
 

 

 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 - 2565)  

การเปลี่ยนแปลง  ครั้งที ่1/2564 
 
 

 

ของ 
เทศบาลเมืองแมโ่จ ้

อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม ่
 

 

 

 

 

 

 



 
 

กฎหมาย ระเบียบ 
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561   
   ข้อ 4 “แผนพัฒนาท้องถิ่น” หมายความว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ท่ีก าหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ 
แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน 
โครงการพัฒนา ท่ีจัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและ         
ให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  “โครงการพัฒนา” หมายความว่า โครงการที่ด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ
เพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้                       

  ข้อ 22/1  เพื่อประโยชน์ของประซาซน การเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอ านาจ
ของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเปล่ียนแปลง          
ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหาร   
ส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  ด้วย        
    เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่าว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมท้ังปิดประกาศให้ประซาซนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบ
วันนับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 
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บทน า 
1.  ความหมายของแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

“แผนพัฒนาท้องถ่ิน” หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีก าหนด 
วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับ  แผนพัฒนา
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ า เภอ แผนพัฒนา
ต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ท่ี
จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า และให้หมายความรวมถึงการ
เพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
2.  วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินที่เปลี่ยนแปลง 

1.  เพื ่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของเทศบาลเมืองแม่โจ้ สามารถตอบสนอง
ความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ ตามภารกิจและอ านาจ
หน้าท่ี 

2.  เพื่อเป็นการเช่ือมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
และ/หรือโครงการพัฒนาอื่น ๆ ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนภายในเทศบาลเมืองแม่โจ้        
อย่างเป็นภาพรวม 
3.  ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561   
   ข้อ 22/1  เพื่อประโยชน์ของประซาซน การเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอ านาจ
ของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเปล่ียนแปลง          
ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหาร   
ส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  ด้วย        
    เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่าว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมท้ังปิดประกาศให้ประซาซนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบ
วันนับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 
4.  ประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินที่เปลี่ยนแปลง 

1.  เทศบาลเมืองแม่โจ้มีแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเปล่ียนแปลง เพื่อน าไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ีได้จัดท าไว้แล้ว 

2.  สามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองแม่โจ้ ตามภารกิจและอ านาจหน้าท่ี 

3.  เทศบาลเมืองแม่โจ้ ได้ใช้ก าหนดแนวทางการด าเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารท่ีมีอยู่
อย่างจ ากัดในการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ 
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การเปลีย่นแปลง  

ครัง้ที ่1/2564
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖5) การเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 
เทศบาลเมอืงแม่โจ้  อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม ่

 

 
ยุทธศาสตร์ 

 

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

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(  บาท  ) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(  บาท  ) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(  บาท  ) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(  บาท  ) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(  บาท  ) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(  บาท  ) 

1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

            

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา             

แผนงานบริหารงานทั่วไป             

รวม             

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ             

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน             

แผนงานเกษตร       1 3,300,000 1 2,500,000 2 5.800,000 

รวม       1 3,300,000 1 2,500,000 2 5.800,000 
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ยุทธศาสตร์ 

 

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

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(  บาท  ) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(  บาท  ) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(  บาท  ) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(  บาท  ) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(  บาท  ) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(  บาท  ) 

3.ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต             

แผนงานสาธารณสุข             

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน             

แผนงานสังคมสงเคราะห ์             

แผนงานการศึกษา             

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

            

แผนงานงบกลาง             

รวม             

4.ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

            

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

            

รวม             
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ยุทธศาสตร์ 

 

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

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(  บาท  ) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(  บาท  ) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(  บาท  ) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(  บาท  ) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(  บาท  ) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(  บาท  ) 

5.การพัฒนาด้านอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

            

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน             

แผนงานการเกษตร         2 4,000,000 2 4,000,000 

รวม         2 4,000,000 2 4,000,000 

6.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

            

แผนงานบริหารงานทั่วไป             

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน             
แผนงานเคหะและชุมชน             

รวม             

7.การพัฒนาด้านการป้องกันบรรเทา
สาธารณภัย และการจัดการระเบียบ
ชุมชน   

            

