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ค าน า 

   แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลเมืองแม่โจ้ จัดท าขึ้นตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน  ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561  
   งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้รวมรวมแผนงานโครงการท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบก าหนดห้วงระยะเวลาด าเนินงานตามความเหมาะสมในรอบปีเพื่อให้ปฏิบัติงานได้จริง
ตามก าหนดเวลา เรียงตามยุทธศาสตร์และแผนงานงบประมาณ ผ่านคณะกรรมการสนับสนุนการจัด
แผนพัฒนาเทศบาล ในกระบวนการจัดท าร่างแผน และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลในการพิจารณาร่าง
แผนการด าเนินงาน และประกาศใช้แผนการด าเนินงาน เพื่อน าแผนการด าเนินงานไปใช้เป็นเครื่องมือในการ
ติดตามการด าเนินงานและการประเมินผล และเพื่อให้ผู้บริหารใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมการด าเนินงานให้ 
เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 

 เทศบาลเมืองแม่โจ้ 
                         ตุลาคม 2563 
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บทน า 

  แผนการด าเนินงาน (Action Plan) หมายความว่า แผนการด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีด าเนินการจริงท้ังหมดในพื้นท่ีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น 
  โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า   ห ม า ย ถึ ง   โ ค ร ง ก า ร ท่ี มี วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ เ พื่ อ ต อ บ สน อ ง ต่ อ                      
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้ 
  การจัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นการแปลงแผนงาน/
โครงการพัฒนาของเทศบาลเมอืงแม่โจ้ ท่ีทุกหน่วยงานจะต้องจัดท าขึ้นภายหลังได้รับจัดสรรงบประมาณตาม
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมท้ังแผนงาน/โครงการพัฒนาของ
หน่วยงานอื่น ๆ ท่ีเข้ามาด าเนินการในพื้นท่ีเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้  และจัดท าเป็นแผนด าเนินการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 และให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  โดยแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการพัฒนาในแง่ของกิจกรรมการด าเนินงานท่ีเป็นขั้นตอน               
มีการก าหนดระยะเวลาการด าเนินงานท่ีชัดเจน  รวมท้ังระบุปริมาณทรัพยากรท่ีจะต้องใช้ในการด าเนินงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ให้เกิดเป็นรูปธรรมมากขึ้น  นอกจากนี้แผนด าเนินงานเป็นเครื่องมือส าคัญในการ
บริ ห า ร ง านของ ผู้บริ ห า ร ท้อ ง ถิ่ น เพื่ อ ควบ คุมการด า เนิ น ง าน ให้ เ ป็ น ไ ปอย่ า ง เหมาะสมและ                           
มีประสิทธิภาพ  รวมท้ังยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงานและการประเมินผล 
  กล่าวโดยสรุป  แผนด าเนินงานเป็นเอกสารท่ีระบุแผนงาน  โครงการและกิจกรรมท้ังหมดท่ี
จะด าเนินการในปีงบประมาณนั้น ๆ  ท าให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้น ๆ ข ององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  และแผนปฏิบัติการจะท าให้การติดตามประเมินผล
เป็นไปอย่างสะดวก  มีประสิทธิภาพ  บรรลุวัตถุประสงค์  พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ  

วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
1.  เพื่อแสดงถึงรายละเอียด แผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีด าเนินการจริง 

 ท้ังหมดในพื้นท่ี 
2.  เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
3.  เพื่อให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น 
4.  เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน และประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาล 
5.  เพื่อควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
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ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561  หมวด 5  การน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ข้อ 26     
ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงานตามข้ันตอน  ดังนี้ 

1.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนารวบรวมแผนงาน โครงการ พัฒนา
และกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงาน
อื่น ๆ ท่ีต้องด าเนินการในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงานเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

2.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนด าเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศ
เป็นแผนด าเนินงาน ท้ังนี้ให้ปิดประกาศแผนด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีประกาศเพื่อให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

โดยจากระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว  สามารถสรุปขั้นตอนในการด าเนินการจัดท า
แผนการด าเนินงานได้  3 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแม่โจ้เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/

กิจกรรม ท่ีจะมีการด าเนินการจริงในพื้นท่ีเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้  

ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนการจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแม่โจ้ จัดท าร่างแผนการ

ด าเนินงาน โดยพิจารณาแผนงาน/โครงการพัฒนาของเทศบาลเมืองแม่โจ้และหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งต้องมีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาของเทศบาลเมืองแม่โจ้ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลเมืองแม่โจ้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว จึงน าร่างแผนการด าเนินงานเสนอต่อนายกเทศมนตรี
เมืองแม่โจ้เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยเค้าโครงแผนการด าเนินงานจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 

ส่วนท่ี 1  บทน า 
ส่วนท่ี 2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนการประกาศใช้แผนการด าเนินงาน 
  เมื่อนายกเทศมนตรีให้ความเห็นชอบร่างแผนการด าเนินงานแล้ว  จึงประกาศใช้แผนการ
ด าเนินงาน  โดยให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายใน 15 วันนับจากวันท่ีประกาศ เพื่อให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นรับทราบโดยท่ัวกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย 30 วัน 
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จากขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงานข้างต้นสามารถจัดท าแผนภูมิสรุปได้  ดังนี้ 
 

คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดท าแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน 

 
รวบรวมโครงการ/

กิจกรรม 

 
องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถ่ิน 
 

หน่วยงานอื่น 
คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดท าแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน 

 
จัดท าร่าง 

แผนการด าเนินงาน 
  

คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดท าแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน 

 
เสนอร่าง 

แผนการด าเนินงาน 
 คณะกรรมการพัฒนา

ท้องถ่ิน 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 
 พิจารณา 

ร่างแผนด าเนินงาน 
 เสนอร่างฯ 

ต่อผู้บริหารท้องถ่ิน 

ผู้บริหารท้องถ่ิน 
 ผู้บริหารท้องถ่ิน 

ลงนาม 
 ประกาศใช้ 

ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
1.  แผนการด าเนินงานประจ าปี ท าให้ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนทั่วไป      

ทราบถึงกิจกรรม วิธีการด าเนินงานในการพัฒนาท้องถิ่นและการใช้ทรัพยากรในการบริหารงาน                    
ในปีงบประมาณ 2563 ได้อย่างชัดเจน สามารถใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 
2563 

2.  ท าให้ผู้ท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ สามารถน า แผนพัฒนาไป
ปฏิบัติได้อย่างสะดวกและเป็นระบบมากขึ้น 

3.  ท าให้ผู้ท่ีมีหน้าท่ีก ากับดูแลโครงการ หรือผู้ท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบโครงการสามารถเข้าใจ 
และตรวจสอบโครงการได้ง่ายข้ึน 

4.  ท าให้ผู้ติดตามและประเมินผลสามารถติดตามและตรวจสอบความก้าวหน้า ในการ
ด าเนินงาน และประเมินผลโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมท้ังสามารถน าข้อมูลท่ีได้รับรายงานให้
ผู้บริหารรับทราบถึงความก้าวหน้า ตลอดจนถึงปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 

5. สามารถน าไปบูรณาการและใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนการด าเนินงาน ในปีต่อไป 
  ข้อ 27  แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีประกาศใช้
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน
และโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ท่ีต้องด าเนินการใน
พื้นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 
  การขยายเวลาการจัดท าและแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
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รายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรม   
    การ เขียนโครงการย่อม ต้องมีวั ตถุประสง ค์ ท่ีบ่ งบอกผลผลิต  ผลลัพธ์   ตัว ช้ีวั ด                
และค่าเป้าหมายท่ีต้องการด้วยเสมอ  เพราะป้อนข้อมูลเข้าระบบฯ จะมีผลต่อการประมวลผลเพื่อวิเคราะห์
ข้อมูล 
  -  ตัวช้ีวัด (Indicators) หมายถึง ส่ิงท่ีบ่งช้ีว่าการด าเนินงานประสบผลส าเร็จ เช่น        
จ านวนศาลาท่ีสร้างเสร็จ ความยาวของถนน ปริมาณขยะต่อครัวเรือน อัตราผู้ติดยา ต าแหน่งท่ีมีการจ้างงาน 
พื้นท่ีน้ าท่วมที่เหลือ จ านวนตุ๊กตาท่ีผลิตได้ ฯลฯ 
  -  ผลลัพธ์ (outcome) หมายถึง ส่ิงท่ีต้องการได้รับตามวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนท่ีรวมไว้ เช่น มีสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจของประชาชน มีบริการโครงสร้างพื้นฐานครัวเรือน ขจัด
มลพิษในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขจัดยาเสพติดในพื้นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ 
  -  ผลผลิต (output) หมายถึง ส่ิงท่ีได้จากการด าเนินงาน เช่น ศาลาคอนกรีต เสริมเหล็ก 
ถนนคอนกรีต ปริมาณขยะท่ีลด ผู้ติดยาท่ีลดลง การจ้างงาน พื้นท่ีท่ีน้ าไม่ท่วม ฯลฯ 
      บาง โครง การ ไ ม่ส ามารถระบ ุเป ็นต ัว เ ลขไ ด้  เ ช ่น   อ ุดหน ุน เ ง ิน ให ้หน ่วย งาน              
ขั้นด าเนินการโดยเทศบาลไม่ทราบถึงผลลัพธ์ท่ีได้รับ ต้องพิจารณาให้ดีก่อนว่าอุดหนุนให้หน่วยงานท าอะไร    
ได้อะไร  เพราะตามกฎหมาย  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะอุดหนุนหน่วยงานอื่นได้เฉพาะงานในอ านาจ
หน้าท่ีและภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่านั้น 
  แหล่งท่ีมาของงบประมาณ  เช่น  เงินรายได้  เงินอุดหนุนจากรัฐบาล  เงินท่ีเทศบาลอื่นสมทบ  
เงินสะสม  ซึ่งบางโครงการจะมีเงินจากแหล่งท่ีมาหลาย ๆ แห่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ส่วนที่ 2 
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(แบบ ผด.01) 
บญัชีสรปุจ านวนโครงการพฒันาท้องถิน่ กจิกรรมและงบประมาณ 

แผนการด าเนนิ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ของเทศบาลเมืองแม่โจ ้

 

