๎าฝึกอบรม
นําความรู๎ที่ได๎รับ
มาพัฒนาการ
ทํางานในหน๎าท่ีที่
รับผิดชอบให๎มี
ประสิทธิภาพมาก
ข้ึน 
2. ผู๎เข๎าฝึกอบรม
เกิด 
ความเข๎าใจ ความ
สามัคคคีวาม
ผูกพันและรัก
องค๑กร 

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) 

21 โครงการจัดทําแผนชุมชน
ประจําป ี

1. เพ่ือแสดง
ความสัมพันธ๑ 
เชื่อมโยงและ
สอดคล๎องระหวําง
แผนยุทธศาสตร๑การ
พัฒนาและการ
จัดทํางบประมาณ
ประจําป ี
2. เพ่ือแสดงแนว
ทางการพัฒนา
ในชํวงสี่ปีที่มีความ
สอดคล๎องและ
สามารถสนองตอบ
ตํอยุทธศาสตร๑การ
พัฒนาอยํางมี
ประสิทธิภาพ 

1. จัดเวที
ประชาคมใน
เขตเทศบาล
เมืองแมํโจ๎เพ่ือ
สร๎างการมี
สํวนรํวมใน
การ
ดําเนินงาน 
2. จัดประชุม
เพ่ือกําหนด
ทิศทางการ
พัฒนา 
3. จัดทํา/
ปรับปรุง 
แผน
ยุทธศาสตร๑ 
4. จัดทํา
แผนพัฒนา/
เพ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลง 

   30,000 30,000 1. การ
จัดทําแผน
ฯ ถูกต๎อง
ครบถ๎วน
ตาม
ระเบียบ
และ
หนังสือสั่ง
การ 
2. จํานวน
ชํองทางใน
การ
เปิดเผย 
ข๎อมูล
ให๎แก ํ
ประชาชน
และ
หนํวยงาน
ตํางๆ 

เทศบาลเมืองแมํ
โจ๎มีแผนพัฒนา
ท๎องถ่ินเพ่ือใช๎เป็น
แนวทางสําหรับผู๎
ปฏิบัติในการ
ดําเนินการพัฒนา
ในชํวงสี่ปีได๎อยําง
มีประสิทธิภาพ 

สํานักปลัด, 
งาน 
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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 โครงการฝึกอบรม
หลักสูตร “การสนทนา
ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารระดับพ้ืนฐาน” 
(Basic English 
Coversation Courses) 

1.เพ่ือให๎บุคลากร
ของเทศบาลเมืองแมํ
โจ๎เกิดการพัฒนา
ความรู๎และ
ความสามารถในการ
ทํางาน 
 

คณะผู๎บริหาร 
สมาชิกสภา
เทศบาลเมือง
แมํโจ๎ 
ข๎าราชการ
และพนักงาน
จ๎างเทศบาล
เมืองแมํโจ๎ เข๎า
รับการอบรม 
สัมมนาหรือ
การเข๎ารับ
การศึกษา
หลักสูตรตําง 
ๆ 

   80,000 80,000 ร๎อยละ
ของ 
ความพึง
พอใจ 
ของ
ผู๎เข๎ารํวม 
โครงการฯ 
ที่มีตํอการ 
จัด
โครงการ 
ฝึกอบรม 
 

1.ผู๎เข๎าฝึกอบรม
นําความรู๎ที่ได๎รับ
มาพัฒนาการ
ทํางานในหน๎าท่ีที่
รับผิดชอบให๎มี
ประสิทธิภาพมาก
ข้ึน 
2. ผู๎เข๎าฝึกอบรม
เกิด 
ความเข๎าใจ ความ
สามัคคคีวาม
ผูกพันและรัก
องค๑กร 

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) 

23 โ ค ร ง ก า ร เ ส ริ ม ส ร๎ า ง
ภาพลักษณ๑ประชาสัมพันธ๑
เ ชิ ง ก ล ยุ ท ธ๑ แ ล ะ เ พ่ิ ม
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร
ประชาสัมพันธ๑ เทศบาล
เมื อ งแมํ โ จ๎  อํ า เภอสั น
ทราย  จังหวัดเชียงใหมํ
(วิทยุชุมชน) 
 
 
 
 
 
 

1.1. เพ่ือเผยแพรํ
ข๎ อ มู ล ขํ า ว ส า ร
บ ท บ า ท ภ า ร กิ จ
หน๎าที่ของเทศบาล
เ มื อ ง แ มํ โ จ๎ ใ ห๎
ประชาชนได๎ทราบ
อ ยํ า ง ทั่ ว ถึ ง ด๎ ว ย
ความ ถูกต๎องและ
รวดเร็ว 
1.2.    เ พ่ือสร๎ า ง
ค วา ม เ ข๎ า ใ จ อั น ดี
ระหวํางองค๑กรกับ
ปร ะช าชน   แล ะ
หนํวยงานภายนอก 

 

 

ประชาชนใน
เขตเทศบาล
เมืองแมํโจ๎ ทั้ง  
19  หมูํบ๎าน
แ ล ะ พ้ื น ที่
ใกล๎เคียง 

   60,000 60,000 ร๎อยละ
ของ 
จํานวน 
ผู๎เข๎ารํวม 

1.1เ พ่ือเผยแพรํ
ข๎ อ มู ล ขํ า ว ส า ร
บทบ าทภ ารกิ จ
ห น๎ า ที่ ข อ ง
เทศบาลเมือง  แมํ
โจ๎ให๎ประชาชนได๎
ทราบอยํางทั่วถึง
ด๎วยความถูกต๎อง
และรวดเร็ว 
1 .2  เ พ่ื อ ส ร๎ า ง
ความเข๎าใจอันดี
ระหวํางองค๑กรกับ
ประชาชน  และ
ห นํ ว ย ง า น
ภายนอก 

 

งาน
ประชาสัมพันธ๑
สํานักปลัดฯ 

 
 
 
 
 



~ 300 ~ 

~ 300 ~ 
 

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

24 โ ค ร ง การ จั ดทํ า สื่ อ
วารสารรายงานผล
ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น
ประจําปีของเทศบาล
เมืองแมํ โจ๎ เ พ่ือสรุป
เ ผ ยแพรํ ขํ า วส าร สูํ
ประชาชน  

 

 2.๑.เพ่ือเผยแพรํ
สรุปกิจกรรมและ
ผลการรายงานผล
ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น
ประจํ าปี2562
ของเทศบาลเมือง
แมํโจ๎ 
2 . 2 . เ พ่ื อ ใ ห๎
ประชาชนได๎รับรู๎
ขํ า ว ส า ร ตํ า ง ๆ
อยํางถูกต๎องและ
ชัดเจน 
2 . 3 . เ พ่ื อ ส ร๎ า ง
ความเข๎าใจอันดี
ระหวํางองค๑กรกับ
ประชาชน  และ
ห นํ ว ย ง า น
ภายนอก 

2.1ประช าชนไ ด๎
รับรู๎ ข๎อมูลขําวสาร
จากสํ วนร าชการ
อยํางทั่วถึง  
2.2เทศบาลเมืองแมํ
โ จ๎ ข ย า ย ขี ด
ความสามารถในการ
รับรู๎ ข๎อมูลจากสํวน
ร า ช ก า ร ใ ห๎ กั บ
ประชาชนทุก 
2.3พ้ืนที่รับผิดชอบ
เทศบาลเมืองแมํโจ๎
สร๎ างชํองทางการ
สื่ อ ส า ร เ ผ ย แ พ รํ
ประชาสัมพันธ๑ ให๎
ประชาชนได๎เข๎าถึง
งํายข้ึน 
2.4เทศบาลเมืองแมํ
โจ๎สร๎างความโปรํงใส
ในการตรวจสอบ
การทํางาน 

   250,000 250,000 ร๎อยละ
ของ 
ความพึง
พอใจ 
 

2.1ประช าชนไ ด๎
รับรู๎ ข๎อมูลขําวสาร
จากสํ วนร าชการ
อยํางทั่วถึง  
2.2เทศบาลฯขยาย
ขีดความสามารถใน
การรับรู๎ ข๎อมูลจาก
สํวนราชการให๎กับ
ประชาชนทุกพ้ืนที่
รับผิดชอบ 
2 . 3 เ ท ศ บ า ล ฯ
สามารถแจ๎งขําวสาร
ให๎เข๎าถึงประชาชน
ได๎ทุกชํองทางการ
สื่อสารและเผยแพรํ
ก ร ะ จ า ย ขํ า ว 
ประชาสัมพันธ๑ ให๎
ทั้งหมด 
 

งาน
ประชาสัมพั
นธ๑สํานัก
ปลัดฯ 

 
 



~ 301 ~ 

~ 301 ~ 
 

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 โ ค ร ง ก า ร อ บ ร ม
เสริมสร๎างการเรียนรู๎
ด๎ านการ ทํ อ ง เที่ ย ว
(มัคคุเทศก๑ชุมชน) 

1.  
 
 
 
 

1.เพ่ือสํงเสริมสนับสนุน
การประชาสัมพันธ๑ 
เผยแพรํข๎อมูล ขําวสาร
ของเทศบาลเมืองแมํโจ ๎
2.สร๎างเครือขํายการ
ประชาสัมพันธ๑ในชุมชน
ในเขตเทศบาลเมืองแมํ
โจ ๎
 

เ ย า ว ช น แ ล ะ
ประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองแมํ
โ จ๎ แ ล ะ ผู๎ นํ า
ชุมชน จํานวน 
50 คน 

   25,000 25,000 ร๎อยละ
ของ 
จํานวน 
ผู๎เข๎ารํวม 

1.เ พ่ื อ ใ ห๎
ป ร ะ ช า ช น ใ น
ชุมชนรู๎จักใช๎เวลา
วํ า ง ใ ห๎ เ กิ ด
ปร ะ โ ยชน๑  รู๎ จั ก
ก า ร เ ผ ย แ พ รํ
วัฒนธรรมท๎องถ่ิน 
2.เพ่ือสํงเสริมให๎
ป ร ะ ช า ช น ใ น
ชุมชนสํานึกรักใน
บ๎านเกิดมีความรัก
ใ น ชุ ม ช น แ ล ะ
ภู มิ ลํ า เ น า ข อ ง
ตนเอง 

งาน
ประชาสัมพันธ๑
สํานักปลัดฯ 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



~ 302 ~ 
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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 โครงการอบรมเครือขําย
ประชาสัมพันธ๑ของเทศบาล
เมืองแมํโจ๎ 
 
 
 

1 . เ พ่ื อ สํ ง เ ส ริ ม
ส นั บ ส นุ น ก า ร
ปร ะ ช า สั ม พั น ธ๑ 
เ ผ ย แ พ รํ ข๎ อ มู ล 
ขํ า ว ส า ร ข อ ง
เทศบาลเมืองแมํ
โจ๎ 
2.สร๎างเครือขําย
ก า ร
ประชาสัมพันธ๑ใน
ชุ ม ช น ใ น เ ข ต
เทศบาลเมืองแมํ
โจ๎ 
3.ขําวสารถูกต๎อง
ชัดเจนและรวดเร็ว
สามารถกระจาย
ได๎หลายชํองทาง 
 

 

กลุํมเปูาหมาย
เครือขําย19
ชุมชนในเขต
ประชาสัมพันธ๑
เมืองแมํโจ๎และ
เครือขํายองค๑กร
ตํางๆ จํานวน 
50คน 

   20,000 20,000 ร๎อยละ
ของ 
จํานวน 
ผู๎เข๎ารํวม 

1ประชาชน ได๎รับ
ท ร า บ ข๎ อ มู ล
ขํ า ว ส า ร แ ล ะ
ผ ล ง า น ข อ ง
เทศบาลเมืองแมํ
โจ๎ได๎อยํางรวดเร็ว
ฉับ ไว ทันทํ วงที 
แ ล ะ มี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ 
2.เทศบาลเมือง
แ มํ โ จ๎ แ ล ะ
เ ค รื อ ขํ า ย
ปร ะ ช า สั ม พั น ธ๑
ภายในชุมชนเพ่ือ
แจ๎ ง ขํ า วส า ร ใ น
ชุ ม ช นแ ล ะ แจ๎ ง
ขําวสารที่ถูกต๎อง
ชัดเจนและสร๎าง
ความเข๎าใจอันดี
ตํอกัน 

งาน
ประชาสัมพันธ๑
สํานักปลัดฯ 

 
 



~ 303 ~ 
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6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

27 โครงการปรับปรุ งและ
พัฒนาเว๏ปไซด๑เทศบาล
เ มื อ ง แ มํ โ จ๎ ( ป รั บ ป รุ ง
โปรแกรมให๎ทันสมัย) 
 
 

1.เพ่ือให๎การพัฒนา
เว๏ปไซด๑เป็นไปอยําง
ประสิทธิภาพมาก
ย่ิงข้ึน 
2 .  เ พ่ื อ ใ ห๎ ก า ร
นํา เสนอกิ จ กรรม
ข อ ง เ ท ศ บ า ล ที่
ดํ า เ นิ น ใ น ง า น ที่
สาธารณชนให๎ได๎รับ
รู๎ ขํ า ว ส า ร ตํ า ง ๆ 
อ ยําง ถูก ต๎อ งและ
ชัดเจน                                       
 

มีระบบ
สารสนเทศ 
ฐานข๎อมูล 
และเว็บไซต๑ที่
ทันสมัย 
รองรับ
อุปกรณ๑ 
สื่อสารรูปแบบ
อื่นๆ 
(สมาร๑ทโฟน , 
แท็บเล็ต)และ
สนับสนุนการ
เ ข๎ า ถึ ง ขอ งผู๎
พิ ก า ร ต า ม
มาตรฐาน  
 

   25,000 25,000 จํานวน
ครั้ง 
การพัฒนา 
ระบบฯ 

1. เทศบาลเมืองแมํ
โจ๎มีชํองทางสื่อสาร 
ประชาสัมพันธ๑ไปยัง 
ประชาชนผู๎สนใจ 
อยํางมีประสิทธิภาพ 
2. ประชาชนผูส๎นใจ
สามารถรับทราบ
ข๎อมูลขําวสาร
กิจกรรมของ
เทศบาลเมืองแมํโจ๎
ได๎อยํางทั่วถึงทุก
รูปแบบของอุปกรณ๑
เครื่องมือสื่อสาร 
3. ผู๎พิการ/ผู๎มีความ
บกพรํองทางด๎าน
ตํางๆ สามารถเข๎าถึง
ข๎อมูลในเว็บไซต๑ของ
เทศบาลเมืองแมํโจ๎
ได๎ 

สํานักปลัด 
งาน

ประชาสัมพันธ๑ 

 



~ 304 ~ 

~ 304 ~ 
 

 
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

28 โครงการจ๎างเชําพ้ืนที่
โดเมนและเชําพ้ืนที่
เว๏ปไซด๑ 
 

1.เพ่ือตอบสนองความ
ต๎องการการเข๎าถึงข๎อมูล
ขํ า ว ส า ร ไ ด๎ อ ยํ า ง มี
ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
6.2.เพ่ือให๎การเผยแพรํ
ประชาสัมพันธ๑กิจกรรม
ของเทศบาลเมืองแมํโจ๎ที่
ดํา เ นินการ ในอํานาจ
หน๎าที่ในการให๎บริการ
สาธารณะ 
2.ประชาสัมพันธ๑โดย
ก า ร นํ า เ ส น อ ข๎ อ มู ล 
กิจกรรมของเทศบาล
ผํานเครือขํายเทคโนโลยี
ให๎เป็นป๓จจุบันโดยเน๎น
ค ว า ม ป ล อ ดภั ย แ ล ะ
ความสมบูรณ๑ของข๎อมูล 

1.เพ่ือเชําพ้ืนที่
ให๎สอดคล๎องกับ
การทํางานของ
ระบบเซิฟเวอร๑
ขอ ง เ ซิ ฟ เ ว อ ร๑
ข อ ง เ ว๏ ป ไ ซ ด๑
( www.maejoci
ty.go.th) ไ ด๎ ทํ า
ก า ร เ ชํ า พ้ื น ที่
โดเมนเนมและ
เชําพ้ืนที่เชําเว๏ป
ไ ซ ด๑
( www.maejoci
ty.go.th)  ใ ช๎
งานได๎ตามปกติ
และตํอเน่ือง 

   25,000 25,000 จํานวน
ครั้ง 
การพัฒนา 
ระบบฯ 

1. เทศบาลเมืองแมํ
โจ๎มีชํองทางสื่อสาร 
ประชาสัมพันธ๑ไปยัง 
ประชาชนผู๎สนใจ 
อยํางมีประสิทธิภาพ 
2. ประชาชนผูส๎นใจ
สามารถรับทราบ
ข๎อมูลขําวสาร
กิจกรรมของ
เทศบาลเมืองแมํโจ๎
ได๎อยํางทั่วถึงทุก
รูปแบบของอุปกรณ๑
เครื่องมือสื่อสาร 
3. ผู๎พิการ/ผู๎มีความ
บกพรํองทางด๎าน
ตํางๆ สามารถเข๎าถึง
ข๎อมูลในเว็บไซต๑ของ
เทศบาลเมืองแมํโจ๎
ได๎ 

สํานักปลัด 
งาน

ประชาสัมพัน
ธ๑ 



~ 305 ~ 
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6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

29 โครงการจัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธ๑การ
ทํองเท่ียวในเขต
เทศบาลเมืองแมํโจ ๎

1. เพ่ือประชาสัมพันธ๑
แหลํงทํองเท่ียวและ
กิจกรรมด๎านการ
ทํองเท่ียวเทศบาล
เมืองแมํโจ๎ 
๒. เพ่ือสร๎างอัตลักษณ๑
ด๎านการทํองเท่ียว
เทศบาลเมืองแมํโจ ๎
3.การออกแบบสื่อให๎
เข๎ากับกิจกรรม 

จัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธ๑
การทํองเท่ียว
ของเทศบาล
เมืองแมํโจ๎ใน
รูปแบบตํางๆที่
หลากหลายและ 
ครอบคลุม
สถานที่
ทํองเท่ียวและ
กิจกรรมการ
ทํองเท่ียวในเขต
เทศบาลเมืองแมํ
โจ ๎