แผนงานรักษาความสงบภายใน             

รวม             

รวมทั้งสิ้น       1 3,300,000 3 6,500,000 4 9,800,000 

 
 



- 10 - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การพัฒนาเศรษฐกิจ 
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แบบ ผ.02 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
เทศบาลเมืองแม่โจ้ อ าเภอสนัทราย  จังหวดัเชียงใหม่ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. ส่งเสริมและพฒันาการท่องเที่ยวและบรกิารสุขภาพ เช่ือมโยงชุมชนและท้องถิน่ และ 2. ส่งเสริมการเกษตร การผลติ
สินค้าชุมชน การค้า การลงทนุสู่สากล 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่ 2 การพฒันาเศรษฐกิจตามแนวทางปรญัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตรท์ี่ 2. การพัฒนาเศรษฐกิจ 
2.1 แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบ
ย่ังยืน แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
และวิถีชุมชนในเขตเทศบาลเมือง
แม่โจ้ 

1. เพ่ือพัฒนาบุคลากร
ด้านการท่องเท่ียวเชิง
เกษตรและวิถีชุมชนด้วย
ฐานวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน (นิวัตน์
วิถี) 
2. เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม
อย่างย่ังยืนจากสินค้า 1 
ชุมชน 1 ผลิตภัณฑ์  (1 
Community 1 
Product; OCOP) และ
บริการด้านการ
ท่องเท่ียวเชิงเกษตรและ
วิถีชุมชน 
3. เพ่ือสร้างเส้นทางการ

ประชาชนทั่วไป  
กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน 
องค์กรอสิระ
ภายในชุมชน (จัก
สาน เกษตร งาน
ฝีมือ อาหาร
พ้ืนเมือง ฯลฯ) 
และผู้สนใจในเขต
เทศบาลเมืองแม่
โจ ้

- - - 3,300,000 - เชิงปริมาณ :  
- ผลิตภัณฑ์
ชุมชนได้รับ
การพัฒนาไม่
น้อยกว่า 19 
ผลิตภัณฑ์ 
- จัดท า
แอพพลิเคชั่น
ส่งเสริมการ
ขายออนไลน์ 
จ านวน 1 
แอพพลิเคชั่น 
เชิงคุณภาพ :  
ความพึง
พอใจของ

1. เกิดบุคลากร
ด้านการท่องเท่ียว
เชิงเกษตรและวิถี
ชุมชน (นิวัตน์วิถี) 
2 เกิดการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมอย่าง
ย่ังยืนจากสินค้า 1 
ชุมชน 1 ผลิตภัณฑ์  
( 1 Community 
1 Product; 
OCOP) และบริการ
ด้านการท่องเท่ียว
เชิงเกษตรและวิถี
ชุมชน 
3. เกิดเส้นทาง

ส านักปลัด 
เทศบาล 



- 12 - 
 

ท่องเท่ียวผ่านเสน่ห์
ชุมชน 
4. เพ่ือส่งเสริม
การตลาดสินค้าชุมชน
แบบดิจิทัลออนไลน์ 
เชื่อมโยงกับ  
E-Commerce 

ผู้เข้าร่วม
โครงการ 
ร้อยละ 85 
เชิงเวลา : 
ความส าเร็จ
ของ
ระยะเวลาใน
การ
ด าเนินงาน 
ร้อยละ 85 
เชิงค่าใชจ้่าย 
:  ค่าใช้จ่าย
ในการ
บริหารงาน 
ร้อยละ 100 

ท่องเท่ียวผ่านการ
เชื่อมโยงของเสน่ห์
แต่ละชุมชน 
4. เกิดการส่งเสริม 
สนับสนุน 
การตลาดสินค้า
ชุมชนแบบดิจิทัล
ออนไลน์ เชื่อมโยง
กับ 
E-Commerce 
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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) 