ยุทธศาสตร์/แนวทาง 
จ านวนโครงการ 

ที่ด าเนินการ  
คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการทั้งหมด 

 จ านวน 
งบประมาณ   

คิดเป็นร้อยละ  
ของงบประมาณ 

หน่วย 
ด าเนินการ  

1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน           

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 18 15.51 15,908,622 19.66 
กองช่าง, 

ส านักปลัด 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 0.86 1,200,000 1.48  
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ      
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3 2.58 40,000 0.04 ส านักปลัด 
3.ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต      
แผนงานการศึกษา 21  18.10 14,049,514 17.36 กองการศึกษา 
แผนงานสาธารณสุข 11  9.48 1,126,000 1.39 สาธารณสุข 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 3 2.58 170,000 0.21 ส านักปลัด 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 8 6.89 630,000 0.77 สาธารณสุข 
แผนงานงบกลาง 3  2.58 27,880,000 34.46 ส านักปลัด 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 

4 3.44 250,000 0.30 
ส านักปลัด,กอง

การศึกษา 
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ยุทธศาสตร์/แนวทาง 
จ านวนโครงการ 

ที่ด าเนินการ  
คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการทั้งหมด 

 จ านวน 
งบประมาณ   

คิดเป็นร้อยละ  
ของงบประมาณ 

หน่วย 
ด าเนินการ  

4.ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

   
 

 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 5 4.31 800,000 0.98 กองการศึกษา 
5.การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 7 6.03 70,000 0.086 สาธารณสุข 
แผนงานการเกษตร 4 3.44 100,000 0.12 ส านักปลัด 
6.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี      
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

18 
15.51 

2,953,000 
3.65 

ส านักปลัด 
กองคลัง 

แผนงานเคหะและชุมชน 1 0.86 15,242,000 18.84 สาธารณสุข 
7.การพัฒนาด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภยั และการ
จัดการระเบียบชุมชน 

 
 

 
 

 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
8 

6.89 
225,000 

0.27 
สาธารณสุข 
ส านักปลัด 

แผนงานบริหารทั่วไป 1 0.86 250,000 0.30 ส านักปลัด 
รวม 116  80,894,136   
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(แบบ ผด.02) 
โครงการพฒันาท้องถิน่ กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนนิ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ของเทศบาลเมืองแม่โจ ้
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน 
1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ 
รายละเอียด
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอสัน
ทราย  เพื่อขยายไฟ
กิ่งสาธารณะ  

เพื่อขยายไฟ
กิ่งสาธารณะ 

 75,192 บริเวณซอย 
12บ้าน
ชุมชนเตาไห 
1  หมู่ 1        
ต.หนองหาร 
อ.สันทราย  
จ.เชียงใหม่ 

กองช่าง 
ร่วมกับการ
ไฟฟ้า 
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1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ 
รายละเอียด
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอสัน
ทราย  เพื่อขยาย
ไฟกิ่งสาธารณะ 

เพื่อขยายไฟกิ่ง
สาธารณะ 

54,859 บริเวณ ซอย
ป่าช้า ชุมชน
ทุ่งหมื่นน้อย 
หมู่ 9 ต.
หนองหาร อ.
สันทราย จ.
เชียงใหม่ 

กองช่าง 
ร่วมกับ

การไฟฟ้า 

            

3 อุดหนุนส านักงาน
การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอสัน
ทราย  เพื่อขยาย
ไฟกิ่งสาธารณะ 

เพื่อขยายไฟกิ่ง
สาธารณะ 

111,571 บริเวณ ซอย
หมู่บ้าน
พรสวรรค์  
ชุมชนทุ่ง
หมื่นน้อย หมู่ 
9  ต.หนอง
หาร  อ.สัน
ทราย   
จ.เชียงใหม่ 

กองช่าง 
ร่วมกับ

การไฟฟ้า 
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1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ 
รายละเอียด
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

ถนน คสล. พร้อม
ตีเส้นจราจร  

ขนาดกว้าง 
4.50 เมตร 
ยาว 128 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นท่ี
ด าเนินการไม่
น้อยกว่า 568 
ตารางเมตร 

350,000 (สถานท่ี
ก่อสร้างซอย
ข้างโรงเรียน
ป่าบง หมู่ท่ี 
1 ต.หนอง
หาร) 

กองช่าง 
 

            

5 โครงการปรับปรุง
ผิวถนนเดิมด้วย
แอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต (โอเวอร์
เลย์) พร้อมตีเส้น
จราจร ยกฝาบ่อ
พัก  

ขนาดกว้า 
5.50 -8.50 
เมตร ยาว 835 
เมตร หนา 
0.05 เมตร 
หรือพื้นท่ี
ด าเนินการไม่
น้อยกว่า 
6,246 ตาราง
เมตร พร้อม 

2,950,000 (สถานท่ี
ก่อสร้าง
บริเวณถนน
บ้านป่าบง-
สามแยกโรง
ผักกาดดอง 
หมู่ท่ี 2          
ต.หนองหาร) 

กองช่าง 
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1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ 
รายละเอียด
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

ถนน คสล. พร้อม
ตีเส้นจราจร  

ขนาดกว้าง 
2.50 เมตร 
ยาว 54.50 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 
หรือพื้นท่ี
ด าเนินการไม่
น้อยกว่า 136 
ตารางเมตร 
และก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล. 
กว้าง 0.30 
เมตร ลึกเฉล่ีย 
0.40 เมตร 
หนา 0.10 
เมตร ยาว 
54.50 เมตร 