   300,000 300,000 ร๎อยละ
ของ 
ความพึง
พอใจ 
ของผู๎ที
ได๎รับ 
สื่อทุก
ประเภท 

1. องค๑กรภาครัฐ เอกชน
และประชาชนทั่วไปได๎รับ
ทราบผลการดําเนินงานของ
เทศบาลเมืองแมํโจ ๎
2. ประชาชนทั่วไปได๎รู๎จัก
ศาสนาและวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
เทศบาลเมืองแมํโจ ๎

สํานักปลัด, 
งาน

ประชาสัมพันธ๑ 

30 โครงการอบรมทักษะ
ในกา ร พูด เ พ่ื อก า ร
สื่อสารในชุมชน 

1.เพ่ือให๎ประชาชนมี
ทักษะในการพูดเพ่ือ
การสื่อสารในชุมชน 
2.เพ่ือให๎ประชาชนมี
ทักษะในการใช๎ภาษา
ทั้งภาษาพูดและภาษา
กาย 
3.มีศิลปะในการจูงใจ
และโน๎มน๎าวจิตใจได๎ดี 

ประธานชุมชน  
ประธานสตรี
และประชาชน
ในเขตเทศบาล
เมืองแมํโจ๎ และ
พนักงาน
เทศบาลเมืองแมํ
โจ๎จํานวน 50 
คน 

    300,000 500,000 ร๎อยละ
ของ 
จํานวน 
ผู๎เข๎ารํวม 

1.ผู๎เข๎าอบรมมีบุคลิกภาพ
ภายในชุมชนและภายนอกท่ี
มีความเชื่อมั่น 
2.ผู๎เข๎าอบรมมีความรู๎ ความ
ความใจและเสริมสร๎าง
ทักษะในการพัฒนา
บุคลิกภาพในการสื่อสารเพ่ือ
ความสําเร็จในชุมชนและ
องค๑กร 

งาน
ประชาสัมพันธ๑
สํานักปลัดฯ 



~ 306 ~ 

~ 306 ~ 
 

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

31 คําใช๎จํายในการ
ดําเนินการเลือกต้ัง 

1. เพ่ือเป็นการ
สํงเสริมการปกครอง
ในระบอบ
ประชาธิปไตย 
2. เพ่ือสํงเสริมให๎
ประชาชน 
ให๎เข๎ามามีสํวนรํวม
ในการเลือก
ผู๎บริหาร/ตัวแทน
เข๎ามาบริหาร 
ท๎องถ่ินของตนเอง 
3. เพ่ือให๎ได๎
ผู๎บริหาร/สมาชิก
สภาเทศบาลเมือง
แมํโจ๎เข๎ามาบริหาร
เทศบาลเมืองแมํโจ ๎
 

ดําเนิน
กิจกรรมเพ่ือ
สํงเสริม 
สนับสนุนการ
เลือกต้ัง 
1.
นายกเทศมนต
รีเมืองแมํโจ ๎
2. สมาชิก
สภาเทศบาล
เมืองแมํโจ๎ 
ตามท่ี
กฎหมาย
กําหนด (กรณี
ครบวาระยุบ
สภา และกรณี
แทนตําแหนํง
วําง) ตามที
คณะกรรมการ
เลือกต้ัง
กําหนด 

   4,000,000 4,000,000 ร๎อยละของ 
ประชาชน 
ที่มีสํวนรํวม 
ในการ
เลือกต้ัง 
ผู๎บริหาร/
สท. 
เข๎ามา
บริหารงาน
ของเทศบาล
เมืองแมํโจ๎ 

1. สํงเสริมการ
ปกครอง 
ในระบอบ
ประชาธิปไตย 
2. ประชาชนเข๎ามา
มีสํวนรํวมในการ
เลือกผู๎บริหาร/
ตัวแทนเข๎ามา
บริหารท๎องถ่ินของ
ตนเอง 
3. ได๎ผู๎บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองแมํโจ๎ 
เข๎ามาบริหารงาน
ของ 
เทศบาลเมืองแมํโจ๎ 

สํานักปลัด 
 

 
 



~ 307 ~ 

~ 307 ~ 
 

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 โครงการวันเทศบาล 1.เพ่ือให๎ประชาชน
ได รับทราบข๎อมู ล
ขําวสาร ผลงานและ
กิจกรรมตําง ๆ ของ
เทศบาลใน รอบปีที่
ผํานมา 
2.เ พ่ื อ ใ ห๎ ค ณ ะ
ผู๎ บริ หาร  สมาชิ ก
ส ภ า เ ท ศ บ า ล 
พนักงานเทศบาล 
ลู ก จ๎ า ง ป ร ะ จํ า 
พ นั ก ง า น จ๎ า ง 
ตลอดจนประชาชน
ไ ด ต ร ะ ห นั ก ถึ ง
ค ว า ม สํ า คั ญ ขอ ง
เ ท ศ บ า ล ใ น ก า ร
อํานวยประโยชนแก
ท อ ง ถ่ิ น แ ล ะ
สาธารณชน 

คณะผู๎บริหาร 
สมาชิกสภา
เทศบาล 
พนักงาน
เทศบาล 
ลูกจ๎างประจํา 
พนักงานจ๎าง 
และ 
ประชาชน ได
รํวมทําบุญ
เลี้ยงพระ และ
ทํากิจกรรม
ตํางๆ ที่
กําหนดจัดข้ึน
รํวมกัน โดยมี
เปูาหมาย
ผู๎เข๎ารํวม
กิจกรรม 
จํานวน ๒๐๐ 
คน 

   10,000 10,000 ร๎อยละ
ของ 
จํานวน 
ผู๎เข๎ารํวม 

กํอ ให๎ เ กิ ดความ
ส มั ค ร ส ม า น
สามัคคี และความ
สม า น ฉั นท๑ ข อ ง
ค ณ ะ ผู๎ บ ริ ห า ร 
ส ม า ชิ ก ส ภ า
เทศบาล พนักงาน
เ ท ศ บ า ล 
ลู ก จ๎ า ง ป ร ะ จํ า 
พนักงานจ๎างและ
ป ร ะ ช า ช น ใ น
ท๎องถ่ิน 

สํานักปลัดฯ 

 
 



~ 308 ~ 
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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) 

33 โครงการจัดกิจกรรมพิเศษ
หรือโครงการพิเศษตาม
นโยบายของรัฐบาล 
จังหวัด และเทศบาล 

1. เพ่ือสํงเสริมการ
จัดกิจกรรมรํวมกับ
ภาครัฐเอกชน 
ประชาชน 
ในการสร๎างความ
สามัคคีในหมูํคณะ 
2. เพ่ือสํงเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรม
ตามนโยบายของ
รัฐบาลและ คสช. 

1. จัดกิจกรรม
รํวมกับภาครัฐ 
เอกชนและ
ประชาชนในการ
สร๎างความรัก
ความสามัคค ี
ในหมูํคณะและ
ในองค๑กร 
2. ประสานงาน
และสนับสนุน
การดําเนินการ
ตามแผนงาน/
โครงการที่ศูนย๑
ปรองดอง
สมานฉันท๑เพ่ือ
การปฏิรูประดับ
ท๎องถ่ิน อําเภอ
และจังหวัด
กําหนด 

   100,000 100,000 จํานวน 
กิจกรรม/ 
อบรม/ 
ประชาสัม
พันธ๑ 
ที่สร๎าง
ความ 
มีสํวนรํวม 

1. การสํงเสริม
กิจกรรมรํวมกับ
ภาครัฐ เอกชน
ประชาชนในการ
สร๎างความ
สามัคคีในหมูํ
คณะ 
2. จัดทํา
กิจกรรมตาม
นโยบายที่สําคัญ
ของรัฐบาลและ 
คสช.  ได๎
บรรลผุลสําเรจ็ 

สํานักปลัดฯ 

 
 
 



~ 309 ~ 
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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 คําใช๎จํายในการสงํเสริม
การมีสํวนรํวมในการเมือง
การปกครอง 

1 เ พ่ือสร๎างความ
ตระหนักและเห็น
ความสําคัญของการ
มีสํวนรํวม  ของ
ประชาชนในการ
บริหารกิจการของ
เทศบาลเมืองแมํโจ๎ 
2 เพ่ือสร๎างความรู๎
ความเข๎าใจเกี่ยวกับ
หลักการมีสํวนรํวม
ของ ประชาชน 
รวมทั้ งกฎหมายที่
เก่ียวข๎อง 
 

จัดกิ จกรรมใน
รูปแบบตําง ๆ
เชํน 
1. อบ ร ม 
สัมมนา 
2. นิทรรศการ 
3. จัดทําสื่ อ
ประชาสัมพันธ๑ 
หลายรูปแบบ 
เชํน สปอต 
โฆษณาวิทยุ 
ปูาย
ประชาสัมพันธ๑ 
แผํนพับและ
สต๊ิกเกอร๑ ฯลฯ 

   100,000 100,000 จํานวน
กิจกรรม 
ที่สํงเสริม 
การมีสํวน
รํวมของ
ทุกภาค
สํวน 

1. การสํงเสริม
กิจกรรมรํวมกับ
ภาครัฐ เอกชน
ประชาชนในการ
สร๎างความ
สามัคคีในหมูํ
คณะ 
2. จัดทํา
กิจกรรมตาม
นโยบายที่สําคัญ
ของรัฐบาลและ 
คสช.  ได๎
บรรลผุลสําเรจ็ 

สํานักปลัด 
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6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

35 โครงการประชาสัมพันธ๑ให๎
ความรู๎เก่ียวกับข้ันตอน
การชําระภาษี,การ
ให๎บริการนอกสถานที่
(ภาษีเคลื่อนที่)และสํารวจ
ข๎อมูลภาคสนามเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได๎ 

 เพ่ือ
ประชาสัมพันธ๑
อํานาจหน๎าท่ี
การนําภาษีไปใช๎
ด๎านการบริการ
สาธารณะและ
สร๎างแรงจูงใจให๎
ผู๎ประกอบการ 
ให๎ความรํวมมือ
กับ 
ทางราชการใน
การชําระภาษ ี

ประชาสัมพันธ๑ให๎
ผู๎ประกอบการ
เก่ียวกับข๎อบัญญัติ ข๎อ
กฎหมาย 
หรือการปฏิบัติวิธีย่ืน
ชําระภาษ ี
 

   200,000 200,000 1.จํานวน
ข อ ง ผู๎
ชําระภาษี
ที่มีความรู๎
ค ว า ม
เข๎าใจด๎าน
การชําระ
ภ า ษี ฯ 
เพ่ิมข้ึน 

ผู๎ประกอบการมี
ค ว า ม รู๎ ค ว า ม
เข๎าใจข้ันตอนใน
การชําระภาษี 
แ ล ะ
คํ าธ รรม เ นียม 
รายได๎ตําง ๆ
มากข้ึน และให๎
ความรํวมมือใน
การชําระภาษี
ใ ห๎ แ กํ ท า ง
ราชการ 
 

กองคลงั 

36 โครงการปรับปรงุแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย๑สินด๎วยโปรแกรม
ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร๑ (LTAX GIS) 
และโปรแกรม 
(LTAX3000)ของ
เทศบาลเมืองแมํโจ๎ อําเภอ
สันทราย จังหวัดเชียงใหมํ 

1. เพ่ือปรับปรุง
พัฒนาระบบ
แผนที่ภาษี และ
มีฐานข๎อมูล 
ครบถ๎วน ลด
ข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน 

ปรับปรุงฐานข๎อมูล
การย่ืนชําระภาษ ี
สําหรับผู๎ประกอบการ
โรงแรม สถานบริการ
นํ้ามันผู๎ประกอบการ
ค๎ายาสูบ 
จัดทําฐานข๎อมูลอื่น ๆ 
การประมวลผลการ
จัดเก็บรายได๎  

   930,000 930,000 ร๎อยละ
ของผู๎เข๎า
ใช๎ระบบที่
เพ่ิมข้ึน 

เทศบาลเมืองแมํ
โจ๎ สามารถ
จัด เ ก็ บ ร าย ไ ด๎
การพาณิชย๑และ
ภ า ษี ไ ด๎ อ ยํ า ง
ครบถ๎วนถูกต๎อง 
แ ล ะ มี
ประสิทธิภาพ 

กองคลงั 
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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) 

37 โครงการอบรมสํงเสริม
ความรู๎ด๎านทะเบียน
พาณิชย๑การจัดเก็บราย
เก็บภาษีและคําธรรมเนียม
ตํางๆ 

1. เพ่ือให๎
ผู๎ประกอบการมี
ความรู๎ ความเข๎าใจ
ในข๎อบัญญัติ
เทศบาลเมืองแมํโจ๎
ตลอดถึงเข๎าใจ
ข้ันตอนตําง ๆในการ
ชําระภาษ ี
 และคําธรรมเนียม 
คําบริการตําง ๆ 
2. เพ่ือ
ประชาสัมพันธ๑
อํานาจ 
หน๎าท่ีการนําภาษีไป
ใช๎ด๎านการบริการ
สาธารณะและสร๎าง
แรงจูงใจให๎
ผู๎ประกอบการ 
ให๎ความรํวมมือกับ 
ทางราชการในการ
ชําระ 

1. จัดพิมพ๑
เอกสารแผํนพับ
ใบปลิว 
คูํมือการปฏิบัติ
เอกสาร
ประชาสัมพันธ๑
ให๎
ผู๎ประกอบการ
เก่ียวกับ
ข๎อบัญญัติ ข๎อ
กฎหมาย 
หรือการปฏิบัติ
วิธีย่ืนชําระภาษ ี
2. โฆษณา
ประชาสัมพันธ๑ 
ตามสื่อตําง ๆ 
ฯลฯ 

   50,000 50,000 1.จํานวน
ของ 
ผู๎ ชํ า ร ะ
ภ า ษี ที่ มี
ค ว า ม รู๎
ค ว า ม
เข๎าใจด๎าน
การชําระ
ภ า ษี ฯ 
เพ่ิมข้ึน 
2. สถิติ
ก า ร
จั ด เ ก็ บ
รายได๎ของ
เ ท ศ บ า ล
เมืองแมํโจ๎ 

1. 
ผู๎ประกอบการมี
ค ว า ม รู๎ ค ว า ม
เข๎าใจข้ันตอนใน
การชําระภาษี 
แ ล ะ
คํ าธ รรม เ นียม 
รายได๎ตําง ๆ
มากข้ึน และให๎
ความรํวมมือ 
ในการชําระภาษี
ให๎แก ํ
ทางราชการ 
2. เทศบาลเมือง
แมํโจ๎ สามารถ
จัด เ ก็ บ ร าย ไ ด๎
การพาณิชย๑และ
ภ า ษี ไ ด๎ อ ยํ า ง
ครบถ๎วนถูกต๎อง 
แ ล ะ มี
ประสิทธิภาพ 

กองคลงั 

 
 



~ 312 ~ 

~ 312 ~ 
 

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 โครงการจัดทําเอกสาร
เผยแพรํประชาสัมพันธ๑
กิจกรรมและผลงานของ
เทศบาลเมืองแมํโจ๎ 
ในรูปแบบโปรเตอร๑และ
รูปเลํม 

๑.เพ่ือให๎ประชาชน
ได๎รับรู๎ขําวสารตํางๆ
อยําง ถูก ต๎อ งและ
ชัดเจน 
2.เ พ่ือสร๎า งความ
เข๎าใจอันดีระหวําง
องค๑กรกับประชาชน  
แ ล ะ ห นํ ว ย ง า น
ภายนอก 
 

1.ประชาชน
ได๎รับรู๎ ข๎อมูล
ขําวสารจาก
สํวนราชการ
อยํางทั่วถึง  
2 . พ้ื น ที่
รั บ ผิ ด ช อ บ
เทศบาลเมือง
แมํโจ๎สร๎างชํอง
ท า ง ก า ร
สื่ อ ส า ร
เ ผ ย แ พ รํ
ประชาสัมพัน
ธ๑ให๎ประชาชน
ได๎เ ข๎าถึงงํ าย
ข้ึน 
 

   250,000 250,000 ร๎อยละ
ของ 
ความพึง
พอใจ 
 

1. ประชาชนได๎
รั บ รู๎ ข๎ อ มู ล
ขําวสารจากสํวน
ราชการอ ยํ า ง
ทั่วถึง  
2 . เ ท ศ บ า ล ฯ
ส า ม า ร ถ แ จ๎ ง
ขําวสารให๎เข๎าถึง
ประชาชนได๎ทุก
ชํ อ ง ท า ง ก า ร
สื่ อ ส า ร แ ล ะ
เผยแพรํกระจาย
ขํ า ว 
ประชาสัมพันธ๑
ให๎ทั้งหมด 
 

สํานักปลัด, 
งาน

ประชาสัมพันธ๑ 

 
 
 
 
 



~ 313 ~ 

~ 313 ~ 
 

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) 

39 โครงการระบบชําระ
คําธรรมเนียมขยะมูลฝอย
อิเล็กทรอนิกส๑ 

 2.๑.เพ่ือพัฒนาระบบ
การจัดเก็บรายได๎ 
2.2 เพ่ืออํานวยความ
ส ะ ด ว ก แ ล ะ เ พ่ิ ม
ชํองทางให๎บริการแกํ
ผู๎ใช๎บริการ 
2.3 ลดชั้นตอนการ
ทํ า ง า น แ ล ะ เ พ่ิ ม
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ กํ
เจ๎าหน๎าท่ีผู๎ให๎บริการ 
2 . 4 พั ฒ น า ก า ร
ให๎บริการด๎วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส๑และตํอ
ยอดเ พ่ือนําไปใช๎ ใน
การการบริการด๎าน
อื่นๆ 
2 . 5 เ พ่ื อ ใ ห๎ ก า ร
ปฏิบัติงานด๎านจัดเก็บ
รายได๎ เกิดความคุ๎มคํา
มีประสิทธิภาพเกิดผล
สัมฤทธ์ิของรัฐ 
 