2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน 

กิจกรรมที่ 1 
1.1 ศูนย์การเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงส าหรับผู้พิการและ
กลุ่มผู้ด้อยโอกาสในชุมชน 
1.1.1 ฐานการเรียนรู้เร่ือง
เล่าของหลานในครัวของย่า 
- การฝึกอบรมการท าอาหาร
ว่างจากพืชพื้นถิ่น 
-การฝึกอบรมการท ากาแฟ
เคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพ 
-การฝึกอบรมการผลิตปลา 
UV 
วัตถุประสงค์ 
๑.เพื่อสร้างความเข้าใจใน
แนวคิดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง   
๒. เพื่อเพิ่มทักษะอาชีพให้ผู้
พิการและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส
ในชุมชนมีความรู้และมี
ทักษะในการท า อาหารว่าง
จากพืชพื้นถิ่น การท ากาแฟ
เคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพ และ
การผลิตปลา UV 

จัดกิจกรรมใน
รูปแบบต่างๆ 
ได้แก่ 
๑. การฝึกอบรม 
ฐานการเรียนรู้
เรื่องเล่าของหลาน
ในครัวของย่า
จ านวน 5 รุ่นๆละ 
๓๐ คน ระยะเวลา 
รุ่นละ ๒ วัน รวม 
3 อาชีพๆรวม 
150  คน 
 
รุ่นละ 120,000 
บาท  

- - - - 600,0๐๐ ๑.ร้อยละของ
ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส
มีความเขา้ใจ
ในแนวคิด
หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง   
๒. ร้อยละ
ของผู้พิการ
และกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส
ในชุมชนมี
ความรูแ้ละมี
ทักษะในการ
ท าอาหารว่าง
จากพืชพื้น
ถิ่น การท า
กาแฟ
เครื่องด่ืมเพื่อ
สุขภาพ และ
การผลิตปลา
UV 

๑. ผู้พิการและกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสใน
ชุมชนเข้าร่วม
โครงการมคีวาม
เข้าใจตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง  
๒. ผู้พิการและกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสใน
ชุมชนน าความรู้ที่
ได้รับมาประยุกต์ใช้
ในการด าเนินชีวิต 
สร้างรายได้ 

กอง
สาธารณสุข 
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ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

  กิจกรรมที่ 2 
1.2 ฐานการเรียนรู้เกษตร
สุขสันต์แบ่งปันสขุภาพ 
- การฝึกอบรมการเพาะเลี้ยง
ปลานิลในกระชัง 
วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี
ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
และการจัดการให้กับ
เกษตรกร และพัฒนาให้มี
ผลผลิตเพิ่มขึ้นอย่างมี
คุณภาพ 
๒. เพื่อสร้างเกษตรกรผู้
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่มีความ
รับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
๓. เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความ
มั่นใจและพึงพอใจใน
คุณภาพสินค้าประมง
ปลอดภัย 

อบรมระยะสั้น 5 
รุ่น รุ่นละ 30 คน 
ระยะเวลา รุ่นละ 
1 วัน รวม 150 
คน 
รุ่นละ 80,000 บาท 

- - - - 400,000  ๑. ร้อยละของ
ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาสมี
ความเข้าใจใน
แนวคิดหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง   
๒. ร้อยละของ
ผู้พิการและ
กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส
ในชุมชนมี
ความรู้และมี
ทักษะในการ 
เพาะเลี้ยงสัตว์
น้ าและการ
จัดการที่ดี
ให้กับ
เกษตรกร และ
พัฒนาให้มี
ผลผลิตเพิ่มขึ้น
อย่างมี
คุณภาพ 

๑. ผู้พิการและกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสในชุมชนมี
ทักษะ   ความรู้  ความ
เข้าใจวิธีการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ า 
๒. ผู้พิการและกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน
สามารถลดต้นทุนใน
การผลิตปลานิล  มี
ผลผลิตเพิ่มขึ้น และมี
รายได้สูงขึ้น 
๓. ผลผลิตสัตว์น้ า
ปลอดภัยของจังหวัด
เชียงใหม่เพิ่มสูงขึ้น ช่วย
ลดการน าเข้าผลผลิต
สัตว์น้ าจากจังหวัดอ่ืน 

กอง
สาธารณสุข 
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ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

  กิจกรรมที่ 3 
1.3 ฐานการเรียนรู้ 
สุขสันต์ในสวน ม่วนล้ า
เทคโนโลยี 
-อบรมการท าชุดควบคุม 
Smart Farm 
๑. เพ่ือสร้างความรู้
เข้าใจในหลักการท า 
Smart Farm  
๒. เพ่ือฝึกการชุด
ควบคุม Smart Farm 
อย่างง่าย 