205,000 (สถานท่ี
ก่อสร้าง
บริเวณ ซอย 
5 หมู่ท่ี 3 ต.
หนองหาร) 

กองช่าง 
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1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ 
รายละเอียด
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

ผิวถนนเดิมด้วย
แอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต (โอเวอร์
เลย์) พร้อมตีเส้น
จราจร  

ขนาดกว้าง 
4.00-5.00 
เมตร ยาว 850 
เมตร หนา 
0.05 เมตร 
หรือพื้นท่ี
ด าเนินการไม่
น้อยกว่า 
3,587 ตาราง
เมตร 

1,352,000 (สถานท่ี
ก่อสร้าง
บริเวณสาม
แยกศาลา
หมู่บ้าน-น้ า
ด่ืมร่มรื่น หมู่
ท่ี 3 ต.หนอง
หาร) 

กองช่าง 
 

            

8 โครงการก่อสร้าง
รางริน คสล.  

ขนาดกว้าง 
1.00 เมตร ลึก
เฉล่ีย 1.00 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 
ยาว 110 เมตร 

510,000 (สถานท่ี
ก่อสร้าง
บริเวณ หลัง
บ้านนายปัน
การะเกต ลง
ล าห้วย หมู่ท่ี 
4 ต.หนอง
หาร) 

กองช่าง 
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1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ 
รายละเอียด
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

ผิวถนนเดิมด้วย
แอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต (โอเวอร์
เลย์) พร้อมตีเส้น
จราจร  

ขนาดกว้าง 
3.00-5.00 
เมตร ยาว 440 
เมตร หนา 
0.05 เมตร 
หรือพื้นท่ี
ด าเนินการไม่
น้อยกว่า 
1,860 ตาราง
เมตร และ
ก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล. 
กว้าง 0.30 
เมตร ลึกเฉล่ีย 
0.40 เมตร 
หนา 0.10 
เมตร ยาว 498 
เมตร 

1,850,000 (สถานท่ี
ก่อสร้าง
บริเวณ ซอย 
1 หลังร้าน
ลักษณ์เกษตร
ยนต์ หมู่ท่ี 5 
ต.หนองหาร) 

กองช่าง             
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1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ 
รายละเอียด
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

ถนน คสล. พร้อม
ตีเส้นจราจร  

ขนาดกว้าง 
2.50-3.50 
เมตร ยาว 96 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 
หรือพื้นท่ี
ด าเนินการไม่
น้อยกว่า 302 
ตารางเมตร 
และก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล. 
กว้าง 0.30 
เมตร ลึกเฉล่ีย 
0.40 เมตร 
หนา 0.10 
เมตร ยาว 96 
เมตร 

395,000 (สถานท่ี
ก่อสร้าง
บริเวณ ซอย 
6/1 ต่อจาก
เดิม ฝ่ังซ้าย 
หมู่ท่ี 6 ต.
หนองหาร 

กองช่าง             

 
 
 



~ 19 ~ 
 

1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ 
รายละเอียด
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

อาคารห้อง
ประชุมและจัด
กิจกรรมหมู่บ้าน  

ขนาดกว้าง 
8.00 เมตร 
ยาว 16 เมตร 

1,400,000 (สถานท่ี
ก่อสร้าง
บริเวณ ท่ีดิน
เทศบาลเมือง
แม่โจ้ หลังวัด
ทุ่งหมื่นน้อย 
หมู่ท่ี 9 ต.
หนองหาร) 

กองช่าง             

12 โครงการวางท่อ
ระบายน้ า คสล.  

ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 
0.80 เมตร 
จ านวน 428 
ท่อน พร้อมบ่อ
พัก จ านวน 22 
บ่อ และถมดิน
หลังท่อ 

1,480,000 (สถานท่ี
ก่อสร้าง
บริเวณ ถนน
ซอยเกษตร
ใหม่เลียบ
โรงเรียนบ้าน
ห้วยเกี๋ยง หมู่
ท่ี 10 ต.
หนองหาร) 

กองช่าง             

 
 
 



~ 20 ~ 
 

1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ 
รายละเอียด
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

ถังกรอง  
ขนาด 10 ลบ.
ม./ช่ัวโมง และ
เจาะบ่อบาดาล
ขนาด 6 นิ้ว 
เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การจ่าย
น้ าประปา
หมู่บ้าน 

550,000 (สถานท่ี
ก่อสร้าง
บริเวณ 
ประปา
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 
11 ต.หนอง
หาร) 

กองช่าง             

14 โครงการปรับปรุง
ผิวถนนเดิมด้วย
แอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต พร้อมตีเส้น
จราจร  

ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร 
ยาว 445 เมตร 
หนา 0.05 
เมตร หรือพื้นท่ี
ด าเนินการไม่
น้อยกว่า  
1,780 ตาราง
เมตร 

660,000 (สถานท่ี
ก่อสร้าง
บริเวณ ซอย 
10  
วัดหนอง
อุโบสถ หมู่ท่ี 
10 ต.ป่าไผ่) 

กองช่าง             

 
 