จัดระบบ
ชําระ
คําธรรมเนีย
มขยะมูล
ฝอย
อิเล็กทรอนิ
กส๑ จํานวน 
1 ระบบ 

   250,000 250,000 ร๎อยละ
ของ 
ความพึง
พอใจ 
 

1 . ไ ด๎ ร ะ บ บ
ฐ า น ข๎ อ มู ล ที่
จัดเก็บข๎อมูลผู๎
ชํ า ร ะ
คํ าธ รรม เ นียม
ขยะมูลฝอย ผํา
ระบบเครื่อขําย  

กองคลงั 

 



~ 314 ~ 
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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  โครงการจัดงานพระราช
พิธีรัฐพิธี และวันสําคัญ  
ตําง ๆ  

เพ่ือสํงเสริมการจัด
งาน  
พระราชพิธี รัฐพิธี 
และงานวันสําคัญ
ตําง ๆ ที่แสดงออก
ถึงเอกลักษณ๑ของ
ชาติ แสดงออกถึง
ความจงรักภักดีที่มี
ตํอสถาบัน และ
ความสําคัญของวัน
ตําง ๆ ของประเทศ
ของท๎องถ่ินให๎คงอยํู
ตลอดไป  

จัดงานพระ
ราชพิธี รัฐ
พิธีตําง ๆ 
เชํน งาน
พระราชพิธี
ตําง ๆ วัน
เฉลิม  
พระ
ชนมพรรษา  
วันปิย
มหาราช 
ฯลฯ  

   200,000 200,000 จํานวน
ผู๎เข๎ารํวม
กิจกรรม  

ประชาชนได๎
รํวมงานพระราช
พิธี รัฐพิธี และ
งานวันสําคัญตําง 
ๆ ที่แสดงออกถึง
เอกลักษณ๑ของ
ชาติ ได๎แสดงออก
ถึงความจงรักภักดี
ทีม่ีตํอสถาบัน 
และความสําคัญ
ของวันตําง ๆ ของ
ประเทศของ
ท๎องถ่ินให๎คงอยํู
ตลอดไป  

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) 

41 โครงการสัมมนาเพ่ือ
เสริมสร๎างกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ในการ
พัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติราชการและ
เสริมสร๎างคุณธรรม
จริยธรรมสําหรับผู๎บริหาร 
ข๎าราชการ ลูกจ๎าง และ
พนักงานจ๎างของเทศบาล
เมืองแมํโจ๎ 

เพ่ือเปิดโอกาสให๎
บุคลากรขององค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถ่ิน
ได๎มีเวทีและกิจกรรม
ในการเสริมสร๎าง
กระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ใน
การพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติราชการและ
เสริมสร๎างคุณธรรม
จริยธรรมสําหรับ
ผู๎บริหาร ข๎าราชการ 
ลูกจ๎าง และ
พนักงานจ๎าง 

ผู๎บริหาร 
ข๎าราชการ 
ลูกจ๎าง และ
พนักงานจ๎าง
ของเทศบาล
เข๎ารับการ
อบรม 

   50,000 50,000 1.มี ผู๎ เ ข๎ า
อบรมตาม
โครงการ
ไ มํ น๎ อ ย
กวํา70% 
2. ผู๎เข๎า
อบรม 
ประสิทธิภ
า พ แ ล ะ
ผลสําเร็จ 
ใ น ก า ร
ทํางาน 
เพ่ิมข้ึน 

1. ผู๎เข๎ารับการ
อบรมสามารถ
ปฏิบัติงานใน
ตําแหนํงสายงาน
ของตนได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
2. ผู๎เข๎าอบรมมี
การพัฒนาการ
ทํางานแบบบูรณา
การสามารถแก๎ไข
ป๓ญหาพัฒนางาน
และทํางานเป็นทีม
ได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 

สํานักปลัด, 
งานการเจ๎าหน๎าที 
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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) 

42 โครงการเชําสัญญา
อินเตอร๑เน็ตความเร็วสูง
พร๎อมอุปกรณ๑กระจาย
สัญญาณ WIFIเทศบาล
เมืองแมํโจ๎ 

เพ่ือให๎การพัฒนา
ระบบทํางานให๎เป็นไป
อยํางตํอเน่ืองและก๎าว
ทันเทคโนโลยีที่กําลัง
เปลี่ยนแปลงไปใน
ป๓จจุบัน จึงจําเป็นต๎อง
จัดหาชํองทางการ
สื่อสารความเร็วสูงเพ่ือ
ให๎บริการอินเตอร๑ 

เชําสัญญา
อินเตอร๑เน็ต
ความเร็วสูง
พร๎อม
อุปกรณ๑
กระจาย
สัญญาณ 
WIFI 

   380,000 380,000 ร๎อยละ
ของ 
ความพึง
พอใจของ
ผู๎เข๎ารับ
บริการ 
 

เพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของ
บุคคลกรเทศบาล
เมืองแมํโจ๎ผําน
ระบบอินเตอร๑เน็ต
ความเร็วสูง 
สามารถใช๎งาน
ตามปกติและ
ตํอเน่ืองให๎เกิด
ประโยชน๑สูงสุด 

สํานักปลัด 
งาน

ประชาสัมพันธ๑ 

43 โครงการปรับปรงุและ
พัฒนาระบบการให๎บริการ
งานทะเบียนราษฎร 
สํานักงานเทศบาลเมืองแมํ
โจ๎ (ตํอเน่ืองตามแนวทาง
โครงการสํานักทะเบียน
ดีเดํน  

เพ่ือให๎การบริการ
ประชาชนเก่ียวกับงาน
ทะเบียนราษฎร มี
ประสิทธิภาพ สภาพ
พ้ืนที่การให๎บริการ
โดยรอบมีความ
สะอาด เหมาะสม 
เรียบ และสวยงาน 
สามารถรองรับและ
สร๎างประทับใจให๎กับผู๎
มาขอรับบริการ 

ประชาชน
มาติดตํอ
งานงาน
ทะเบียน
ราษฎรได๎รับ
ความอํานวย
สะดวกได๎
อยําง
รวดเร็ว 

- - - - - ร๎อยละ
ของ 
ความพึง
พอใจของ
ผู๎เข๎ารับ
บริการ 
 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวก 
รวดเร็วในการ
ให๎บริการตํางๆ
ของงานทะเบียน 

สํานักปลัด 
งาน 

ทะเบียนราษฎร 
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6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วั
ด 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

(ผลผลิต
โครงการ) 

2561 2562 2563 2564 2565 
(KPI) 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
44 โครงการการจัดเก็บ

ข๎อมูลทะเบียนบ๎าน 
ฉบับปี 2531 

เพ่ือให๎การบริการ
ประชาชนเก่ียวกับงาน
ทะเบียนราษฎร มี
ประสิทธิภาพ สภาพ
พ้ืนที่การให๎บริการ
โดยรอบมีความสะอาด 
เหมาะสม เรียบ และ
สวยงาน สามารถรองรับ
และสร๎างประทับใจ
ให๎กับผู๎มาขอรับบริการ 

ประชาชน
มาติดตํอ
งานงาน
ทะเบียน
ราษฎรได๎รับ
ความอํานวย
สะดวกได๎
อยําง
รวดเร็ว 

- - - - - ร๎อยละ
ของ 
ความพึง
พอใจ
ของผู๎
เข๎ารับ
บริการ 
 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวก 
รวดเร็วในการ
ให๎บริการตํางๆ
ของงานทะเบียน 

สํานักปลัด 
งาน 

ทะเบียนราษฎร 

45 โครงหลงัคารถบรรทุก 
ขนาด 2 ตัน แบบ 4 
ล๎อ พร๎อมเบาะน่ังและ
พิงพนัก 

ติดต้ังหลังคารถบรรทุก 
สําหรับนํามาใช๎ตาม
ภารกิจของสํานักปลัด 

ติดต้ัง
หลังคา
รถบรรทุก
ขนาด 2 
ตัน แบบ 
4 ล๎อ 
พร๎อมเบาะ
นั่งและพิง
พนัก 

   155,000 155,000 กํอสร๎าง
เสร็จ 
100% 

เพ่ือให๎มีวัสดุ
อุปกรณ๑ เครื่องมือ 
เครื่องใช๎ที่จําเป็น 
ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพ  
การปฏิบัติงาน
ตามภารกิจของ
หนํวยงาน 

สํานักปลัด 

 



~ 318 ~ 

~ 318 ~ 
 

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) 

46 โครงการจ๎างเหมา
จัดทําห๎องกระจาย
เสียงและสํงสัญญาณ
วิทยุชุมชน 

เพ่ือให๎ประชาชน ได๎รับ
ทราบข๎อมูล ขําวสาร 
และความรู๎ ของทาง
ราชการผําน หอกระจาย
ขําวได๎ อยํางทั่วถึง 

จัดทําห๎อง
กระจายเสียง
และสํงสัญญาณ
วิทยุชุมชน 

    150,000 ร๎อยละ
ของ
ประชาชน 
ที่ได๎รับ
ข๎อมูล
ขําวสาร 
ได๎อยําง
ทั่วถึง 

ประชาชนได๎รับ 
ข๎ อ มู ล ขํ า ว ส า ร 
และ ความรู๎ของ
ทาง ราชการผําน
หอ กระจายขําว
อยําง ทั่วถึงกัน 

สํานักปลัด 
งาน

ประชาสัมพันธ๑ 

47 โครงการจ๎างเหมา
ปรับปรุงระบบเสียง
ตามสายชุมชนในเขต
พ้ืนทีเ่ทศบาลเมืองแมํ
โจ ๎

เพ่ือให๎ประชาชน ได๎รับ
ทราบข๎อมูล ขําวสาร 
และความรู๎ ของทาง
ราชการผําน หอกระจาย
ขําวได๎ อยํางทั่วถึง 

ปรับปรุงระบบ
เสียงตามสาย
ชุมชนในเขต
พ้ืนทีเ่ทศบาล
เมืองแมํโจ๎ 

    500,000 ร๎อยละ
ของ
ประชาชน 
ที่ได๎รับ
ข๎อมูล
ขําวสาร 
ได๎อยําง
ทั่วถึง 

ประชาชนได๎รับ 
ข๎ อ มู ล ขํ า ว ส า ร 
และ ความรู๎ของ
ทาง ราชการผําน
หอ กระจายขําว
อยําง ทั่วถึงกัน 

สํานักปลัด 
งาน

ประชาสัมพันธ๑ 

48 โครงการจ๎างเหมา
เจ๎าหน๎าท่ีผู๎ดูแลสถานี
วิทยุชุมชนเทศบาล
เมืองแมํโจ๎ 

เพ่ือจ๎างเหมาบคุ คล ใน
การปฏิบัติงาน ผู๎ดูแล
ส ถ า นี วิ ท ยุ ชุ ม ช น
เทศบาลเมืองแมํโจ๎ 

จ๎างเหมา
เจ๎าหน๎าท่ีผู๎ดูแล
สถานีวิทยุชุมชน 
จํานวน 1 ราย 

    108,000 จํานวนคน
ที ่จ๎าง
เหมา 

งาน
ประชาสัมพันธ๑มี 
ประสิทธิภาพ 
ย่ิงข้ึน 

สํานักปลัด 
งาน

ประชาสัมพันธ๑ 

 
 



~ 319 ~ 

~ 319 ~ 
 

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) 

49 โครงการจัดจ๎างผลิต
สื่อของเทศบาลเมือง
แมํโจ๎ 

เพ่ือให๎ประชาชน ได๎รับ
ทราบข๎อมูล ขําวสาร 
และความรู๎ ของทาง
ราชการผําน  ชํอง
ทางการสื่อสารตําง ๆ 
ขําวได๎ อยํางทั่วถึง 

เพ่ือผลิตและ
เผยแพรํ สื่อ
ประชาสัมพันธ๑
ข๎อมูลขําวสารง 
โครงการสําคัญ 
และผลการ
ดําเนินงาน ผําน
ชํองทางการ
สื่อสารตําง ๆ 
ได๎แกํ โทรทัศน๑ 
หนังสือพิมพ๑ 
วารสาร และสื่อ
ออนไลน๑ 

    400,000 ร๎อยละ
ของ
ประชาชน 
ที่ได๎รับ
ข๎อมูล
ขําวสาร 
ได๎อยําง
ทั่วถึง 

ป ร ะ ช า ช น ไ ด๎
รั บ ท ร าบ ข๎ อ มู ล
ขํ า วส า ร  และ มี
ความเข๎าใจ ใน
การ ดํ า เ นิน ง า น
ของเทศบาล อยําง
ถูกต๎อง ครบถ๎วน 
ตํ อ เ น่ื อ ง  แ ล ะ
ทั่วถึง 

สํานักปลัด 
งาน

ประชาสัมพันธ๑ 

50 โครงการปรับปรงุ
ระบบภาพและเสียง 
ห๎องประชุมเฉลิมพระ
เกียรติ สํานักงาน
เทศบาลเมืองแมํโจ ๎

เพ่ือให๎ห๎องประชุมเฉลิม
พระเกียรติ สํานักงาน
เทศบาลเมืองแมํ โจ๎ มี
ความพร๎อมในการใช๎
งาน 

ปรับปรุงระบบ
ภาพและเสียง
ภายในห๎อง
ประชุมเฉลิม
พระเกียรติ 
สํานักงาน
เทศบาลเมืองแมํ
โจ ๎

    449,000 ร๎อยละ 
80  ห๎อง
ประชุมมี
ความ
พร๎อมใน
การใช๎งาน 

ห๎องประชุมเฉลิม
พ ร ะ เ กี ย ร ติ 
สํานักงานเทศบาล
เมืองแมํโจ๎มีความ
พร๎ อม ในการ ใช๎
งาน 

สํานักปลัด 
งาน

ประชาสัมพันธ๑ 

 



~ 320 ~ 

~ 320 ~ 
 

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) 

51 โครงการเชําอุปกรณ๑
สําหรับระบบการ
ประชุมทางไกลผําน
จอภาพ 

1.เพ่ือจัดหาและติดต้ัง
ร ะ บ บ ก า ร ป ร ะ ชุ ม
ท า ง ไ ก ล  ( Video 
Conference)  
2.เพ่ือให๎มีเครื่องมือใน
การปฏิบัติงานเกี่ยวข๎อง
กับการติดตํอสื่อสารและ
การประชุมทางไกล ชํวย
ลด เวลาและภาระ
คําใช๎จํายในการเดินทาง
ไปประชุมหรื อติด ตํอ
ประสานงาน 

จัดหาและติดต้ัง
ระบบการ
ประชุมทางไกล 
(Video 
Conference) 

    60,000 ร๎อยละ
ความพึง
พอใจพึง
พอใจตํอ 
ระบบการ
ประชุม
ทางไกล
ผํานระบบ 
Video 
Conferen
ce  

มีระบบการประชุม
ทาง ไกลผํานระบบ 
Video Conference 
ระหวาํงเทศบาลเมือง
แมํโจ๎ กับหนํวยงาน
ภายนอก  ที่ มี ภ าพ
แ ล ะ เ สี ย ง ที่ มี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ 
ป ร ะ ห ยั ด เ ว ล า 
ประหยัดค่ําใช๎จํายใน
การจัดประชุมและ
การเดินทาง 

สํานักปลัด 
งาน

ประชาสัมพันธ๑ 

52 โครงการพัฒนา
ศักยภาพ
คณะกรรมการชุมชน
และผู๎นําชุมชน 

เพ่ือให๎ผู๎เข๎ารับการ
ฝึกอบรมได๎รับการ
เพ่ิมพูนความรู๎ พัฒนา
ทักษะ ความสามารถ 

ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ในการ
ปฏิบัติงาน มีความรู๎ มี
ความเข๎าใจบทบาท 
หน๎าท่ีของตนเอง 

แกนนําชุมชน 
เชํน ประธาน
ชุมชน กรรมการ
ชุมชน ประธาน
กลุํมตํางๆ อสม. 
ของชุมชนในเขต
เทศบาลเมืองแมํ
โจ๎ จํานวน 400 
คน 

    500,000 ร๎อยละ
ของ 
จํานวน 
ผู๎เข๎ารํวม 

1. บุคลากรเกิด
กระบวนการเรียนร๎ู
รํวมกันของคนใน
ชุมชน  
2. นําความร๎ูและ
ประสบการณ๑ที่ได๎
จากการเรียนร๎ู
ท๎องถิ่นอ่ืนมาปรับใช๎
ให๎เกิดประโยชน๑แกํ 
ท๎องถิ่นตนเอง 

สํานักปลัด 
 

 



~ 321 ~ 

~ 321 ~ 
 

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

53 โครงการพัฒนา 
ปรับปรุงระบบ
คอมพิวเตอร๑และ
เครือขํายสารสนเทศ 
ของเทศบาลเมืองแมํ
โจ๎  

1. เพื่อเพิ่มและปรับปรุง
ชํองทางการติดตํอสื่อสารให๎
ก๎าวทันยุคสมัย  
2. เพื่อให๎บคุลากรใชง๎าน 
เข๎าถึง มีสํวนรํวม และรับ
ขําวสารข๎อมูลได๎รวดเร็ว 
ถูกต๎อง ทันเวลา  
๓. เพื่อให๎บคุลากรสามารถ
ใช๎งานอินเตอร๑เน็ตได๎มี
เสถียรภาพเพื่อการทํางาน
อยํางรวดเร็วและมี 
ประสิทธิภาพ 

พัฒนาระบบ 
ะบบ
คอมพิวเตอร๑
และเครือขําย
สารสนเทศ 
ภายในห๎อง 
สํานักงาน
เทศบาลเมืองแมํ
โจ ๎

    400,000 ร๎อยละ 80  
มีระบบ
คอมพิวเตอร๑
และ
เครือขําย
สารสนเทศ
พร๎อมในการ
ใช๎งาน 

บุคลากรสามารถใช๎
งานอินเตอร๑เน็ตได๎มี
เสถียรภาพเพ่ือกา
รท างานอยําง
รวดเร็วและมี 
ประสิทธิภาพ และ
สามารถรับ เข๎าถึง 
และมีสํวนรํวมใน
ขําวสารข๎อมูล 

สํานักปลัด 
 

54 โครงการพัฒนาระบบ 
Mobile application 
สําหรับบริการ
ประชาชน  
ของเทศบาลเมืองแมํ
โจ๎  