การฝึกอบรมระยะ
สั้น ๒ วัน 
จ านวน 5 รุ่น ๆ
ละ ๓๐ คน 
ระยะเวลา  รวม 
150  คน 
 
รุ่นละ 150,000
บาท 

- - - - 750,000  ๑. ร้อยละ
ของผู้พิการ
และ
ผู้ด้อยโอกาส
มีความรู้
เข้าใจใน
หลักการของ  
Smart 
Farm 
2. ร้อยละ
ของผู้พิการ
และ
ผู้ด้อยโอกาส
สามารถท า
ชุดควบคุม 
Smart 
Farm อย่าง
ง่ายได้ 

ผู้พิการและกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสใน
ชุมชนสามารถน า
ความรู้ หลักการไป
ท า Smart Farm ได้ 

กอง
สาธารณสุข 
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ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

  กิจกรรมที่ 4 
1.4 ฐานการเรียนรู้
อาชีพสร้างสรรค์มุ่งมั่นมี
งานท า 
- การฝึกอบรมการ
ท าลายค าน้ าแต้ม 
-อบรมการเพ้นท์กระเป๋า
ผ้า 
- การฝึกอบรมการท า
ดอกไม้ไหว 
- การฝึกอบรมการท าค า
จั๋งโก ๋
วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือสร้างความเข้าใจ
ในแนวคิดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง   
๒. เพ่ือเพ่ิมทักษะอาชีพ
ให้ผู้พิการและกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสในชุมชนมี
ความรู้และมีทักษะใน
การท า อาชีพสร้างสรรค์
มุ่งมั่นมีงานท าจากภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

การฝึกอบรม
หลักสูตรระยะสั้น 
จ านวน 5 รุ่น ๆ
ละ ๓๐ คน 
ระยะเวลา รุ่นละ 
๒ วัน รวม 3 
อาชีพ รวม 150  
คน 
รุ่นละ 120,000 
บาท 

- - - - 600,0๐๐  ๑. ร้อยละ
ของผู้พิการ
และ
ผู้ด้อยโอกาส
มีความเขา้ใจ
ในแนวคิด
หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง   
๒. ร้อยละ
ของผู้พิการ
และกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส
ในชุมชนมี
ความรูแ้ละมี
ทักษะในการ
ประกอบ
อาชีพ
สร้างสรรค์
มุ่งมั่นมีงาน
ท าจากภูมิ
ปัญญา
ท้องถิ่น   

๑. ผู้พิการและกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสใน
ชุมชนเข้าร่วม
โครงการมคีวาม
เข้าใจตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง  
๒. ผู้พิการและกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสใน
ชุมชนน าความรู้ที่
ได้รับมาประยุกต์ใช้
ในการด าเนินชีวิต 
สร้างรายได้ 

กอง
สาธารณสุข 
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ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน 

กิจกรรมที่ 5 
1.5 ฐานการเรียนรู้ 
ออมทรัพย์ ออมสุข 
วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือสร้างรู้และเข้าใจ
หลักการออมเงินและ 
การท าบัญชีรายรับ
รายจ่าย ในครัวเรือน  
๒. เพ่ือฝึกทักษะการท า
บัญชีรายรับรายจ่าย ใน
ครัวเรือน 

การฝึกอบรม
หลักสูตรระยะสั้น 
1 วัน จ านวน 5 
รุ่น ๆ ละ ๓๐ คน 
รวม 150  คน 
 
รุ่นละ 30,000บาท 

- - - - 150,000 ๑. ร้อยละ
ของผู้พิการ
และ
ผู้ด้อยโอกาส
มีความรู้
เข้าใจใน
หลักการออม
เงิน และการ
ท าบัญชี
รายรับ
รายจ่าย ใน
ครัวเรือน 
2. ร้อยละ
ของผู้พิการ
และ
ผู้ด้อยโอกาส
สามารถท า
บัญชีรายรับ
รายจ่าย ใน
ครัวเรือนได้ 