~ 21 ~ 
 

1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ 
รายละเอียด
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

ผิวถนนเดิมด้วย
แอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต (โอเวอร์
เลย์) พร้อมตีเส้น
จราจร  

ขนาดกว้าง 
3.40 เมตร 
ยาว 154 เมตร 
และขนาดกว้าง 
3.00 เมตร 
ยาว 19 เมตร 
หนา 0.05 
เมตร หรือพื้นท่ี
ด าเนินการไม่
น้อยกว่า 580 
ตารางเมตร 

215,000 (สถานท่ี
ก่อสร้าง
บริเวณ ซอย 
8 หมู่ท่ี 5 ต.
ป่าไผ่) 

กองช่าง             

 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ 22 ~ 
 

1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ 
รายละเอียด
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

ถนน คสล. พร้อม
ตีเส้นจราจร  

ขนาดกว้าง 
3.50 เมตร 
ยาว 219 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นท่ี
ด าเนินการไม่
น้อยกว่า 766 
ตารางเมตร 
และก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล. 
กว้าง 0.30 
เมตร ลึกเฉล่ีย 
0.40 เมตร 
หนา 0.10 
เมตร ยาว 219 
เมตร 

950,000 (สถานท่ี
ก่อสร้าง
บริเวณ ซอย 
ป้าไล หมู่ท่ี 
5 ต าบลป่า
ไผ่) 

กองช่าง             

 
 
 
 



~ 23 ~ 
 

1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ 
รายละเอียด
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

รางริน คสล.  
กว้าง 1.00 
เมตร ลึกเฉล่ีย 
1.00 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร ยาว 
287 เมตร 

1,320,000 (สถานท่ี
ก่อสร้าง
บริเวณ บ้าน
พ่อหลวงมา 
ถึงบ้านป้า
แดง หมู่ท่ี 4 
ต.หนอง 
จ๊อม) 

กองช่าง             

18 โครงการ
ปรับปรุงผิวถนน
เดิมด้วยแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
พร้อมตีเส้น
จราจร  

ขนาดกว้าง 
10.00 เมตร 
ยาว 274 
เมตร หนา 
0.05 เมตร 
หรือพื้นท่ี
ด าเนินการไม่
น้อยกว่า 
2,670 ตาราง
เมตร และยก
ฝาบ่อ 

1,480,000 (สถานท่ี
ก่อสร้าง
บริเวณถนน
ทางหลวง
หมายเลข 
ชม.ถ 4-
0015 ต้ังแต่
หน้าร้าน
ก๋วยเต๋ียวนาย
เหมาะ หมู่ท่ี 
7 ต.หนองจ๊
อม) 

กองช่าง             

 รวม 18 โครงการ 15,908,622               



~ 24 ~ 
 

 
1.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ท่ี โครงการ 
รายละเอียด
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

ท่ีดิน เนื้อที่ไม่น้อย
กว่า 100 ตาราง
วา เพื่อ
สาธารณประโยชน์  

จัดซื้อท่ีดิน เนื้อ
ท่ีไม่น้อยกว่า 
100 ตารางวา 

1,200,000 
 

(สถานท่ี
บริเวณ หมู่ท่ี 
12  
ต.หนองหาร) 

ส านักปลัด             

 รวม 1 โครงการ 1,200,000               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ 25 ~ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาเศรษฐกิจ 
2.1 แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ 
รายละเอียด
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

การเก็บเกี่ยวและ
แปรรูปผลผลิต
กล้วย เทศบาล
เมืองแม่โจ้  

จัดกิจกรรมใน
รูปแบบต่าง ๆ
เช่น อบรม 
สัมมนา 

10,000 ภายในเขต
เทศบาล 

ส านักปลัด 
  

            

2 โครงการงาน
ประเพณีและของดี 
เทศบาลเมืองแม่โจ้
ประจ าปี 2564 

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

10,000 ภายในเขต
เทศบาล 

ส านักปลัด 
  

            

 



~ 26 ~ 
 

2.1 แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ 
รายละเอียด
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

อาชีพ สร้างรายได้ 
ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

จัดกิจกรรมใน
รูปแบบต่าง ๆ
เช่น อบรม 
สัมมนา 

20,000 ภายในเขต
เทศบาล 

ส านักปลัด 
 

            

 รวม 3 โครงการ 40,000               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ 27 ~ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3. ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
3.1แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ 
รายละเอียด
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

เขตเทศบาลเมือง
แม่โจ้ตามโครงการ
อาหารกลางวัน 

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

7,728,000 ภายในเขต
เทศบาล 

กอง
การศึกษา
  

            

 
 
 
 
 
 



~ 28 ~ 
 

3.1แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ 
รายละเอียด
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

2 โครงการวันเด็ก
แห่งชาติ ประจ าปี 
2564 

จัดกิจกรรมใน
งานวันเด็ก 
เช่น กิจกรรม
ตอบปัญหาชิง
รางวัล เล่น
เกมส์ลับสมอง 

200,000 ภายในเขต
เทศบาล 

กอง
การศึกษา 

            

3 โครงการสายใย
สัมพันธ์ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กถึงครอบครัว 