1 เพื่อพัฒนางานด๎านการให๎บริการข๎อมูลขําวสาร 
ท่ีมีความสะดวก รวดเร็ว แกํผ๎ูมาติดตํอราชการ 
2 เพื่ อพัฒนาศูนย๑ข๎อมูลขําวสาร ของ
เทศบาลเมืองแมํโจ๎ ให๎มีความทันสมัยยิ่งขึ้น 
3 เพื่ อใ ห๎กา รบริ หา รรา ชกา รมุํ ง เ กิ ด
ประโยชน๑สุขแกํประชาชนโดยยึดประชาชน
เป็นศูนย๑กลาง (People Center ) ในการ
ตอบสนองความต๎องการของประชาชน 
4 เพื่อกํอให๎เกิดผลสัมฤทธ์ิตํอภารกิจองค๑
ของเทศบาลเมืองแมํโจ๎ โดยยึดการบริหาร
แบบบูรณาการซ่ึงมุํงเน๎นผลลัพธ๑ท่ีเกิดขึ้น
จากการปฏิบัติงาน 
 5 เพื่อให๎ประชาชนสามารถรับบริการท่ี
สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น จากการลด
ขัน้ตอนลดระยะเวลาการปฏิบัติงานท่ีเกิน
ความจําเป็น 
 6 เพื่อให๎ประชาชนได๎รับการอํานวยความ
สะดวกและได๎รับการตอบสนองความ
ต๎องการจากการปฏิบัติราชการ ท่ีมุํงเนน๎ถึง
ความต๎องการและความพึงพอใจของ
ประชาชนผ๎ูรับบริการเป็นหลัก 

พัฒนาระบบ 
Mobile 
application 
สําหรับบริการ
ประชาชนของ
เทศบาลเมือง
แมํโจ๎ 
 

    800,000 ร๎อยละ80
ความพึง
พอใจของ 
ประชาชนที่
มีตํอระบบ 
Mobile 
applicatio
n สําหรับ
บริการ
ประชาชน  
 

1.การบริหารราชการของ
เทศบาลเมืองแมํโจ๎ เกิด
ประโยชน๑สุขแกํประชาชน
และสามารถตอบสนองความ
ต๎องการของประชาชนได๎
เป็นอยํางดี 
2.ประชาชนสามารถ
ร๎องเรียน ร๎องทุกข๑ และ
ติดตามขั้นตอนการ
ดําเนินการ  
ผํานระบบ Mobile 
application ได ๎
3.ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบ และชําระภาษี
ตํางๆ ผําน Mobile 
application ได ๎

สํานักปลัด 
 



~ 322 ~ 

~ 322 ~ 
 

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) 

55 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการแมํโจ๎ดิจิทลั
ซิต้ี 

1. นําเทคโนโลยีดิจิทัล
ทั้ ง ฮ า ร๑ ด แ ว ร๑ แ ล ะ
ซอฟท๑แวร๑มาใช๎เพ่ือให๎
บริการและบริหารงาน
ในเทศบาลเมืองแมํโจ๎ 
2. พัฒนาระบบบริหาร
จัดการของเทศบาลเมือง
แมํ โ จ๎ ให๎ทั นสมั ย ด๎วย
เทคโนโลยีดิจิทัล 

มีการพัฒนาและ
ใช๎เทคโนโลยี
สมัยใหมํใน
เทศบาลเมืองแมํ
โจ๎ สร๎างความ
ทันสมัย ความ
รวดเร็ว และ
ความพึงพอใจใน
การให๎บริการ
ประชาชน 

    4,000,000 1. จํานวน
เทคโนโลยี
ดิจิทัลที่
นํามาใช๎ใน
เทศบาล
เมืองแมํโจ๎ 
10 
เทคโนโลยี 
2. ความ
พึงพอใจ
ของ
ประชาชน
และ
ผู๎รับบริกา
รระดับ
มาก 

เทศบาลเมืองแมํ
โ จ๎ ไ ด๎ รั บ ก า ร
ย อ ม รั บ เ ป็ น
หนํวยงานท๎องถ่ิน
ส มั ย ใ ห มํ  แ ล ะ
ประชาชนพอใจ
การให๎บริการของ
เทศบาล 

สํานักปลัด ทม.
แมํโจ๎ 
รํวม 

มหาวิทยาลัยแมํ
โจ ๎
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6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด
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โครงการ สร๎าง
ต๎นแบบเยาวชนเพ่ือมุํง
เสริมสร๎างการเป็น
พลเมืองที่ดีของสังคม 
(Maejo Young 
Smart Discipline) 

1. เพื่อเป็นการเสริมสร๎าง
ความรู๎ความเข๎าใจ และกํอเกิด
ทัศนคติที่ดี เ ก่ียวกับการเป็น
ผู๎นําเพื่อมุํงเสริมสร๎างการมีวินัย
คุณธรรมจริยธรรมสูํการเป็น
พลเมืองที่ดีของสั งคมให๎แ กํ
เยาวชนในเขตเทศบาลเมืองแมํ
โจ๎ 
2. เพื่อให๎เยาวชนในเขต
เทศบาลเมืองแมํโจ๎ เกิดทักษะ 
ความสามารถ และสามารถนํา
ค ว า ม รู๎ ค ว า ม เ ข๎ า ใ จ แ ล ะ
ความสามารถในการฝึกอบรม
นําไปใช๎จริงได๎ในสังคม 
3. เพื่อเป็นการสร๎างเครือขําย
การมีสํวนรํวมเป็นพลเมืองที่ดี
ของสังคมของกลุํมเยาวชนใน
เขตเทศบาลเมืองแมํโจ๎ และยัง
เป็นการสร๎างเครือขํายในระดับ
ภูมิภาคและในระดับประเทศ
เพื่อเป็นการเสริมสร๎างความรู๎
ค ว าม เ ข๎ า ใ จ  แ ล ะ กํ อ เ กิ ด
ทัศนคติที่ดี เ ก่ียวกับการเป็น
ผู๎นํานักศึกษาเพื่อมุํงเสริมสร๎าง
การมีวินัยคุณธรรมจริยธรรมสูํ
การเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม 

เยาวชนในเขต
เทศบาลเมืองแมํ
โจ ๎

    202,500 1. จํานวน
ผู๎เข๎ารํวม
โครงการ
จํานวนไมํน๎อย
กวํา  100 คน 
2. เครือขําย
สร๎างต๎นแบบ
เยาวชนเพ่ือมุํง
เสริมสร๎างการ
เป็นพลเมืองที่
ดีของสังคม 
(Maejo 
Young Smart 
Discipline) 
จํานวน 1 
เครือขําย 
3. กิจกรรม
เชิงสร๎างสรรค๑
สังคมจาก
เครือขํายสร๎าง
เยาวชน
ต๎นแบบ ไมํ
น๎อยกวํา 2 
กิจกรรม 

1. ผ๎ูเข๎ารํวมการอบรมมีความรู๎
ความเข๎าใจ มีทัศนคติท่ีดตีํอ
กระบวนการทางการเป็น
พลเมืองท่ีดี สามารถเช่ือมโยง
สัมพันธ๑วิถีชีวิตกับสังคม ซ่ึง
สังเกตจากภาพรวมในการจัด
กิจกรรม ผ๎ูเข๎ารํวมการอบรมมี
การตอบข๎อซักถาม รวมไปถึง
แสดงความคิดเห็น 
2. ผ๎ูเข๎ารํวมโครงการเกิดทักษะ 
ความสามารถ และสามารถนาํ
ความรู๎ความเข๎าใจและ
ความสามารถในการฝึกอบรม
นําไปใช๎จริงได๎ในสังคม ตลอดจน
รู๎จักหน๎าท่ีความเป็นพลเมืองและ
บทบาทของตนเองในการอาศัย
อยูํรํวมกับบ๎าน โรงเรียน ชุมชน
ซ่ึงสังเกตจากการนําเสนอ
โครงการการแบํงกลํุมระดม
ความคิด 
3. เกิดการสร๎างเครือขํายการมี
สํวนรํวมทางระบวนการทางการ
เป็นพล เมื อง ท่ีดี ใ นก ลํุมขอ ง
เย า วช น  ขย า ย โ อก าส กา ร
เผยแพรํองค๑ความรู๎ สํูเยาวชน 
ผ๎ูเข๎ารํวมโครงการได๎รับความรู๎
น อ ก ห๎ อ ง เ รี ย น  แ ล ะ จ า ก
ประสบการณ๑จริงและนําไปสํูการ
สร๎างเครือขํายในระดับภูมิภาค
และในระดับประเทศสังเกตได๎
จากความรู๎ท่ีได๎จากการอบรมมา
ประยุกต๑จนเกิดผลเป็นรูปธรรม 

สํานักปลัด ทม.
แมํโจ๎ 
รํวม 

มหาวิทยาลัยแมํ
โจ ๎
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โครงการอบรมให๎
ความรู๎เก่ียวกับ
ระเบียบและกฎหมาย
ที่ใช๎ในการปฏิบัติงาน
ขององค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถ่ิน แกํ
ผู๎บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานเทศบาล 
พนักงานจ๎าง และผู๎นํา
ชุมชน  

เพ่ือพัฒนาและสํงเสริม
ให๎ผู๎บริหาร สมาชิกสภา 
พ นั ก ง า น เ ท ศ บ า ล 
พนักงานจ๎าง และผู๎นํา
ชุ ม ชน  มีค วามรู๎ ด๎ าน
ร ะ เ บี ย บ ก ฎ ห ม า ย
ท๎องถ่ิน  

ผู๎บริหาร  
สมาชิกสภา 
พนักงาน
เทศบาล 
พนักงานจ๎าง 
และผู๎นําชุมชน 
รวมทั้งสิ้น 100 
คน 

    25,000 ร๎อยละ
ของ
จํานวน
ผู๎เข๎ารํวม 

ผู๎บริหาร สมาชิก
สภา  พนักงาน
เ ท ศ บ า ล 
พ นั ก ง า น จ๎ า ง 
และผู๎ นําชุมชน 
มี ค ว า ม รู๎ ด๎ า น
ร ะ เ บี ย บ
กฎหมายท๎องถ่ิน 

สํานักปลัด  
งานนิติการ 

58 โครงการสนับสนุน
หรือยกยํองบุคคล
ต๎นแบบคุณธรรม 
จริยธรรม 

เพ่ือยกยํองเชิดชูเกียรติ
แกํ  บุคคล หนํวยงาน
อ ง ค๑ ก ร ดี เ ดํ น  ผู๎ ทํ า
คุณประโยชน๑หรือเข๎า
รํ วม ในกิ จ ก ร รมขอ ง
เทศบาลเมืองแมํโจ๎ 

จัดพิธีมอบโลํ
ประกาศเกียรติ
คุณให๎แกบํุคคล 
หนํวยงาน  

    20,000 ร๎อยละ
ของ 
จํานวน 
ผู๎เข๎ารํวม 

. ผู๎เข๎าฝึกอบรม
มี คุ ณ ธ ร ร ม
จริ ยธรรมและ
ธรรมาภิบาลใน
การปฏิบั ติงาน
มากย่ิงข้ึน 
2 . ผู๎ เ ข๎ า
ฝึ ก อ บ ร ม มี
จิ ต สํ า นึ ก รํ ว ม
ตํ อ ต๎ า น ก า ร
ทุ จ ริ ต แ ล ะ
ประพฤติมิชอบ 

สํานักปลัดฯ 
งานนิติกร 

รวม 58 โครงการ      8,690,000 16,464,500    
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6.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

ภาพรวมเทศบาลเมืองแม่โจ้         
1 โครงการประชุม

ประจําเดือนคณะผู๎บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
แมํโจ๎ ผู๎นําชุมชน 
กรรมการชุมชน เทศบาล
เมืองแมํโจ๎ 
 

เพ่ือสํงเสริม
สนับสนุน
คณะกรรมการ
ชุมชนมีสํวนรํวม
กําหนดและหา
แนวทางเพ่ือพัฒนา
ชุมชนให๎เกิดความ
เข๎มแข็ง  สํงเสริม
บทบาทผู๎นํา สร๎าง
พลังชุมชนด๎วย
กระบวนการชุมชน 
และเข๎าถึงชุมชน
ด๎วยความเข๎าใจ 

คณะผู๎บริหาร 
สมาชิกสภา
เทศบาลเมือง
แมํโจ๎ 
พนักงาน
ลูกจ๎าง
เทศบาลที่
เก่ียวข๎อง ผู๎นํา
ชุมชน 
กรรมการ
ชุมชนและ
องค๑กรตําง ๆ 
จํานวน 150 
คน (เดือนละ 
1 ครั้ง) 

   270,000 270,000 ร๎อยละ
ของ 
จํานวน 
ผู๎เข๎ารํวม 

มีแนวทางในการ
พัฒนา
คณะกรรมการ
ชุมชน เครือขํายมี
ความเข๎มแข็ง มี
แนวทางสํงเสริม
คุณภาพชีวิตตรง
ตามความต๎องการ
ของชุมชน และมี
บทบาทของผู๎นําท่ี
เข๎มแข็งข้ึน มีสํวน
รํวมในการ
ขับเคลื่อนชุมชน 
และเทศบาล 

สํานักปลัดฯ 
งานพัฒนา

ชุมชน 
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6.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

2 โครงการเลือกต้ัง
คณะกรรมการชุมชนใน
เขตเทศบาลเมืองแมํโจ๎ 
 

เพ่ือเสริมสร๎างความ
เข๎มแข็งขององค๑กร
ภาคประชาชน และ
สนับสนุนให๎
ประชาชนมีสํวนรํวม
ในการปกครอง
ตนเอง ให๎เป็นไป
ตามระเบียบ
เทศบาลเมืองแมํโจ๎ 
วําด๎วยชุมชนและ
คณะกรรมการ
ชุมชนเทศบาลเมือง
แมํโจ๎ พ.ศ.2553 

เลือกต้ัง
คณะกรรมการ
ชุมชนในเขต
เทศบาลเมือง
แมํโจ๎ ตาม
ระเบียบ
เทศบาลเมือง
แมํโจ๎ วําด๎วย
ชุมชนและ
คณะกรรมการ
ชุมชนเทศบาล
เมืองแมํโจ๎ 
พ.ศ.2553 

   50,000 50,000 ร๎อยละ
ของ 
จํานวน 
ผู๎เข๎ารํวม 

สามารถ
ดําเนินการ
เลือกต้ังประธาน
ชุมชนเสร็จ
สมบูรณ๑และสร๎าง
ความเข๎มแข็งของ
องค๑กรภาค
ประชาชนให๎มี
ความเข๎มแข็งมาก
ย่ิงข้ึน และ
สามารถสนับสนุน
ให๎ประชาชนมี
สํวนรํวมในการ
ปกครองตนเอง
มากย่ิงข้ึน 

สํานักปลัดฯ 
งานพัฒนา

ชุมชน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



~ 327 ~ 

~ 327 ~ 
 

6.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

3 โครงการอบรมอาสาสมัคร
จัดเก็บข๎อมูลพ้ืนฐาน  
 

เพ่ือให๎ความรู๎แกํ
อาสาสมัครจัดเก็บ
ข๎อมูลพ้ืนฐานตาม
แผนปฏิบัติงานของ
จังหวัดเชียงใหมํและ
ให๎ผู๎เข๎ารับการอบรม
ได๎ทราบถึงเทคนิค 
วิธีการในการจัดเก็บ
ข๎อมูลอยํางถูกต๎อง
ครบถ๎วน 

อาสาสมัคร
จัดเก็บข๎อมูล
พ้ืนฐาน ใน
เขตเทศบาล
เมืองแมํโจ๎ 

   10,000 10,000 ร๎อยละ
ของ 
จํานวน 
ผู๎เข๎ารํวม 

ผู๎เข๎ารับการอบรมได๎รับ
ความรู๎ในการจัดเก็บข๎อมูล
พ้ืนฐาน และรู๎เทคนิค
วิธีการในการจัดเก็บข๎อมูล
อยํางถูกต๎องครบถ๎วน 

สํานักปลัดฯ 
งานพัฒนา

ชุมชน 
 
 

4 โครงการสํารวจและ
จัดเก็บข๎อมูลพ้ืนฐานและ
บันทึกข๎อมูลเข๎าสูํ
โปรแกรม เทศบาลเมือง
แมํโจ๎ 
 

เพ่ือจัดเก็บข๎อมูล
พ้ืนฐานตาม
แผนปฏิบัติงานของ
จังหวัดเชียงใหมํ  
เพ่ือให๎มีข๎อมูลที่
ถูกต๎อง ครบถ๎วน 
สามารถนําปใช๎
วางแผนยุทธศาสตร๑
ได๎ทุกระดับและ
นําไปใช๎ในการ
วางแผนและ
ยุทธศาสตร๑ 

ครัวเรือนที่มี
ประชากร
อาศัยอยํูจริง
ในเขตเทศบาล
เมืองแมํโจ๎ 
จํานวน  19 
ชุมชน 

   10,000 10,000 ร๎อยละ
ของ 
จํานวน 
ผู๎เข๎ารํวม 

มีข๎อมูลที่ถูกต๎องครบถ๎วน 
สามารถนําไปใช๎วางแผน
ยุทธศาสตร๑ได๎ทุกระดับ
และสามารถนําข๎อมูลใน
การวางแผนยุทธศาสตร๑
เพ่ือกําหนดเปูาหมายให๎
สอดคล๎องกับสภาพสังคม
และความต๎องการของ
พ้ืนที่ และนําข๎อมูลใช๎
จัดทําแผนพัฒนาให๎
เหมาะสมกับนโยบายของ
เทศบาลฯ 

สํานักปลัดฯ 
งานพัฒนา

ชุมชน 
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6.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