ผู้พิการและกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสใน
ชุมชนสามารถน า
ความรู้หลักการไปใช้
ในชีวิตประจ าวัน ไม่
มีภาระหน้ีสิน มีเงิน
ออมไว้ใช้ยามจ าเป็น 

กอง
สาธารณสุข 

 รวมโครงการ 2 โครงการ      3,300,000 2,500,000    
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ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
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รายละเอียดโครงการพฒันาแผนพฒันาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) 
เทศบาลเมืองแมโ่จ้ อ าเภอสันทราย  จังหวดัเชียงใหม่ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 3 การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  ยุทธศาสตรท์ี ่5.   ด้านอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 
5.1 แผนงานการเกษตร 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่า
จะ 

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ปลูกต้นไม้เพ่ือพ้ืนที่สีเขียวลด
ภาวะโลกร้อนในเขตพ้ืนที่เทศบาล
เมืองแม่โจ้ 

๑. เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวใน
เขตเทศบาลเมืองแม่โจ้
และลดมลภาวะในพ้ืนที่ 
2. เพ่ือสร้างแหล่งอาหาร
ให้กับคนในพ้ืนที่เขต
เทศบาลเมืองแม่โจ ้
3. เพ่ือส่งเสริมใหค้นใน
ชุมชนผลิตอาหารจาก
สิ่งแวดล้อมรอบตัวตาม
สังคมยุคสมัยที่
เปลี่ยนแปลงไป 

พ้ืนที่ในเขต
เทศบาลได้ต้นไม้
เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว
และลดสภาวะ
โลกร้อนในเขต
พ้ืนที่และเกิดผล
ผลิตดอกเห็ดป่า
ทั้งในฤดูฝนและ
นอกฤดูกาลตาม
สภาพธรรมชาติ
นิเวศของเห็ดทั้ง 
3 กลุ่มที่
หลากหลายทั้ง
ชนิดและ
ปริมาณ และคง
อยู่ย่ังยืนตาม
อายุขัยของ
ต้นไม้หรือ

- - - - 2,000,000  1. ได้ต้นไม้และ
ผลผลิตดอกเห็ดป่า
เพ่ิมข้ึนในพ้ืนที่
ต่างๆของชุมชนทั้ง
ชนิดและปริมาณ
เพียงพอส าหรับ
เป็นคลังอาหาร
หรือแหล่งรายได้
ของชุมชนอย่าง
ต่อเน่ืองยาวนาน
และมีปริมาณ
เพ่ิมข้ึนตามอายุ
ของพืชที่ปลูก  
2.จ านวนและชนิด
ของต้นไม้ในพ้ืนที่
เพ่ิมข้ึนและ
สามารถใช้
ประโยชน์จากพืชที่

๑. พ้ืนที่ในเขต
เทศบาลเมือง
แม่โจ้มีพ้ืนที่สี
เขียวเพ่ิมมาก
ข้ึนและลด
มลภาวะทาง
อากาศใน
พ้ืนที่ 
2. ชุมชนใน
พ้ืนที่เขต
เทศบาลเมือง
แม่โจ้สามารถ
แหล่งอาหาร
ให้กับได้เอง
ลดการพ่ึงพา
จากตลาด
ภายนอก 
3. คนใน

ส านักปลัด 
เทศบาล 
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ปริมาณ
อินทรีย์วัตถุที่มี
หมุนเวียนใน
พ้ืนที่ชุมชน 

ปลูกเหล่าน้ันได้
อย่างหลากหลาย 
ทั้งการน าส่วน
ต่างๆของพืชเป็น
อาหาร ใช้เป็นไม้
ดอกไม้ประดับและ
ไม้ใช้สอยที่สามารถ
เป็นแหล่งอาหาร
และแหล่งรายได้ที่
ย่ังยืนของชุมชน  
3. ลดการเผาเศษ
ซากอินทรีย์วัตถุ
หรือวัสดุหรือสิ่ง
เหลือใช้ทางการที่
เกษตรในพ้ืนที่
ชุมชน และยังได้
ปุ๋ยอินทรีย์
ธรรมชาติจากการ
เพาะเห็ดกลุ่มผู้
ย่อยสลายและกลุ่ม
เห็ดโคนปลวก ท่ี
สามารถน าไปใช้
บ ารุงพืชผลทาง
การเกษตรอื่นๆ
ต่อไป 