อบรมให้
ความรู้ 
ผู้ปกครอง
เกี่ยวกับวิธีการ 
อบรมเล้ียงดู
เด็กอย่าง
ถูกต้อง 

20,000 ศูนย์พัฒนา
เด็ดเล็ก 

กอง
การศึกษา 

            

4 โครงการประกัน
คุณภาพภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

นักเรียนใน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาล
เมืองแม่โจ้ 
 

10,000 ศูนย์พัฒนา
เด็ดเล็ก 

กอง
การศึกษา 
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3.1แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ 
รายละเอียด
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

5 โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้ปฐมวัยผ่าย
ประสบการณ์จริง 

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

30,000 ภายในเขต
เทศบาล 

กอง
การศึกษา 

            

6 โครงการเยี่ยมบ้าน
เด็ก 

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

10,000 ภายในเขต
เทศบาล 

กอง
การศึกษา 

            

 



~ 30 ~ 
 

 
3.1แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ 
รายละเอียด
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

7 กิจกรรมหนูน้อยวิถี
พุทธ 

1.ส่งเสริมให้เด็ก
ปฐมวัยได้มี
โอกาสเรียนรู้ใน
เรื่องของพุทธ
ศาสนา วันส าคัญ
ทางพุทธศาสนา 
วันส าคัญของชาติ 
2.ส่งเสริมให้เด็ก
ปฐมวัยปฏิบัติ
กิจกรรมพุทธ
ศาสนา เช่น 
ท าบุญตักบาตร 
เวียนเทียน สวด
มนต์ น่ังสมาธิ  

5,000 ภายในเขต
เทศบาล 

กอง
การศึกษา 

            

8 โครงการส่งเสริม
สุขภาพนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองแม่โจ้ 

ตรวจสุขภาพ
ประจ าปีของ
นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

20,000 ศูนย์
พัฒนาเด็ด

เล็ก 

กอง
การศึกษา 
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3.1แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ 
รายละเอียด
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

9 โครงการส่งเสริม
เพิ่มทักษะทางด้าน
ดนตรีส าหรับเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองแม่โจ้  

จัดกิจกรรมใน
รูปแบบต่าง ๆ
เช่น อบรม 
สัมมนา 
 

10,000 ศูนย์
พัฒนาเด็ด

เล็ก 

กอง
การศึกษา 

            

10 โครงการพัฒนา
ศักยภาพครู 
ปฐมวัยและ
บุคลากร ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองแม่โจ้ 

จัดส่งเสริม
ประสิทธิภาพ
การบริหารงาน
บุคคลครูในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

20,000 ศูนย์
พัฒนาเด็ด

เล็ก 

กอง
การศึกษา 

            

11 โครงการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองแม่โจ้ 
CUP 

การแข่งขันกีฬา
เด็กเล็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
อย่างน้อย 1 
ครั้งต่อป ี

30,000 ศูนย์
พัฒนาเด็ด

เล็ก 

กอง
การศึกษา 
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3.1แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ 
รายละเอียด
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

12 โครงการส่งเสริม
สมรรถนะเด็ก
ปฐมวัยในศูนย์เด็ก
เล็ก 

จัดกิจกรรมใน
งาน เช่น 
กิจกรรมตอบ
ปัญหาชิงรางวัล 
เล่นเกมส์ลับ
สมอง 

10,000 ศูนย์
พัฒนาเด็ด

เล็ก 

กอง
การศึกษา 

            

13 โครงการการน าครู
นักเรียนศูนย์เด็ก
เล็กเข้าร่วม
กิจกรรมวิชาการ 

อบรมให้ความรู้
และจัดศึกษาดู
งาน 

10,000 ศูนย์
พัฒนาเด็ด

เล็ก 

กอง
การศึกษา 

            

14 ค่าใช้จ่ายในการ
ผลิตส่ือการเรียน
การสอน 

จัดสนับสนุน
งบประมาณ 
ในการบริหาร
จัดการ 
จัดสื่อวัสดุ 
อุปกรณ์ สื่อการ
เรียนการสอน
ประเภทต่างๆ 

40,000 ศูนย์
พัฒนาเด็ด

เล็ก 

กอง
การศึกษา 
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3.1แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ 
รายละเอียด
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

15 ค่าใช้จ่ายในการ
ประชุมผู้ปกครอง
นักเรียนศูนย์
พัฒนา  เด็กเล็ก
เทศบาลเมืองแม่โจ้ 

- จัดการประชุม
คณะกรรมการ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯ เพ่ือ
ก าหนดแนวทาง
วิธีการในการ
ติดตามและ
ประเมินผลศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ 

20,000 ศูนย์
พัฒนาเด็ด

เล็ก 

กอง
การศึกษา 

            

16 ค่าใช้จ่ายในการ
สนับสนุนการ
บริหารการศึกษา 

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

1,323,600 ศูนย์
พัฒนาเด็ด

เล็ก 

กอง
การศึกษา 
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3.1แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ 
รายละเอียด
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

17 โครงการแผนการ
ซ้อมเหตุอัตคีภัย 
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เทศบาลเมืองแม่โจ้ 
ท้ัง 2 แห่ง 

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

2,000 ศูนย์พัฒนา
เด็ดเล็ก 

กอง
การศึกษา 

            