5 โครงการอบรมผู๎ประกอบ
กิจการหอพักตาม พ.ร.บ.
หอพัก พ.ศ.2548 

เพ่ือให๎
ผู๎ประกอบการ
หอพักและผู๎ที่สนใจ
ประกอบกิจการ
หอพักได๎มีความรู๎ 
ความเข๎าใจ ใน
รายละเอียดและ
ข้ันตอนการปฏิบัติ 
ตาม พ.ร.บ.หอพัก 
พ.ศ.2548 
และให๎
ผู๎ประกอบการได๎
ทราบถึงการ
เปลี่ยนแปลง
หนํวยงานที่กํากับ
ดูแลและสามารถ
ปฏิบัติตามข้ันตอน
ได๎อยํางถูกต๎อง 

ผู๎ประกอบการ
หอพักและผู๎ที่
สนใจประกอบ
กิจการหอพัก 
จํานวน  300 
ราย 

   66,000  66,000 ร๎อยละ
ของ 
จํานวน 
ผู๎เข๎ารํวม 

ผู๎ประกอบการ
หอพักและผู๎สนใจ
ประกอบกิจการ
หอพักมีความรู๎
ความเข๎าใจในการ
ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.
หอพัก พ.ศ.
2548 
สร๎างความสัมพันธ๑
ที่ดีระหวําง
เทศบาลและ
ผู๎ประกอบการ
หอพัก 

สํานักปลัดฯ 
งานพัฒนา

ชุมชน 
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6.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

6 โครงการสงํเสริมการจัดทํา
บัญชีครัวเรือนให๎แกํ
ประชาชนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียงเทศบาลเมืองแมํ
โจ 

เพ่ือให๎ความรู๎แกํ
อาสาสมัครจัดเก็บ
ข๎อมูลพ้ืนฐานตาม
แผนปฏิบัติงานของ
จังหวัดเชียงใหมํและ
ให๎ผู๎เข๎ารับการอบรม
ได๎ทราบถึงเทคนิค 
วิธีการในการจัดเก็บ
ข๎อมูลอยํางถูกต๎อง
ครบถ๎วน 

อาสาสมัคร
จัดเก็บข๎อมูล
พ้ืนฐาน ใน
เขตเทศบาล
เมืองแมํโจ๎ 

   10,000 10,000 ร๎อยละ
ของ 
จํานวน 
ผู๎เข๎ารํวม 

ผู๎เข๎ารับการอบรม
ได๎รับความรู๎ใน
การจัดเก็บข๎อมูล
พ้ืนฐาน และรู๎
เทคนิควิธีการใน
การจัดเก็บข๎อมูล
อยํางถูกต๎อง
ครบถ๎วน 

สํานักปลัดฯ 
งานพัฒนา

ชุมชน 
 
 

รวม 6 โครงการ      416,000 416,000    
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6.3 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

3 คําจ๎างเหมาบริการ 1 พัฒนาคุณภาพ
ด๎านความสะอาด
ของสํานักงานหรือ
พ้ืนที่ความรับของ
เทศบาล ให๎ ไ ด๎ รั บ
ความพึงพอใจจาก
ประชาชน บุคลากร 
นักศึกษาและผู๎มา
ติดตํอราชการ  
2 เสริมสร๎างสุขภาพ
และอนามัยที่ ดีแกํ
บุคลากร นักศึกษา 
ผู๎มาติดตํอราชการ  
3 รั กษาความ
สะอาดและความ
เป็ นร ะ เบี ยบของ
สํ า นั ก ง า น  อ ยํ า ง
ตํอเน่ือง ควบคูํกับ
การทํากิจกรรม 5 ส 

การ
ดําเนินการ
จัดซื้อ/จัดจ๎าง 
จ๎างเหมา
บริการในการ
จัดเก็บ ขน 
ขยะมูลฝอย 
ภายในเขต
พ้ืนที่เทศบาล
เมืองแมํโจ๎ 19  
ชุมชนเป็นไป
ด๎วยความ
ถูกต๎อง
เรียบร๎อย 

   22,000,000 22,000,000 ร๎อยละ
ความพึง
พอใจ
ของ
ประชาช
นในเขต
เทศบาล 

อาคารและบริ เ วณ
โ ด ย ร อ บ เ ข ต พ้ื น ที่
ความรับผิดชอบในเขต
เทศบาลเมืองแมํโจ๎ มี
ค ว า ม ส ะ อ า ด 
เ รี ย บ ร๎ อ ย อ ยํู
ตลอดเวลา 

กอง 
สาธารณะสุขฯ 
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6.3 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

2 โครงการเชําที่ดินเอกชน
สําหรับเป็นสถานที่เก็บ
วัชพืชใบไม๎กิ่งไม๎ ต๎นไม๎
และสถานที่เพาะชํากล๎าไม๎ 
ต๎นไม๎ 

- เพ่ือใช๎เป็นสถานที่
พัก ใบไมํกิ่งไม๎จาก
ชุมชน ซึ่งเป็นขยะ
อินทรีย๑นําไปทําปุ๋ย 
-เพ่ือลดป๓ญหา
มลพิษด๎าน
สิ่งแวดล๎อม  
- เพ่ือใช๎เป็นสถานที่
เพาะชํากล๎าไม๎  

เชําที่ดิน
เอกชน 

จํานวน 4-5 
ไรํ 

    240,000 ขยะ
ประเภท
ตํางๆ 
ได๎รับการ
คัดแยก
อยํางถูก
วิธี และ
การ
บริหาร
จัดการ
พ้ืนที่ให๎
เป็น
ประโยชน๑ 

ขยะทั่วไปและขยะ
อินทรีย๑จากชุมชน 
ได๎รับการคัดแยก
และนําไปจัดการ
นําไปใช๎ให๎เกิด
ประโยชน๑  

กองสาธารณสุขฯ 

รวม 2 โครงการ      22,000,000 22,240,000    
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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 ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

ชุมชนป่าบง         
1 โครงการติดต้ังกล๎องวงจร

ปิด CCTV  ภายใน หมูํที่ 
2 ตําบลหนองหาร ชุมชน
ปุาบง 

เพ่ือเฝูาระวังและ
ปูองกัน การกํอ
อาชญากรรม ป๓ญหา
ยาเสพติด ป๓ญหา การ
ลักทรัพย๑และภัยตํางๆ 

ติดต้ังกล๎อง
วงจรปิด
บันทึกภาพ 
บริเวณจุด 
เสี่ยง ภายใน 
หมูํที่ 2 
ตําบลหนอง
หาร ชุมชน
ปุาบง 

    200,000 จํานวน
การเกิด
ป๓ญหา 
อาชญากร
รม ป๓ญหา  
ยาเสพติด 
ป๓ญหาการ 
ลักทรัพย๑
และภัย 
ตํางๆ 
ลดลง  

1. ประชาชนใน เขต
และพ้ืนที่ ใกล๎เคียง
ได๎รับ ความ
ปลอดภัยใน ชีวิต
และทรัพย๑สิน  
2. ชํวยเพ่ิมขีด 
ความสามารถใน 
การปฏิบัติงานใน 
พ้ืนที่ของเทศบาล, 
เจ๎าหน๎าท่ีตํารวจ, 
เจ๎าหน๎าท่ี อปพร., 
อาสาสมัคร 

สํานักปลัด  
กองชําง 
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7.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

ชุมชนป่าขาม         
2 โครงการติดต้ังกล๎องวงจร

ปิด CCTV  ภายใน หมูํที่ 
3 ตําบลหนองหาร ชุมชน
ปุาขาม 

เพ่ือเฝูาระวังและ
ปูองกัน การกํอ
อาชญากรรม ป๓ญหา
ยาเสพติด ป๓ญหา การ
ลักทรัพย๑และภัยตํางๆ 

ติดต้ังกล๎อง
วงจรปิด
บันทึกภาพ 
บริเวณจุด 
เสี่ยง ภายใน 
หมูํที่ 3 
ตําบลหนอง
หาร ชุมชน
ปุาขาม 

    400,000 จํานวน
การเกิด
ป๓ญหา 
อาชญากร
รม ป๓ญหา  
ยาเสพติด 
ป๓ญหาการ 
ลักทรัพย๑
และภัย 
ตํางๆ 
ลดลง  

1. ประชาชนใน เขต
และพ้ืนที่ ใกล๎เคียง
ได๎รับ ความ
ปลอดภัยใน ชีวิต
และทรัพย๑สิน  
2. ชํวยเพ่ิมขีด 
ความสามารถใน 
การปฏิบัติงานใน 
พ้ืนที่ของเทศบาล, 
เจ๎าหน๎าท่ีตํารวจ, 
เจ๎าหน๎าท่ี อปพร., 
อาสาสมัคร 

สํานักปลัด  
กองชําง 
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7.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

ชุมชนแม่โจ้         
3 โครงการติดต้ังกล๎องวงจร

ปิด CCTV  ภายใน หมูํที่ 
4 ตําบลหนองหาร 

เพ่ือเฝูาระวังและ
ปูองกัน การกํอ
อาชญากรรม ป๓ญหา
ยาเสพติด ป๓ญหา การ
ลักทรัพย๑และภัยตํางๆ 

ติดต้ังกล๎อง
วงจรปิด
บันทึกภาพ 
บริเวณจุด 
เสี่ยง ภายใน 
หมูํที่ 4 
ตําบลหนอง
หาร ชุมชน
แมํโจ๎ 

    900,000 จํานวนการ
เกิดป๓ญหา 
อาชญากรร
ม ป๓ญหา  
ยาเสพติด 
ป๓ญหาการ 
ลักทรัพย๑
และภัย 
ตํางๆ ลดลง  

1. ประชาชนใน เขต
และพ้ืนที่ ใกล๎เคียงได๎รับ 
ความปลอดภัยใน ชีวิต
และทรัพย๑สิน  
2. ชํวยเพ่ิมขีด 
ความสามารถใน การ
ปฏิบัติงานใน พ้ืนที่ของ
เทศบาล, เจ๎าหน๎าท่ี
ตํารวจ, เจ๎าหน๎าท่ี อป
พร., อาสาสมัคร 

สํานักปลัด  
กองชําง 

4 โครงการสงํเสริมการ
จัดการจราจรในชุมชน 

เพ่ือให๎ประชาชนมี
ความรู๎และตระหนัก
ถึงความสําคัญของการ
ใช๎รถใช๎ถนนอยําง
ปลอดภัย และ 
การปฏิบัติตามกฎ
จราจร  
 
 
 

จัดกิจกรรม
อบรมเชิง
ปฏิบัติการ 
“การขับข่ี
ปลอดภัย 
สวมหมวก
นิรภัย 100 
%” 
 
 

    30,000 ผู๎เข๎ารํวม
โครงการมี
ความรู๎การ
ใช๎รถใช๎ถนน
อยํางปลอด 
ภัย และ 
การปฏิบัติ
ตามกฎ
จราจร 
ไมํน๎อยกวํา 
ร๎อยละ 85 

ประชาชนผู๎ใช๎รถใช๎ถนน
มีจิตสํานึกในการใช๎ท๎อง
ถนนสาธารณะรํวมกัน
ด๎วยการปฏิบัติตามกฎ
จราจร 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 
กับชุมชนแมํ

โจ ๎
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7.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

ชุมชนทุ่งป่าเก็ด         
5 โครงการขยายจุดติดต้ัง

กล๎องวงจรปิดในชุมชนทุํง
ปุาเก็ด 

เพ่ือเฝูาระวังและ
ปูองกัน การกํอ
อาชญากรรม ป๓ญหา
ยาเสพติด ป๓ญหา การ
ลักทรัพย๑และภัยตํางๆ 

ติดต้ังกล๎อง
วงจรปิด
บันทึกภาพ 
บริเวณจุด 
เสี่ยง ภายใน 
หมูํที่ 6
ตําบลหนอง
หาร ชุมชน
ทุํงปุาเก็ด 

    350,000 จํานวนการ
เกิดป๓ญหา 
อาชญากรร
ม ป๓ญหา  
ยาเสพติด 
ป๓ญหาการ 
ลักทรัพย๑
และภัย 
ตํางๆ ลดลง  

1. ประชาชนใน เขต
และพ้ืนที่ ใกล๎เคียงได๎รับ 
ความปลอดภัยใน ชีวิต
และทรัพย๑สิน  
2. ชํวยเพ่ิมขีด 
ความสามารถใน การ
ปฏิบัติงานใน พ้ืนที่ของ
เทศบาล, เจ๎าหน๎าท่ี
ตํารวจ, เจ๎าหน๎าท่ี อป
พร., อาสาสมัคร 

สํานักปลัด  
กองชําง 

ชุมชนเกษตรใหม่         
6 โครงการติดต้ังกล๎องวงจร

ปิด CCTV  ภายใน หมูํที่ 
10 ตําบลหนองหาร  

เพ่ือเฝูาระวังและ
ปูองกัน การกํอ
อาชญากรรม ป๓ญหา
ยาเสพติด ป๓ญหา การ
ลักทรัพย๑และภัยตํางๆ 

ติดต้ังกล๎อง
วงจรปิด
บันทึกภาพ 
บริเวณจุด 
เสี่ยง ภายใน 
หมูํที1่0 
ตําบลหนอง
หาร ชุมชน
เกษตรใหมํ 

    900,000 จํานวนการ
เกิดป๓ญหา 
อาชญากรร
ม ป๓ญหา  
ยาเสพติด 
ป๓ญหาการ 
ลักทรัพย๑
และภัย 
ตํางๆ ลดลง  

1. ประชาชนใน เขต
และพ้ืนที่ ใกล๎เคียงได๎รับ 
ความปลอดภัยใน ชีวิต
และทรัพย๑สิน  
2. ชํวยเพ่ิมขีด 
ความสามารถใน การ
ปฏิบัติงานใน พ้ืนที่ของ
เทศบาล, เจ๎าหน๎าท่ี
ตํารวจ, เจ๎าหน๎าท่ี อป
พร., อาสาสมัคร 

สํานักปลัด  
กองชําง 

 



~ 337 ~ 

~ 337 ~ 
 

7.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

ชุมชนพัฒนาทรายแก้ว         
7 ติดต้ังกล๎องวงจรปิด ใน

เขตชุมชนพัฒนาทรายแก๎ว  
เพ่ือเฝูาระวังและ
ปูองกัน การกํอ
อาชญากรรม ป๓ญหา
ยาเสพติด ป๓ญหา การ
ลักทรัพย๑และภัยตํางๆ 

ติดต้ังกล๎อง
วงจรปิด
บันทึกภาพ 
บริเวณจุด 
เสี่ยง ภายใน
หมูํที1่3 
ตําบลปุาไผํ 
ชุมชน
พัฒนาทราย
แก๎ว 

    300,000 จํานวนการ
เกิดป๓ญหา 
อาชญากรร
ม ป๓ญหา  
ยาเสพติด 
ป๓ญหาการ 
ลักทรัพย๑
และภัย 
ตํางๆ ลดลง  

1. ประชาชนใน เขต
และพ้ืนที่ ใกล๎เคียงได๎รับ 
ความปลอดภัยใน ชีวิต
และทรัพย๑สิน  
2. ชํวยเพ่ิมขีด 
ความสามารถใน การ
ปฏิบัติงานใน พ้ืนที่ของ
เทศบาล, เจ๎าหน๎าท่ี
ตํารวจ, เจ๎าหน๎าท่ี อป
พร., อาสาสมัคร 

สํานักปลัด  
กองชําง 

ชุมชนศรีสหกรณ์         
8 โครงการติดต้ังกล๎องวงจร

ปิดในชุมชน 
เพ่ือเฝูาระวังและ
ปูองกัน การกํอ
อาชญากรรม ป๓ญหา
ยาเสพติด ป๓ญหา การ
ลักทรัพย๑และภัยตํางๆ 

ติดต้ังกล๎อง
วงจรปิด
บันทึกภาพ 
บริเวณจุด 
เสี่ยง ภายใน 
ชุมชน 

    900,000 จํานวนการ
เกิดป๓ญหา 
อาชญากรร
ม ป๓ญหา  
ยาเสพติด 
ป๓ญหาการ 
ลักทรัพย๑
และภัย 
ตํางๆ ลดลง  

1. ประชาชนใน เขต
และพ้ืนที่ ใกล๎เคียงได๎รับ 
ความปลอดภัยใน ชีวิต
และทรัพย๑สิน  
2. ชํวยเพ่ิมขีด 
ความสามารถใน การ
ปฏิบัติงานใน พ้ืนที่ของ
เทศบาล, เจ๎าหน๎าท่ี
ตํารวจ, เจ๎าหน๎าท่ี อป
พร., อาสาสมัคร 

สํานักปลัด  
กองชําง 

 



~ 338 ~ 

~ 338 ~ 
 

7.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

ภาพรวมของเทศบาล         
9 โครงการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรด๎านงานปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลเมืองแมํโจ๎  

1.เพ่ือให๎พนักงาน
ประจํา พนักงานจ๎าง
ตามภารกิจ และ
พนักงานจ๎างทั่วไป 
งานปูองกันและ
บรรเทา สาธารณภัย 
มีความรู๎
ความสามารถ และ
ประสบการณ๑ใน
เรื่องการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
ประเภทตํางๆ 
ตามที่หลักสูตร
ฝึกอบรมกําหนด 
และนําความรู๎
ประสบการณ๑ไป
ชํวยเหลือ 
ผู๎ประสบภัยได๎อยําง
ถูกต๎องและมี
ประสิทธิภาพ 

ฝึกอบรม
ลูกจ๎างประ
จํา พนักงาน
จ๎างตาม
ภารกิจ 
พนักงานจ๎าง
ทั่วไป งาน
ปูองกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย 
จํานวน 12 
คน 

   50,000 50,000 ร๎อยละของ 
จํานวน 
ผู๎เข๎ารํวม 

เพ่ิมเติมความรู๎
ความสามารถ และ
ประสบการณ๑ในเรื่อง
การปูองกันและบรรเทา  
สาธารณภัย ประเภท
ตํางๆ ตามท่ีหลักสูตร
ฝึกอบรมกําหนด และนํา
ความรู๎ประสบการณ๑  
ไปชํวยเหลือผู๎ประสบ 
ภัย ได๎อยํางถูกต๎องและ
มีประสิทธิภาพ 

สํานักปลัดฯ 
(งานปูองกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย) 

 



~ 339 ~ 

~ 339 ~ 
 

7.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

10 โครงการฝึกซ๎อมแผน
ปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย และระงับ
อัคคีภัยให๎กับบคุลากร 
และประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองแมํโจ ๎