ชุมชนผลิต
อาหารจาก
สิ่งแวดล้อม
รอบตัวตาม
สังคมสมัยที่
เปลี่ยนแปลง
ไป 
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5.1 แผนงานการเกษตร 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการเแม่โจ้เมืองสะอาด เมือง
เกษตรอินทรีย์ชีวีปลอดภัยห่วงใย
สิ่งแวดล้อม 

๑. เพ่ือเป็นแหล่งผลิตตัว 
อย่างด้านอาหารปลอดภัย
ด้วยระบบเกษตรอินทรีย์
ของเทศบาลเมืองแม่โจ้
และจังหวัดเชียงใหม ่
2. เพ่ือส่งเสริมให้ประชา 
ชนในเขตเทศบาลเมืองแม่
โจ้ทั้ง 19 ชุมชน หันมา
ดูแลสุขภาพโดยการ
บริโภคอาหารปลอด
สารพิษ 
3. ส่งเสริมการลดต้นทุน
ในการท าการเกษตร
สามารถน าวัสดุเหลือใช้
ทางการเกษตรกลับมาใช้
ในพ้ืนที่ เช่นการน ามาท า
ปุ๋ยหมักอินทรีย์ น้ าหมัก
อินทรีย์  
4. ส่งเสริมการสร้าง
ประโยชน์จากขยะใน
ชุมชน 
5. ประชาชนลดค่าใช้จ่าย
ในครัวเรือน 

ประชาชนในเขต
พ้ืนทีเ่ทศบาล
เมืองแม่โจ้ลด
ต้นทุนการผลิต 
เกษตรกรลดค่า
ใช่จ่ายใน
ครัวเรือนไปลู่
การพ่ึงพาตนเอง
พัฒนาตนเอง
เป็นกลุ่มเกษตร
อินทรีย์ใน
อนาคต สมาชิก
ในชุมชน
สามารถผลิตผัก
ชนิดต่างๆไว้
บริโภคเองใน
ครัวเรือนได้ด้วย
ตัวเองโดยไม่
พ่ึงพาผลผลิต
จากภายนอก 

- - - - 2,000,000  1. มีผลผลิต
ผักส าหรับใช้
บริโภคใน
ครวัเรือน
อย่างเพียง 
พอเป็นคลัง
อาหารและ
แหล่งรายได้
ของชุมชน
อย่างต่อ 
เน่ือง  
2. จ านวน
และชนิด
ของพืชผัก 
และปัจจัย
การผลิตที่
สามารถเป็น
แหล่งอาหาร
และแหล่ง
รายได้ที่
ย่ังยืนของ
ชุมชน 
 3. ลดการ
เผาเศษซาก

๑. ชุมชนในเขต
เทศบาลเป็นแหล่ง
ผลิตตัวอย่างด้าน
อาหารปลอดภัยด้วย
ระบบเกษตรอินทรีย์ 
2. ประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองแม่โจ้ทั้ง 
19 ชุมชน หันมา
ดูแลสุขภาพโดยการ
บริโภคอาหารปลอด
สารพิษ 
3. ชุมชนลดต้นทุนใน
การท าการเกษตร
สามารถน าวัสดุเหลือ
ใช้ทางการเกษตร
กลับมาใช้ในพ้ืนที่ 
เช่นการน ามาท าปุ๋ย
หมักอินทรีย์ น้ าหมัก
อินทรีย์  
4. ประชาชหันมา
สร้างประโยชน์จาก
ขยะในชุมชน 
5. ประชาชนลด
ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน

กอง 
สาธารณสุข 
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อินทรีย์วัตถุ
หรือวัสดุ 
หรือสิ่งเหลือ
ใช้ทางการที่
เกษตรใน
พ้ืนที่ชุมชน 
และยังได้ปุ๋ย
อินทรีย์
ธรรมชาติ
จากวัสดุ
เหลือทาง 
การเกษตรที่
สามารถ
น าไปใช้
บ ารุงพืชผล
ทาง
การเกษตร
อื่นๆต่อไป 

เพ่ิมมากข้ึน 

 รวมโครงการ 2 โครงการ       4,000,000    
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