18 โครงการศึกษาดู
งานของครูผู้ดูแล
เด็กและบุคลากร
ทางการศึกษาศูนย์
เด็กเล็ก 

ข้าราชการและ
พนักงานจ้าง
เทศบาลเมืองแม่
โจ้ เข้ารับการ
อบรม สัมมนา
หรือการเข้ารับ
การศึกษา
หลักสูตรต่าง ๆ 

20,000 ภายในเขต
เทศบาล 

กอง
การศึกษา 
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3.1แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ 
รายละเอียด
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

19 โครงการอบรม
พัฒนาศักยภาพ
แกนน าเด็กและ
เยาวชนในเขต
เทศบาลเมืองแม่โจ้ 

จัดกิจกรรมใน
รูปแบบต่าง ๆ
เช่น อบรม 
สัมมนา 
 

10,000 ภายในเขต
เทศบาล 

กอง
การศึกษา 

            

20 ค่าใช้จ่ายส าหรับ
พัฒนาผู้ประกอบ
วิชาชีพครูท่ีสังกัด 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองแม่โจ้ 

เพื่อจ่ายเป็น
อุดหนุน
ส าหรับพัฒนา
ผู้ประกอบการ
วิชาชีพครูท่ีมี
ใบอนุญาต
ประกอบ
วิชาชีพครู 
สังกัดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

70,000 ศูนย์พัฒนา
เด็ดเล็ก 

กอง
การศึกษา 
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3.1แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ 
รายละเอียด
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

21 ค่าวัสดุอาหาร
เสริม (นม) 

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

4,460,914 ภายใน
เขต

เทศบาล 

กอง
การศึกษา 

            

 รวม 21 โครงการ 14,049,514               
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3.2 แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ 
รายละเอียด
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

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

604,000 ภายในเขต
เทศบาล 

กอง
สาธารณสุข 

            

2 โครงการคลีนิก
ชุมชนเทศบาล
เมืองแม่โจ้ 

ต ร ว จ สุ ข ภ า พ
ประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองแม่
โจ้ 

72,000 ภายในเขต
เทศบาล 

กอง
สาธารณสุข
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3.2 แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ 
รายละเอียด
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

แก้ไข้ปัญหาโอดส์
และการตั้งครรภ์
ไม่พร้อม 

จัดกิจกรรมใน
รูปแบบต่าง ๆ
เช่น 
1. อบรม 
สัมมนา 
2. นิทรรศการ 
 

30,000 ภายในเขต
เทศบาล 

กอง
สาธารณสุข 

            

4 โครงการพัฒนา
ศักยภาพแกนน า
และเครือข่าย
สุขภาพ 

- เพื่อเฝ้าระวัง
เหตุการณ์
ผิดปกติท่ี
เกี่ยวข้องกับ
ปัญหาสุขภาพ
หนึ่งเดียว (คน 
สัตว์ ส่ิงแวดล้อม
และสาธารณภัย) 
ในชุมชน 

30,000 ภายในเขต
เทศบาล 

กอง
สาธารณสุข 
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3.2 แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ 
รายละเอียด
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

คุณภาพน้ า 
ประปาในเขต
เทศบาลเมือง 
แม่โจ้ 

จัดกิจกรรมใน
รูปแบบต่าง ๆ
เช่น อบรม 
สัมมนา 

20,000 ภายในเขต
เทศบาล 

กอง
สาธารณสุข
  

            

6 โครงการป้องกัน
และควบคุมโรค
ไข้เลือดออกแบบ
บูรณาการ 

จัดกิจกรรมใน
รูปแบบต่าง ๆ
เช่น อบรม 
สัมมนา 

150,000 ภายในเขต
เทศบาล 

กอง
สาธารณสุข
  

            

7 โครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 

- เพื่อเฝ้าระวัง
เหตุการณ์
ผิดปกติท่ี
เกี่ยวข้องกับ
ปัญหาสุขภาพ
หนึ่งเดียว (คน 
สัตว์ ส่ิงแวดล้อม
และสาธารณภัย) 
ในชุมชน 

20,000 ภายในเขต
เทศบาล 

กอง
สาธารณสุข
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3.2 แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ 
รายละเอียด
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

และควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า ตาม
โครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตาม
พระปณิธานของ
ศาสตราจารย์  พล
เอกหญิง พลเรือเอก
หญิง พลอากาศเอก
หญิง สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัย
ลักษณ์อัครราช
กุมารีกรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตติย
ราชนารจีุฬาภรณ
วลัยลักษณ์  
อัครราชกุมารี 

จัดกิจกรรมใน
รูปแบบต่าง ๆ
เช่น อบรม 
สัมมนา 

110,000 ภายในเขต
เทศบาล 

กอง
สาธารณสุข
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3.2 แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ 
รายละเอียด
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

คุณภาพตู้น้ าด่ืม
หยอดเหรียญใน
เขตเทศบาลเมือง
แม่โจ้ 

จัดกิจกรรมใน
รูปแบบต่าง ๆ
เช่น อบรม 
สัมมนา 

40,000 ภายในเขต
เทศบาล 

กอง
สาธารณสุข
  

            

10. โครงการป้องกัน
การจมน้ าในเด็ก
อายุต่ ากว่า 15 
ปี 

จัดกิจกรรมใน
รูปแบบต่าง ๆ
เช่น 
อบรม สัมมนา 
 

30,000 ภายในเขต
เทศบาล 

กอง
สาธารณสุข
  

            