1.เพ่ือให๎ความรู๎กับ
บุคลากรของเทศบาล
เมืองแมํโจ๎ และ
ประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองแมํโจ๎ 
เก่ียวกับการปูองกัน
อัคคีภัย 
2.เพ่ือเตรียมความ
พร๎อมให๎กับให๎กับ
บุคลากรของเทศบาล
เมืองแมํโจ๎ และ
ประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองแมํโจ ๎
เก่ียวกับการปูองกัน
อัคคีภัย 
3.เพ่ือให๎บุคลากรของ
เทศบาลเมืองแมํโจ๎ 
และประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองแมํโจ๎ รู๎
วิธีปฏิบัติในขณะ ที่
เกิดอัคคีภัย 
 

จัดอบรมและ
ฝึกซ๎อม
แผนการ
ปูองกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัยและ
ระงับอัคคีภัย
ให๎กับบคุลากร
และประชาชน
ในเขตเทศบาล
เมืองแมํโจ๎ 
จํานวน  200 
คน โดย
แบํงเป็น  2 
รํุนๆละ  100 
คน  
* รํุนที่ 1 
บุคลากร 
พนักงาน 
เจ๎าหน๎าที่ 
เทศบาลเมือง
แมํโจ๎ 
* รํุนที่ 2 
ประชาชน
ทั่วไปในเขต
เทศบาลเมือง
แมํโจ๎ 

   50,000 50,000 ร๎อยละของ 
จํานวน 
ผู๎เข๎ารํวม 

1.บุคลากรของเทศบาล
เมืองแมํโจ๎ และประชาชน
ในเขตเทศบาลเมืองแมํโจ๎ 
มีความรู๎ในการปูองกัน
อัคคีภัยเบื้องต๎นได๎ 
2.บุคลากรของเทศบาล
เมืองแมํโจ๎ และประชาชน
ในเขตเทศบาลเมืองแมํโจ๎ 
มีความพร๎อมในการ
ปูองกันอัคคีภัย และ
สามารถแก๎ไขป๓ญหาการ
เกิดอัคคีภัยได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ  
3.บุคลากรของเทศบาล
เมืองแมํโจ๎ และประชาชน
ในเขตเทศบาลเมืองแมํโจ๎ 
สามารถชํวยเหลือตนเอง
และผู๎อื่นได๎ในขณะที่เกิด
อัคคีภัย 

สํานักปลัดฯ 
(งานปูองกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย) 



~ 340 ~ 

~ 340 ~ 
 

7.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

11 โครงการสงํเสริมความ
ปลอดภัยด๎านอัคคีภัย
ให๎กับครูและเด็กเล็ก ศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
เมืองแมํโจ๎ 

1.เพ่ือให๎ความรู๎กับครู 
และเด็กปฐมวัย ศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองแมํโจ๎
เก่ียวกับการปูองกัน
อัคคีภัย 
2.เพ่ือให๎ครู และเด็ก
ปฐมวัยศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลเมืองแมํโจ๎ 
รู๎วิธีปฏิบัติ กํอ เกิดภัย 
ขณะเกิดภัย และหลัง
เกิดภัย 

จัดอบรม
และฝึกซ๎อม
แผนการ
ปูองกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย
และระงับ
อัคคีภัย
ให๎กับ ครู
และเด็ก
ปฐมวัย 
ศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็ก 2 
แหํง 
* ศูนย๑
พัฒนาเด็ก
เล็ก แมํเตา
ไห 
* ศูนย๑
พัฒนาเด็ก
เล็กทุํงทุํงปุา
เก็ด 

   20,000 20,000 ร๎อยละของ 
จํานวน 
ผู๎เข๎ารํวม 

1.ครูและเด็กปฐมวัยศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
เมืองแมํโจ๎ มีความรู๎ในการ
ปูองกันอัคคีภัยเบื้องต๎นได๎ 
2.ครูและเด็กปฐมวัยศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
เมืองแมํโจ๎มีความพร๎อม
และสามารถแก๎ไขป๓ญหา
ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
3.ครูและเด็กปฐมวัยศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
เมืองแมํโจ๎สามารถ
ชํวยเหลือตนเองและผู๎อื่น
ได๎ในขณะที่เกิดอัคคีภัย 

สํานักปลัดฯ 
(งานปูองกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย) 

 



~ 341 ~ 

~ 341 ~ 
 

 

7.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

12 โครงการสงํเสริมความ
ปลอดภัยด๎านอัคคีภัย
ให๎กับครูและนักเรียน 
โรงเรียนในเขตเทศบาล
เมืองแมํโจ๎ 

1.เพ่ือให๎ความรู๎กับครู 
และนักเรียน โรงเรียน
ในเขตเทศบาลเมือง
แมํโจ๎เก่ียวกับการ
ปูองกันอัคคีภัย 
2.เพ่ือให๎ครู และ
นักเรียนโรงเรียนใน
เขตเทศบาลเมืองแมํโจ๎ 
รู๎วิธีปฏิบัติ กํอนเกิด
ภัย ขณะเกิดภัย และ
หลังเกิดภัย 

จัดอบรมและ
ฝึกซ๎อม
แผนการ
ปูองกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัยและ
ระงับอัคคีภัย
ให๎กับ ครูและ
นักเรียน 
โรงเรียนในเขต
เทศบาลเมือง
แมํโจ๎ จํานวน 
6 โรงเรียน 
1.โรงเรียนวัด
แมํแก๎ด  น๎อย 
2.โรงเรียน
บ๎านแมํโจ๎ 
3.โรงเรียน
บ๎านห๎วยเก๋ียง 
4.รงเรียนปุา
บง 
5.โรงเรียนศรี
สังวาลย๑ 
6.โรงเรียนสัน
ทรายวิทยาคม  

   60,000 60,000 ร๎อยละของ 
จํานวน 
ผู๎เข๎ารํวม 

1.ครูและโรงเรียนในเขต
เทศบาลเมืองแมํโจ๎ มี
ความรู๎ในการปูองกัน
อัคคีภัยเบื้องต๎นได๎ 
2.ครูและนักเรียนโรงเรียน
ในเขตเทศบาลเมืองแมํโจ๎ 
มีความพร๎อมและสามารถ
แก๎ไขป๓ญหาได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 
3.ครูและนักเรียนโรงเรียน
ในเขตเทศบาลเมืองแมํโจ๎ 
สามารถชํวยเหลือตนเอง
และผู๎อื่นได๎ในขณะที่เกิด
อัคคีภัย 

สํานักปลัดฯ 
(งานปูองกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย) 
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7.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

13 โครงการเฝูาระวังและ
ปูองกันอุบัติภัยชํวงวัน
ลอยกระทง 

1.เพ่ือเป็นการเฝูา
ระวัง และเตรียมความ
พร๎อมในการปูองกัน
อัคคีภัยที่อาจจะ
เกิดข้ึนจากการเลํน
ดอกไม๎เพลิง จุดและ
ปลํอย พลุ โคมลอย 
โคมควัน ฯลฯ  

พ้ืนที่
รับผิดชอบ
ของเทศบาล
เมืองแมํโจ๎  
19 ชุมชน 

   5,000 5,000 ร๎อยละของ
จํานวนเหตุ 

1.ปูองกันอัคคีภัยที่อาจจะ
เกิดข้ึนจากการเลํนดอกไม๎
เพลิง จุดและปลํอย พลุ 
โคมลอย โคมควัน ฯลฯ 

สํานักปลัดฯ 
(งานปูองกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย) 

14 โครงการจัดต้ังจุดบริการ
ประชาชน เพ่ือปูองกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชํวงเทศกาลปีใหม ํ

- เพ่ือปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน 
- เพ่ือสํงเสริมนโยบาย 
ของรัฐบาลในการ
ดําเนินงานปูองกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน 

จัดต้ังจุด
ตรวจ ดําน
ตรวจรํวมใน
พ้ืนทีเ่พ่ือ
อํานวยความ
สะดวกแกํ
ประชาชนผู๎
ที่ใช๎รถใช๎
ถนน 

   50,000 50,000 การเกิด
อุบัติเหตุทาง
ถนนลดลง
จากปีที่ผําน
มา  

ประชาชนได๎รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา
ในเขตเทศบาลเมืองแมํโจ ๎

กอง
สาธารณสุขฯ 
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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 โครงการจัดต้ังจุดบริการ
ประชาชน เพ่ือปูองกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชํวงเทศกาลสงกรานต๑ 

- เพ่ือปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน 
- เพ่ือสํงเสริม
นโยบาย ของรัฐบาล
ในการดําเนินงาน
ปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน 

จัดต้ังจุดตรวจ 
ดํานตรวจรํวม
ในพ้ืนทีเ่พ่ือ
อํานวยความ
สะดวกแกํ
ประชาชนผู๎ที่
ใช๎รถใช๎ถนน 

   50,000 50,000 การเกิด
อุบัติเหตุ
ทางถนน
ลดลงจาก
ปีที่ผํานมา  

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมาใน
เขตเทศบาลเมือง
แมํโจ๎ 

กองสาธารณสุข
ฯ 

16 อุดหนุนองค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถ่ินในเขตอําเภอ
สันทราย 

เพ่ืออุดหนุนการเป็น
คําดําเนินกิจกรรม
ตํางๆขององค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถ่ิน
ในเขตอําเภอสัน
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
ท๎ อ ง ถิ่ น ใ น เ ข ต
อํา เภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหมํ 
เ พื่ อ ใ ช๎ ใ น ก า ร
จัด ทํ า โ ค ร ง ก า ร
บริหารจัดการศูนย๑
ปฏิบัติการรํวมใน
ก า ร ชํ ว ย เ ห ลื อ
ป ร ะ ช า ช น ข อ ง
องค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น ระดับ
อํ า เ ภอ  จั ง ห วั ด
เชียงใหมํ 

   20,000 20,000 สนับสนุน
กิ จ
กิ จ ก ร ร ม
โครงการ
ข อ ง
อ ง ค๑ ก ร
ปก ค ร อ ง
สํ ว น
ท๎องถ่ินใน
เขตอําเภอ
สันทราย 
1 
กิจกรรม/
ตํอป ี

เทศบาลมีสํวนรํวม
ในการจัดงานรัฐ
พิธีและวันสําคัญ
ตํ า ง ๆ  แ ล ะ
ประเพณีท๎องถ่ิน 

สํานักปลัดฯ 
รํวมกับ 

องค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถ่ินใน
เขตอําเภอสัน

ทราย 
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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) 

17 โครงการติดต้ังกล๎องวงจร
ปิดพร๎อมขยายสายไฟฟูา
เบอร๑จากของเดิม จํานวน 
20 ชุด ภายในเขต
เทศบาลเมืองแมํโจ๎ เพ่ือ
เพ่ิมความปลอดภัย 

เพ่ือเฝูาระวังและ
ปูองกัน การกํอ
อาชญากรรม ป๓ญหา
ยาเสพติด ป๓ญหา 
การลักทรัพย๑และภัย
ตํางๆ 

ติ ด ต้ั ง ก ล๎ อ ง
วงจรปิดแบบ 
ภ า ย น อ ก
อาคาร พร๎อม 
อุปกรณ๑หํอหุ๎ม
ก ล๎ อ ง  แ ล ะ 
เ ค รื่ อ ง
บั น ทึ ก ภ า พ 
บ ริ เ ว ณ จุ ด 
เสี่ยง ภายใน
สํ า นั ก ง า น
เทศบาลเมือง
แมํโจ๎ 

   2,000,000 2,000,000 จํานวน
การเกิด
ป๓ญหา 
อาชญากร
รม ป๓ญหา  
ยาเสพติด 
ป๓ญหาการ 
ลักทรัพย๑
และภัย 
ตํางๆ 
ลดลง  

1. ประชาชนใน 
เขตและพื้นที่ 
ใกล๎เคียงได๎รับ 
ความปลอดภัยใน 
ชีวิตและทรัพย๑สิน  
2. ชํวยเพิ่มขีด 
ความสามารถใน 
การปฏิบัติงานใน 
พื้นที่ของเทศบาล, 
เจ๎าหน๎าที่ตํารวจ, 
เจ๎าหน๎าที่ อปพร., 
อาสาสมคัร 

สํานักปลัด กอง
ชําง 

18 โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติเทศบาลเมืองแมํโจ๎ 

เพ่ือให๎ผู๎เข๎ารับการ
อบรมมีความรู๎ความ
เข๎าใจ ทักษะ
ความสามารถใน
เรื่องการปูองกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย
ประเภทตําง ๆ 
ถูกต๎องตามหลัก
วิชาการ 

อบรมอาสา
อาสาภัยพิบัติ
ในเขตเทศบาล
เมืองแมํโจ๎  

   300,000 300,000 จํานวน
ผู๎เข๎ารํวม
อบรมไมํ
น๎อยกวํา
ร๎อยละ 
80 

ผู๎เข๎ารับการ
ฝึกอบรมมีความรู๎
และทักษะในการ
ปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย อันเกิด
จากภัยตํางๆ เพิ่ม
มากขึ้น มีความ
มุํงมั่นในการให๎
ความชวํยเหลือ
ผู๎ประสบภัย 

สํานักปลัด 
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7.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

19 โครงการกํอสร๎างอาคาร
สํานักงาน งานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลเมืองแมํโจ ๎

1.เพ่ือให๎บริการ
ชุมชนและสังคม
ของประชาชนใน
พ้ืนที่ 
2.เพ่ือเป็นศูนย๑รับ
เรื่องราวร๎องทุกข๑
บํารุงสุขของ
ประชาชน 
 

กํอสร๎าง
อาคาร
สํานักงาน        
งานปูองกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย
เทศบาล
เมืองแมํโจ๎ 

   4,000,000 4,000,000 กํอสร๎าง
เสร็จ 

100% 

1.เพ่ือให๎บริการ
ชุมชนและสังคมของ
ประชาชนในพ้ืนที่ 
2.เพ่ือเป็นศูนย๑รับ
เรื่องราวร๎องทุกข๑
บํารุงสุขของ
ประชาชน 

สํานักปลัด 

20 โครงการจ๎างออกแบบ
อาคารสํานักงาน   งาน
ปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยเทศบาลเมืองแมํ
โจ ๎

เพ่ือเป็นคําจ๎าง
เหมาออกแบบ
อาคารสํานักงาน         
งานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยเทศบาลเมือง
แมํโจ๎ 

คําจ๎างเหมา
ออกแบบ
อาคาร
สํานักงาน         
งานปูองกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย
เทศบาล
เมืองแมํโจ๎ 

   160,000 160,000 กํอสร๎าง
เสร็จ 
100% 

เพ่ือให๎มีวัสดุอุปกรณ๑ 
เครื่องมือ เครื่องใช๎ที่
จําเป็น ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพ  การ
ปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของ
หนํวยงาน 

สํานักปลัด 
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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) 

21 โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครปูองกันฝุายพล
เรือน (อปพร) 

เพ่ือรับสมัครและ
คัดเลือกบุคคลที่มี
คุณสมบัติและไมํมี
คุณลักษณะต๎องห๎าม
เข๎าเป็น อปพร 

บุคคลที่มี
คุณสมบัติ
และไมํมี
คุณลักษณะ
ต๎องห๎ามเข๎า
เป็น อปพร 
จํานวน 50 
คน 

   200,000 200,000 อปพร ผําน
การอบรม
ตาม
หลักสูตรที่
กําหนดและ
ได๎รับเกียรติ
บัตรไมํน๎อย
กวําร๎อยละ 
80 

สามารถเชิญ
ชวนประชาชน
รํวมเป็น
เครือขํายเพ่ิม
มากข้ึนทําให๎
ภารกิจ อปพร 
เป็นที่รู๎จักมาก
ข้ึน 

สํานักปลัด 

22  ชุมชนน๎องหมาแมํโจ ๎อยํู
รํวมกับชาวแมํโจ๎อยํางมี
ความสุข 
 

จัดระบบการจัดการ
ป๓ญหาสุนัขจรจัดใน
เขตเทศบาลเมืองแมํ
โจ ๎
 

1. มีระบบ
การจัดการ
สุนัขจรจัด  
2. เพ่ือให๎
คนในชุมชน
แมํโจ๎และ
สุนัขจรจัด
อยํูรํวมกันได๎ 
 

    820,000 1. มีสุนัขจรจัด
ขึ้นทะเบียน
ประวัต ิ300 
ตัว พร๎อมได๎รับ
การฉีดวัคซีน 
ทาหมัน ฝ๓งไม
โครชิป และใสํ
ปอกคอ
เรียบร๎อยแล๎ว  
2. ความพึง
พอใจของ
ประชาชนชาว
แมํโจ๎ ในระดับ
มาก 
 

 ลดป๓ญหาสุนัข
จรจัดและ
สามารถอยํู
รํวมกับคนใน
ชุมชนได๎อยําง
ย่ังยืน 
 
 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล๎อม 
ทม.แมํโจ๎ 

รํวม 
มหาวิทยาลัย

แมํโจ๎ 
 

 



~ 347 ~ 

~ 347 ~ 
 

 
 
7.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

23 โครงการสงํเสริมความรู๎ 
ความปลอดภัย ด๎าน
อัคคีภัยให๎กับประชาชน 
ทุกชุมชนในเขตเทศบาล
เมืองแมํโจ๎  

1.เพ่ือให๎ความรู๎กับ
ประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองแมํโจ๎ 
เก่ียวกับการปูองกัน
อัคคีภัย 
2.เพ่ือเตรียมความ
พร๎อมให๎กับให๎กับ
ประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองแมํโจ ๎
เก่ียวกับการปูองกัน
อัคคีภัย 
3.เพ่ือให๎ประชาชนใน
เขตเทศบาลเมืองแมํโจ๎ 
รู๎วิธีปฏิบัติในขณะ ท่ี
เกิดอัคคีภัย 
 

จัดอบรม
ปูองกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย
และระงับ
อัคคีภัย
ให๎กับ
ประชาชนใน
เขตเทศบาล
เมืองแมํโจ๎ * 

    50,000 ร๎อยละ
ของ 
จํานวน 
ผู๎เข๎ารํวม 

1.ประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองแมํโจ๎ มี
ความร๎ูในการปูองกัน
อัคคีภัยเบื้องต๎นได๎ 
2.ประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองแมํโจ๎ มี
ความพร๎อมในการ
ปูองกันอัคคีภัย และ
สามารถแก๎ไขป๓ญหา
การเกิดอัคคีภัยได๎อยําง
มีประสิทธิภาพ  
3.ประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองแมํโจ๎ 
สามารถชํวยเหลือ
ตนเองและผู๎อื่นได๎ใน
ขณะที่เกิดอัคคีภัย 

สํานักปลัดฯ 
(งานปูองกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย) 

รวม 23 โครงการ      4,665,000 10,015,000    
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7.2 แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 2565 

(KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

ภาพรวมเทศบาลเมืองแม่โจ้         
1 โครงการปูองกันและแก๎ไข

ป๓ญหายาเสพติด 
- เพ่ือให๎เยาวชนและ
ประชาชนได๎รับ
ความรู๎ในเรื่องของ
ภัยจากยาเสพติด 
- เพ่ือให๎เยาวชนและ
ประชาชนเลิกยุํง
เก่ียวกับ 
ยาเสพติด 
- เพ่ือให๎เยาวชนและ
ประชาชนที่เคย
เก่ียวข๎องกับยาเสพ
ติด สามารถกลับมา
ใช๎ชีวิตอยํูในสังคมได๎ 
 

- จัด
ประชาคมเพ่ือ
ค๎นหาผู๎เสพ 
ผู๎ติดยาเสพติด
ในชุมชน 
- นําสํงผู๎เสพ-
ผู๎ติดยาเสพติด
เข๎าสูํ
กระบวนการ
บําบัดรักษา
และฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ
คําย
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของ
สํานักงาน 
ปปส. 
- จัดกิจกรรม
อบรมให๎
ความรู๎ในเรื่อง
ของภัยจากยา
เสพติด 

   60,000 60,000 ป๓ญหายา
เสพติดใน
เขต
เทศบาล
เมืองแมํโจ๎
ลดลง 

- เยาวชนและ
ประชาชนมี 
ความรู๎ในเรื่องของ
ภัยจากยาเสพติด 
- เยาวชนและ
ประชาชนเลิกยุํง
เก่ียวกับยาเสพติด 
- เยาวชนและ
ประชาชนที่เคย
เก่ียวข๎องกับยา
เสพติด สามารถ
กลับมาใช๎ชีวิตอยํู
ในสังคมได๎ 

กอง 
สาธารณสุขฯ 
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3.2 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. โครงการรณรงค๑ปูองกัน
และแก๎ไขป๓ญหายาเสพติด 
To Be Number One 

- เพ่ือปลูกจิตสํานึก
และสร๎างความ
ตระหนักถึงป๓ญหา
การแพรํระบาดของ
ยาเสพติด 
- เพ่ือกระต๎ุนให๎
ประชาชนมีบทบาท
สําคัญในการแก๎ไข
ป๓ญหายาเสพติดใน
ชุมชนของตนเอง 
 

- จัดกิจกรรม
ต๎านภัยยาเสพ
ติด  
To Be 
Number 
One  

   50,000 50,000 ป๓ญหายา
เสพติดใน
เขตเทศบาล
ลดลง 

ชุมชนมีสํวนรํวม
ในการแก๎ไข
ป๓ญหายาเสพติด 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

3. คําใช๎จํายในการจัดงานวัน
ตํอต๎านยาเสพติดโลก  
(26 มิถุนายน) 

- เพ่ือสํงเสริมให๎
ประชาชนและ
องค๑กรชุมชนตํางๆ 
มีสํวนรํวมในการ
ปูองกันการแพรํ
ระบาดของโรคไข๎ 
เลือดออก 

- จัดให๎มีการ
ปูองกันและ 
ควบคุมโรค
ไข๎เลือดออก
ตามฤดูกาล
ระบาด 
ระหวํางการ
ระบาดและ
หลังการ
ระบาด 
 

   10,000 10,000 ผู๎เข๎ารํวม
โครงการมี
ความร๎ู 
ความเข๎าใจ 
ในเร่ืองโทษ
และพิษภัย
ของยาเสพ
ติด ไมํน๎อย
กวําร๎อยละ 
85 

เยาวชนและ
ประชาชน 
มีความรู๎ ความ
เข๎าใจ ตระหนัก
ถึงโทษภัยของ
ยาเสพติด 

กองสาธารณสุข
ฯ 

รวม 3 โครงการ      120,000 120,000    
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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
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

ครุภัณฑ๑ ครุภัณฑ๑
การเกษตร 

เพ่ือให๎มีวัสดุอุปกรณ๑ 
เครื่องมือ เครื่องใช๎ที่
จําเป็น ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพ  การ
ปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของ
หนํวยงาน 

รถฟาร๑มแทรกเตอร๑ 
ชนิดขับเคลื่อน 4 ล๎อ 
ขนาด 40 แรงม๎า 

   590,000 590,000 กองชําง 

2 แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

ครุภัณฑ๑ ครุภัณฑ๑
กํอสร๎าง 

เพ่ือให๎มีวัสดุอุปกรณ๑ 
เครื่องมือ เครื่องใช๎ที่
จําเป็น ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพ  การ
ปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของ
หนํวยงาน 

เครื่องตบดิน    270,000 270,000 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
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

ครุภัณฑ๑ ครุภัณฑ๑
ยานพาหนะ
และขนสํง 

เพ่ือให๎มีวัสดุอุปกรณ๑ 
เครื่องมือ เครื่องใช๎ที่
จําเป็น ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพ  การ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหนํวยงาน 

รถบรรทุก (ดีเซล) 
ขนาด 6 ตัน 6 
ล๎อ ปริมาตร
กระบอกสูบไมํตํ่า
กวํา 6,000 ซีซี 
หรือกําลัง
เครื่องยนต๑สูงสุด
ไมํตํ่ากวํา 170 
กิโลวัตต๑ แบบ
กระบะเทท๎าย 

   1,980,000 1,980,000 กองชําง 

4 แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

ครุภัณฑ๑ ครุภัณฑ๑
กํอสร๎าง 

เพ่ือให๎มีวัสดุอุปกรณ๑ 
เครื่องมือ เครื่องใช๎ที่
จําเป็น ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพ  การ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหนํวยงาน 

เครื่องบดถนน 
เดินตาม 2 
ลูกกลิ้ง 
เครื่องยนต๑ กําลัง
แรงม๎า ไมํน๎อยกวํา 
8.5 แรงม๎า  

   400,000 400,000 กองชําง 

 

 

 



~ 353 ~ 

~ 353 ~ 
 

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) 

5 แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

ครุภัณฑ๑ ครุภัณฑ๑
กํอสร๎าง 

เพ่ือให๎มีวัสดุอุปกรณ๑ 
เครื่องมือ เครื่องใช๎ที่
จําเป็น ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพ  การ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหนํวยงาน 

เครื่องต๎มสีเทอร๑โม
พลาสติก และ
เครื่องตีเส๎นจราจร 
แบบกวนอัตโนมัติ 

   120,000 120,000 กองชําง 

6 แผนงานเคหะ
และชุมชน 

ครุภัณฑ๑ ครุภัณฑ๑
ยานพาหนะ
และขนสํง 

เพ่ือให๎มีวัสดุอุปกรณ๑ 
เครื่องมือ เครื่องใช๎ที่
จําเป็น ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพ  การ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหนํวยงาน 

รถบรรทุก (ดีเซล) 
ขนาด 6 ตัน 6 
ล๎อ ปริมาตร
กระบอกสูบไมํตํ่า
กวํา 6,000 ซีซี 
หรือกําลัง
เครื่องยนต๑สูงสุด
ไมํตํ่ากวํา 170 
กิโลวัตต๑ แบบ
กระบะเทท๎าย 
จํานวน 2 คัน 

   3,960,000 3,960,000 กอง
สาธารณสุข 
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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) 

7 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

ครุภัณฑ๑ ครุภัณฑ๑
สํานักงาน 

เพ่ือให๎มีวัสดุอุปกรณ๑ 
เครื่องมือ เครื่องใช๎ที่
จําเป็น ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพ  การ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหนํวยงาน 

จัดซื้อโต๏ะพับส
แตนเลส 
ขนาดไมํน๎อยกวํา 
75*150*75 
ซม. จํานวน 30 
ตัวๆ 

   255,000 255,000 สํานักปลัด 

8 แผนงานการ
รักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภัณฑ๑ ครุภัณฑ๑
ยานพาหนะ
และขนสํง 

เพ่ือให๎มีวัสดุอุปกรณ๑ 
เครื่องมือ เครื่องใช๎ที่
จําเป็น ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพ  การ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหนํวยงาน 

โครงการจัดซื้อ
รถยนต๑ 
ตรวจการณ๑
ดับเบิ้ลแค็บ 
จํานวน 1 คัน 
พร๎อมอุปกรณ๑
ประจํารถยนต๑
ตรวจการณ๑ 

   1,280,000 1,280,000 สํานักปลัดฯ 
(งานปูองกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย) 

9 แผนงานการ
รักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภัณฑ๑ ครุภัณฑ๑
ยานพาหนะ
และขนสํง 

เพ่ือให๎มีวัสดุอุปกรณ๑ 
เครื่องมือ เครื่องใช๎ที่
จําเป็น ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพ  การ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหนํวยงาน 

โครงการจัดซื้อ
เรืองท๎องแบน 
พร๎อมอุปกรณ๑
ประจําเรือ จํานวน 
2 ลํา 

   200,000 200,000 สํานักปลัดฯ 
(งานปูองกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย) 
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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) 

10 แผนงานเคหะ
และชุมชน 

ครุภัณฑ๑ ครุภัณฑ๑
สํานักงาน 

เพ่ือให๎มีวัสดุอุปกรณ๑ 
เครื่องมือ เครื่องใช๎ทีจ่ําเป็น 
ในการเพ่ิมประสิทธิภาพ  
การปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหนํวยงาน 

พัดลมไอเย็น 
ขนาดบรรจุนํ้า 
93 ลิตร จํานวน 
10 เครื่อง 

   200,000 200,000 กอง
สาธารณสุข 

11 แผนงานเคหะ
และชุมชน 

ครุภัณฑ๑ ครุภัณฑ๑
อื่นๆ 

เพ่ือให๎มีวัสดุอุปกรณ๑ 
เครื่องมือ เครื่องใช๎ทีจ่ําเป็น 
ในการเพ่ิมประสิทธิภาพ  
การปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหนํวยงาน 

จัดซื้อเต็นท๑ 
ขนาด 4*6 
จํานวน 10 หลัง 

   250,000 250,000 กอง
สาธารณสุข 

12 แผนงานเคหะ
และชุมชน 

ครุภัณฑ๑ ครุภัณฑ๑
อื่นๆ 

เพ่ือให๎มีวัสดุอุปกรณ๑ 
เครื่องมือ เครื่องใช๎ทีจ่ําเป็น 
ในการเพ่ิมประสิทธิภาพ  
การปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหนํวยงาน 

จัดซื้อเต็นท๑ 
ขนาด 6*12 
จํานวน 10 หลัง 

   250,000 250,000 กอง
สาธารณสุข 

 



~ 356 ~ 

~ 356 ~ 
 

 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ปี 2561 

(บาท) 
ปี 2562 
(บาท) 

ปี 2563 
(บาท) 

ปี 2564 
(บาท) 

ปี 2565 
(บาท) 

13 แผนงาน
สาธารณสุข 

ครุภัณฑ๑ ครุภัณฑ๑
การเกษตร 

เพ่ือให๎มีวัสดุอุปกรณ๑ 
เครื่องมือ เครื่องใช๎ทีจ่ําเป็น 
ในการเพ่ิมประสิทธิภาพ  การ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของ
หนํวยงาน 

จัดซื้อเลื่อย
ยนต๑ จํานวน 
10 ชุด 

   70,000 70,000 กอง
สาธารณสุข 

14 แผนงาน
สาธารณสุข 

ครุภัณฑ๑ ครุภัณฑ๑
กีฬา 

เพ่ือให๎มีวัสดุอุปกรณ๑ 
เครื่องมือ เครื่องใช๎ทีจ่ําเป็น 
ในการเพ่ิมประสิทธิภาพ  การ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของ
หนํวยงาน 

โครงการ
จัดซื้อเครื่อง
ออกกําลังกาย
กลางแจ๎ง 
ชุมชนปุาขาม 

   250,000 250,000 กอง
สาธารณสุข 

15 แผนงาน
สาธารณสุข 

ครุภัณฑ๑ ครุภัณฑ๑
กีฬา 

เพ่ือให๎มีวัสดุอุปกรณ๑ 
เครื่องมือ เครื่องใช๎ทีจ่ําเป็น 
ในการเพ่ิมประสิทธิภาพ  การ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของ
หนํวยงาน 

โครงการ
จัดซื้อเครื่อง
ออกกําลังกาย
กลางแจ๎ง 
ชุมชนสหกรณ๑
นิคม 1 

   250,000 250,000 กอง
สาธารณสุข 

 



~ 357 ~ 

~ 357 ~ 
 

 

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) 

16 แผนงาน
สาธารณสุข 

ครุภัณฑ๑ ครุภัณฑ๑
กีฬา 

เพ่ือให๎มีวัสดุอุปกรณ๑ 
เครื่องมือ เครื่องใช๎ทีจ่ําเป็น 
ในการเพ่ิมประสิทธิภาพ  
การปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหนํวยงาน 

โครงการจัดซื้อ
เครื่องออกกําลัง
กายกลางแจ๎ง 
ชุมชนสหกรณ๑
แมํดํู 

   250,000 250,000 กอง
สาธารณสุข 

17 แผนงาน
สาธารณสุข 

ครุภัณฑ๑ ครุภัณฑ๑
กีฬา 

เพ่ือให๎มีวัสดุอุปกรณ๑ 
เครื่องมือ เครื่องใช๎ทีจ่ําเป็น 
ในการเพ่ิมประสิทธิภาพ  
การปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหนํวยงาน 

โครงการจัดซื้อ
เครื่องออกกําลัง
กายกลางแจ๎ง 
ชุมชนสหกรณ๑ทุงํ
ปุาเก็ด 

   250,000 250,000 กอง
สาธารณสุข 

18 แผนงาน
สาธารณสุข 

ครุภัณฑ๑ ครุภัณฑ๑
กีฬา 

เพ่ือให๎มีวัสดุอุปกรณ๑ 
เครื่องมือ เครื่องใช๎ทีจ่ําเป็น 
ในการเพ่ิมประสิทธิภาพ  
การปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหนํวยงาน 

โครงการจัดซื้อ
เครื่องออกกําลัง
กายกลางแจ๎ง 
ชุมชนหลิ่งหมื่น 

   250,000 250,000 กอง
สาธารณสุข 

 
 



~ 358 ~ 

~ 358 ~ 
 

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) 

19 แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

ครุภัณฑ๑ งานบ๎าน
งานครัว 

เพ่ือให๎มีวัสดุอุปกรณ๑ 
เครื่องมือ เครื่องใช๎ทีจ่ําเป็น 
ในการเพ่ิมประสิทธิภาพ  
การปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหนํวยงาน 

เครื่องตัดแตํงพํุม
ไมข๎นาด 
29.50 น้ิว 
จํานวน3 เครื่อง 

   52,500 52,500 กองชําง 

20 แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

ครุภัณฑ๑ ยานพาหน
ะและ
ขนสํง 

เพ่ือให๎มีวัสดุอุปกรณ๑ 
เครื่องมือ เครื่องใช๎ทีจ่ําเป็น 
ในการเพ่ิมประสิทธิภาพ  
การปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหนํวยงาน 

รถจันยานยนต๑ 
ขนาด110ซีซี 

   44,800 44,800 กองชําง 

21 แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

ครุภัณฑ๑ ยานพาหน
ะและ
ขนสํง 

เพ่ือให๎มีวัสดุอุปกรณ๑ 
เครื่องมือ เครื่องใช๎ทีจ่ําเป็น 
ในการเพ่ิมประสิทธิภาพ  
การปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหนํวยงาน 

รถจันยานยนต๑
สามล๎อกระบะ 
จํานวน 2 คัน  

   171,600 171,600 กองชําง 

 
 
 
 



~ 359 ~ 

~ 359 ~ 
 

 
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ 
ปี 

2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

ปี 2563 
(บาท) 

ปี 2564 
(บาท) 

ปี 2565 
(บาท) 

22 แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

ครุภัณฑ๑ ยานพาหนะ
และขนสํง 

เพ่ือให๎มีวัสดุอุปกรณ๑ 
เครื่องมือ เครื่องใช๎ทีจ่ําเป็น 
ในการเพ่ิมประสิทธิภาพ  
การปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหนํวยงาน 

รถบรรทุกนํ้า จุ
นํ้าได๎ไมํน๎อยกวํา 
6,000ลิตร
จํานวน 1คัน  

   2,500,000 2,500,000 กองชําง 

23 แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

ครุภัณฑ๑ กํอสร๎าง เพ่ือให๎มีวัสดุอุปกรณ๑ 
เครื่องมือ เครื่องใช๎ทีจ่ําเป็น 
ในการเพ่ิมประสิทธิภาพ  
การปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหนํวยงาน 

เครื่องตัดไม๎ 
(เลื่อยยนต๑) 
ขนาดไมํน๎อย
กวํา 0.60 
แรงม๎า จํานวน 
2 เครื่อง 

   19,600 19,600 กองชําง 

24 แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

ครุภัณฑ๑ งานบ๎านงาน
ครัว 

เพ่ือให๎มีวัสดุอุปกรณ๑ 
เครื่องมือ เครื่องใช๎ทีจ่ําเป็น 
ในการเพ่ิมประสิทธิภาพ  
การปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหนํวยงาน 

เครื่องตัดหญ๎า 
สายพายข๎อแข็ง 
เครื่องยนต๑ขนาด
ไมํน๎อยกวํา 1.4 
แรงม๎า จํานวน 
10 เครื่อง 

   95,000 95,000 กองชําง 

 



~ 360 ~ 

~ 360 ~ 
 

 

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) 

25 แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

ครุภัณฑ๑ ไฟฟูา เพ่ือให๎มีวัสดุอุปกรณ๑ 
เครื่องมือ เครื่องใช๎ทีจ่ําเป็น 
ในการเพ่ิมประสิทธิภาพ  
การปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหนํวยงาน 

ชุดโคมไฟถนน
แอลอีดีโขนาด 40 
วัตต๑ความสวํางไมํ
น๎อยกวํา6,000 ลู
เมน พร๎อม
อุปกรณ๑ จํานวน 
20 ชุด 

   140,000 140,000 กองชําง 

26 แผนงาน
บริหารทั่วไป 

ครุภัณฑ๑ ยานพาหน
ะและ
ขนสํง 

เพ่ือให๎มีวัสดุอุปกรณ๑ 
เครื่องมือ เครื่องใช๎ทีจ่ําเป็น 
ในการเพ่ิมประสิทธิภาพ  
การปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหนํวยงาน 

โครงการคําจัดซื้อ
รถกระบะขนาด 1 
ตัน ขับเคลื่อน 2 
ล๎อ ปริมาตร
กระบอกสูบไมํตํ่า
กวํา 2,400 ซีซี
หรือกําลัง
เครื่องยนต๑สูงสุดไมํ
ตํ่ากวํา 110 
กิโลวัตต๑ แบบที่ 2 
แบบมีชํองวําง
ด๎านหลังคนขับ 

   715,000 715,000 สํานักปลัด 

 



~ 361 ~ 

~ 361 ~ 
 

 

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
การศึกษา 

ครุภัณฑ๑ สํานักงาน เพ่ือให๎มีวัสดุอุปกรณ๑ 
เครื่องมือ เครื่องใช๎ที่
จําเป็น ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพ  การ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหนํวยงาน 

โครงการคําจัดซื้อ
เครื่องฟอกอากาศ 
จํานวน 7เครื่อง 
ขนาดความเร็ว
ของแรงลม
ระดับสูงไมํตํ่า 
1,000 ซีเอฟเอ็ม 

   385,000 385,000 งานการศึกษา 

28 แผนงาน
บริหารทั่วไป 

ครุภัณฑ๑ สํานักงาน เพ่ือให๎มีวัสดุอุปกรณ๑ 
เครื่องมือ เครื่องใช๎ที่
จําเป็น ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพ  การ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหนํวยงาน 

โครงการคําจัดซื้อ
เครื่องฟอกอากาศ 
จํานวน 4เครื่อง 
ขนาดความเร็ว
ของแรงลม
ระดับสูงไมํตํ่า 
1,000 ซีเอฟเอ็ม 

   220,000 220,000 สํานักปลัด 

 
 
 
 
 
 



~ 362 ~ 

~ 362 ~ 
 

 

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 แผนงาน
บริหารทั่วไป 

ครุภัณฑ๑ สํานักงาน เพ่ือให๎มีวัสดุอุปกรณ๑ 
เครื่องมือ เครื่องใช๎ที่
จําเป็น ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพ  การ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหนํวยงาน 

โครงการคําจัดซื้อ
เครื่องฟอกอากาศ 
จํานวน 4เครื่อง 
ขนาดความเร็วของ
แรงลมระดับสงูไมํตํ่า 
500 ซีเอฟเอ็ม 

   188,000 188,000 สํานักปลัด 

30 แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 

ครุภัณฑ๑ ยานพาหน
ะและ
ขนสํง 

เพ่ือให๎มีวัสดุอุปกรณ๑ 
เครื่องมือ เครื่องใช๎ที่
จําเป็น ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพ  การ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหนํวยงาน 

โครงการจัดซื้อ
รถยนต๑บรรทุกนํ้า 
แบบอเนกประสงค๑ 
ตัวรถขนาด 6 ล๎อ 6 
ตัน เครื่องยนต๑ดีเซล   

   2,500,000 2,500,000 สํานักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ 363 ~ 

~ 363 ~ 
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ปี 2561 

(บาท) 
ปี 2562 
(บาท) 

ปี 2563 
(บาท) 

ปี 2564 
(บาท) 

ปี 2565 
(บาท) 

31 แผนงาน
บริหารทั่วไป 

ครุภัณฑ๑ ยานพาหนะ
และขนสํง 

เพ่ือให๎มีวัสดุ
อุปกรณ๑ เครื่องมือ 
เครื่องใช๎ที่จําเป็น 
ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพ  
การปฏิบัติงาน
ตามภารกิจของ
หนํวยงาน 

โครงการจัดซื้อ
รถบรรทุก
(ดีเซล) ขนาด 2  
ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไมํ
ตํ่ากวํา 2,700 
ซีซี หรือกําลัง
เครื่องยนต๑สูงสุด
ไมํตํ่ากวํา 75 
กิโลวัตต๑ แบบ 4 
ล๎อ 

   928,000 928,000 สํานักปลัด 

32 แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ๑ ครุภัณฑ๑
สํานักงาน 

เพ่ือให๎มีวัสดุ
อุปกรณ๑ เครื่องมือ 
เครื่องใช๎ที่จําเป็น 
ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพ  
การปฏิบัติงาน
ตามภารกิจของ
หนํวยงาน 

พัดลมไอเย็น 
ขนาดบรรจุนํ้า
ไมํน๎อยกวํา 70 
ลิตร จํานวน 10 
เครื่อง 

    250,000 สํานักปลัด 

 

 



~ 364 ~ 

~ 364 ~ 
 

 

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) 

33 แผนงานการ
รักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภัณฑ๑ ครุภัณฑ๑
ดับเพลิง 

เพ่ือให๎มีวัสดุอุปกรณ๑ 
เครื่องมือ เครื่องใช๎ที่
จําเป็น ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพ  การ
ปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของ
หนํวยงาน 

จัดซื้อเคร่ืองอัดอากาศ 
ขนาด 300 ลิตรตํอนาที 
จํานวน 2 เคร่ืองๆละ 
66,000 บาท  
 

    132,000 สํานักปลัด 

 

34 แผนงานการ
รักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภัณฑ๑ ครุภัณฑ๑ยาน
ยนต๑ 

เพื่อให๎มีวัสดุอุปกรณ๑ 
เคร่ืองมือ เคร่ืองใช๎ที่
จําเป็น ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ  การ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหนํวยงาน 

จัดซื้อครุภัณฑ๑
ยานพาหนะและขนสํง 
ประเภทรถยนต๑ตรวจ
การณ๑บรรทุกนํ้า ขนาด
ไมํน๎อยกวํา 1,000 
ลิตร ขนาดเคร่ืองยนต๑ 4 
สูบ 4 จังหวะ 
เคร่ืองยนต๑ดีเซล ขนาด
เคร่ืองยนต๑ไมํน๎อยกวํา 
2,400 ซีซี หรือ 110 
กิโลวัตต๑ จาํนวน 1 คัน  

    1,800,000 สํานักปลัด 

 

 



~ 365 ~ 

~ 365 ~ 
 

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) 

35 แผนงานการ
รักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภัณฑ๑ ครุภัณฑ๑
ดับเพลิง 

เพื่อให๎มีวัสดุอุปกรณ๑ 
เคร่ืองมือ เคร่ืองใช๎ที่
จําเป็น ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ  การ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหนํวยงาน 

จัดซื้อชุดดับเพลิงใน
อาคาร จํานวน 4 ชุด 

    132,000 สํานักปลัด 

 

36 แผนงานการ
รักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภัณฑ๑ ครุภัณฑ๑
ดับเพลิง 

เพื่อให๎มีวัสดุอุปกรณ๑ 
เครื่องมือ เครื่องใช๎ที่
จําเป็น ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ  การ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหนํวยงาน 

จัดซื้อเครื่องชํวย
หายใจ (SCBA) 
จํานวน 2 ชุด 

    300,000  สํานักปลัด 
 

37 แผนงานการ
รักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภัณฑ๑ ครุภัณฑ๑
ดับเพลิง 

เพื่อให๎มีวัสดุอุปกรณ๑ 
เครื่องมือ เครื่องใช๎ที่
จําเป็น ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ  การ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหนํวยงาน 

จัดซื้อหัวฉีดนํ้า
ดับเพลิงด๎ามปืน 
แบบมีคันโยกปิด-
เปิด จํานวน 4 อัน 

     74,000  สํานักปลัด 
 

 
 



~ 366 ~ 

~ 366 ~ 
 

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) 

38 แผนงานการ
รักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภัณฑ๑ ครุภัณฑ๑
ดับเพลิง 

เพื่อให๎มีวัสดุอุปกรณ๑ 
เครื่องมือ เครื่องใช๎ที่
จําเป็น ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ  การ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหนํวยงาน 

จัดซื้อหัวฉีดนํ้า
ดับเพลิงแบบคันโยก
บอลวาล๑ว จํานวน 3 
อัน 

     19,500 สํานักปลัด 
 

39 แผนงานการ
รักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภัณฑ๑ ครุภัณฑ๑
ดับเพลิง 

เพ่ือให๎มีวัสดุอุปกรณ๑ 
เครื่องมือ เครื่องใช๎ที่
จําเป็น ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพ  การ
ปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของ
หนํวยงาน 

จัดซื้อหัวฉีดนํ้า
ดับเพลิงแบบมํานนํ้า 
จํานวน 2 อัน 

    11,800 สํานักปลัด 
 

40 แผนงานการ
รักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภัณฑ๑ ครุภัณฑ๑
ดับเพลิง 

เพ่ือให๎มีวัสดุอุปกรณ๑ 
เครื่องมือ เครื่องใช๎ที่
จําเป็น ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพ  การ
ปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของ
หนํวยงาน 

จัดซื้อข๎อตํอเกลียวใน 
(ข๎อตํอสวมเร็ว) 
จํานวน 2 อัน 

    5,600 สํานักปลัด 
 

รวม 40 โครงการ        18,866,500 21,591,400  



~ 367 ~ 

~ 367 ~ 
 



~ 368 ~ 

~ 368 ~ 
 

 



uuuffin""@fill3]

-

deH_E.lap.i_i..i.irfuQ5.1.¥.rfu.t9ty.1.u.u.a.¥.ufg]j..a:"u.Oi!@uflmflui@rfu@qunl5..........,......_..............................

fi..an..t25p_Gfo.Ofrfeen                                                                       fufi......g! ...... a.i.%.1.ap...b.ifed.... __ __ .... __ ___... _____ .... ___..._.

!j.a.a_._..ey.aa.¥evTS.u.a.edg¥a.ial.#uflu."T"m.#aa.a:u._(.ey.._fl....to.6fo.©.I..toifeed.!ri.ae!a_u..agq.fi..te49ife.6..........

t5eiu     uitlflmmj"€rfu@dunt5

a.Ii@qLa3l

mufimflui@t5]@qmul5  [#uli3fl"lqoritiNuifeu"gr@qa"  (VI.fi.  bd:b©  -tod:b6:)  ifiouLaar

fi¥{fi ©fo&be:  ed@i{ud  ed guiifl" bdfoon un'tl@qtumafl"tm#@ou afl"tltuVlrfuifud   u3u"iiaa'{fl3jtfl"

fim5ulaouula"orfu"ttNu"~"u""@iaufi£@titalaianiiflfl@ua"fl"ifeim5"uli3"ulife5i""@3q

3ch#ey@u,ev"uenu"gr@isu (".fl. bdfo© -bd:b&) lfi3ji@av fl¥id bto6:bG:

a.S@Ifi@@3q

a.rmfluiaifi@{u"l€trfuoimstls3qoutls3tiifltli3fluuifi@ufi@""i"u""Ouu""@{a"i@

Lfiui@3ju,"u"uffluiyi@`au  t".fl.b&b©-bd:bd:t  fl¥ifi  to;tod:bG:  ifi@iuu"flvl~aufi  d  ®d:  L@@u  fl5flfliflou

".fi.bd:bdru""@qulsgqaeiaaso"s3ifi85@unfiui@ffi@iunl5o8uon

b.fl"3fls5umsau-uflqum5@®flM.""U"u""@qaurmfluiarfuo"t5tflgrtli3¥uifi@SflVl°iiN

unu"u"uiygri@qauiii@iau@|"¥fl"3flsiufl"u"uiy"]@qauiymui@ifi@quefias@i5"i€i""umuu"urfuui
""@`au (".pi.b&b© - b6:bd:) tfioui@w flgqfi tofodfoG: ed@iu"flv]oraua fi bG{ nsflflmu b&b6:

en.fl"gfls5"n"Uenu"gr@iaurmfluiaifi@"15[ffi@is"i5i"u"-muu""@{au(".fl.bd:b©
-to&bd:) ifiui@an flgdfi tofetifeG: rd@i~u@uu"i` fi to awnflan toife6: tfltlfitl53qidffianfiifi"o@uit3HM"u"ui

in"@{au@uuufl-{flaiirfuoiiau@giv?M""@qaufi@i"i@uwffitl58mfllfuouum"Ouu"gr@q§u(".fl.b&b©-bd=bd:)

iii3iiaav  flgifi bfoaeG: ca'@W

en.53rdou/ifeflfl"aviu

53t€8uni8""""["ii#iumi@uflMo"u"dyfflui"@{fi`n5unfli@idi"gr@{au

".fl. toe:G=c: iifli qiifi.aniSaj (auuufi b)   ".fl. bd:a:ct   (arfufi  en ) ".fl. todfo©

a:.ff@fi@15enl^fi@rau@ung

ifi@|"ormi@u@vi°iu«u"uenuivi@Qaw"i"@{au  (".fl.bdrb©  -bd:bd:)  ifianiSap  fl¥ifi  b/\gd:bG:

lSu"1Ufl"Q""@i  L€Elug@u  5{"8 L@u@51{ LINui  ®®{fldii  Vlm ifi"}@ulvi"tli3fiifllS tulifl@"i3jmar

i@nai5uu""g@Oufi"u@8ifitlfli5@u®Vloitls3flifllSELwu"a3tli3tiiadyw"dyu€1"~"ofiu¢iufiia8""@{

Lfialffi@uuniymlufliitlauTfitta3flfltl53mfllrfu53mnd"®@ia""1flut@fl"tllalu"Oufliienofu

uuuunindui3nivifian"?ffi@{unt5tli3mfllfi"

SqiiEi"iifiattjimfiim"i

uun3iflsia;vi`uleiuiou,@3;u,Nutioiuinofli9



fiii3jLrfu"a'i""i#i8@°"iejms

fl"jifu"u?wh`ia®"uf`ulaufl

flii"fiuulauflunfluia

c€fl"jun"ignrmfi3j"€

``-

HM-J
(i"fliiLnafi  "iviajfluu)

-\_"ovD1%"=tl#`6"#Sun®##U

---.-_-_`.:--:`_

(uiEiautlq'tl  iflfi"a)

Mu"£,a"ufitladyflL"uia

cyJ '  cpral\§--

fui@3ifr#
ul@ufliymui@tfi@qunl5

_ v,r\  r\

uiufli"unm€ffi@dunl5

EZ



tls3mflunflui@ffi@quni5

Li@q  tl53mfllfu«un-enuirfuqau (".fl. todrb® - todrbdr)

LfiapL6iar  fl¥¢fi rfudfoGf

moudLVlfiuiai£@{ttalt5 t#uls8fl"1SuRIu"uouu"g'@dau  (".fl.  tod:b©  -bd:b&)

tfiouL@3j fi¥{fi ®fodfoG:  rd@iuufi   of gui"ou b6:ben ifialSt@uunivntlum5"Venuiu,@3fii@ulumi@uflyii

{utli3m""di"i"yiitfitlfliiii"iymltlfliitlauuSmulrfu5iqiuflqtl53aqfi`mndfliinii"uenui
fifl®"ufllrfuuNutl""u""@qau"@"flui@ifioufll"tlqjVl"a3fo@ua"fl.@fli"er@qfl"@qtl5g"u
lu#ud u3u

ifi@tls3tejtiu`qioitjs3qmmlums@-®VI°iu3flisaii6isou3Li@ga@fi5s3jaisis"g

Lfi@1tr¥ni"uenuiusiqfl"3#o"-flu`fin®i"fll?i"ui@i£@"all5%`t#ifiarL@"u"uouu""@`au

(tl.fl.b&b®-bd:b&)  flgqfi  b/bd:b6: t@Ejiflu[tlmajfli"1uff@  6:  u,@3  ff@  bb/©  tiviqi3iijtlu

fl53m""ifl["iiinoflis@~flmo""umutl"fl`fl5tlflfl58qdi""@{au".fl.b6:6:c8ufll"ifi."iaarfii
(au®ufi en) ".fi. tod:b© ti§@tfluun"1{1tlmsut"lsfi@mgql@"flul@t£@{uni5

ifidi#i@u"manfliirfujife bto/© ff@ bG: w@3 S@ tod nd`i3ifiEjufli3visi{uvn®t"Elii

#i8mi@evflM°""uenui@¢fl`flstlm5@id""or@qau ".fl. bd:6:ed   tifll"ifiwt@wfi`  (auuud en) ".fl. tod:b®

5{tli3mfllSu,N"umu"gr@`au (".fl.bdfo©-bdfod:) ifi3jiau fig{fi b/to&bG= fiui8ni"3j"€ifi@qunifi

lflThyfl"ifiu"@"utluouu"~@qaufiifi'wL@ouu#iifi@u°iwtlauual®01&itiufli@ulumifilflvi°i{uult3ariru

5"d"tl5g@°i@qutligm"i"S"ifiouL@tluagqutl53tl"ifli§uaga"i"VI3miqifiuuui
ifi@1""finiitlau"@1ti"uiiqiuflquls3aqfi`fl"tflsqn"aymuuififl°"u®[ffi""ucau""@{fiu
Sla@gLa8®tlimflmanVl"itlulsgmflfior

§`"@tli8mfllviyli|ulfloyJmaru

uiEifiiviflou"€ffi@iunl5