11. โครงการพัฒนา
สถานประกอบ
กิจการด้าน
อาหารให้ได้
มาตรฐาน
ร้านอาหาร
สะอาด รสชาติ
อร่อย (CFGT) 

จัดกิจกรรมใน
รูปแบบต่าง ๆ
เช่น อบรม 
สัมมนา 
 

20,000 ภายในเขต
เทศบาล 

กอง
สาธารณสุข
  

            

 รวม 11 โครงการ 1,126,000               
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3.3แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการสงเคราะห์เด็ก
และเยาวชนที่ประสบ
ปัญหาความเดือดร้อน
ในเขตเทศบาลเมืองแม่
โจ้ 

จั ด กิ จ ก ร ร ม ใ น
รูปแบบต่าง ๆเช่น 
1. อบรม สัมมนา 
2. เย่ียมบ้าน 

50,000 ภายในเขต
เทศบาล 

ส านักปลัด             

2 โครงการจ้างงานให้กับ
นักเรียน นักศึกษา
ในช่วงปิดภาคเรียนหรือ
วันหยุดราชการ 

เป็นค่าใช้จ่างจ้าง
นักเรียนนักศึกษา
ในเขตรับผิดชอบ
ของเทศบาลเมือง
แม่โจ้ ท่ีมีความ
ประสงค์จะ
ปฏิบัติงานในช่วง
ปิดภาคเรียนและ
วันหยุดราชการ 

30,000 ภายในเขต
เทศบาล 

ส านักปลัด  
 

           

3 โครงการ ส่งเสริมคน
พิการท างานใน
หน่วยงานภาครัฐ 
เทศบาลเมืองแม่โจ้  
 

จัดกิจกรรมใน
รูปแบบต่าง ๆเช่น 
อบรม สัมมนา 
 

90,000 ภายในเขต
เทศบาล 

ส านักปลัด             

 รวม 3 โครงการ 170,000               
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3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ 
รายละเอียด
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

เพื่อป้องกันการ
แพร่ระบาดของ
โรคไข้เลือดออก 

จัดกิ จกรรมใน
รูปแบบต่าง ๆ
เ ช่ น อ บ ร ม 
สัมมนา 

20,000 ภายในเขต
เทศบาล 

กอง
สาธารณสุข 

            

2 โครงการ TO BE 
NUMBER ONE 
TEEN 
DANCERCISE เพื่อ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดใน
เด็กและเยาชน 

จัดกิ จกรรมใน
รูปแบบต่าง ๆ
เ ช่ น อ บ ร ม 
สัมมนา 

30,000 ภายในเขต
เทศบาล 

กอง
สาธารณสุข 

            

3 ค่าใช้จ่ายในการจัด
งานวันงดสูบบุหรี่
โลก 
 

จัดกิ จกรรมใน
รูปแบบต่าง ๆ
เ ช่ น อ บ ร ม 
สัมมนา 
 

10,000 ภายในเขต
เทศบาล 

กอง
สาธารณสุข 
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3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ 
รายละเอียด
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุขให้แก่
คณะกรรมการชุมชนเตา
ไห 1 

เพื่อด าเนิน
โครงการตาม
พระราชด าริ
ด้าน
สาธารณสุข 

20,000 พื้นท่ีชุมชน 
เตาไห 1 

กอง
สาธารณสุข 

            

5 อุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุขให้แก่
คณะกรรมการชุมชนเตา
ไห 2 

เพื่อด าเนิน
โครงการตาม
พระราชด าริ
ด้าน
สาธารณสุข 

20,000 พื้นท่ีชุมชน 
เตาไห 2 

กอง
สาธารณสุข 

            

6 อุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุขให้แก่
คณะกรรมการชุมชนป่า
บง 

เพื่อด าเนิน
โครงการตาม
พระราชด าริ
ด้าน
สาธารณสุข 

20,000 พื้นท่ีชุมชน 
ป่าบง 

 

กอง
สาธารณสุข 
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3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ 
รายละเอียด
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุขให้แก่
คณะกรรมการชุมชนป่า
ขาม 

เพื่อด าเนิน
โครงการตาม
พระราชด าริ
ด้าน
สาธารณสุข 

20,000 พื้นท่ีชุมชน 
ป่าขาม 

 

กอง
สาธารณสุข 

            

8 อุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุขให้แก่
คณะกรรมการชุมชน
ห้วยเกี๋ยง 

เพื่อด าเนิน
โครงการตาม
พระราชด าริ
ด้าน
สาธารณสุข 

20,000 พื้นท่ีชุมชน 
ห้วยเกี๋ยง 

 

กอง
สาธารณสุข 

            

9 อุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุขให้แก่
คณะกรรมการชุมชนแม่
โจ ้

เพื่อด าเนิน
โครงการตาม
พระราชด าริ
ด้าน
สาธารณสุข 

20,000 พื้นท่ีชุมชน
แม่โจ้ 

 

กอง
สาธารณสุข 

            

 
 
 



~ 46 ~ 
 

 
3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ 
รายละเอียด
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุขให้แก่
คณะกรรมการชุมชน
สหกรณ์นิคม 1 

เพื่อด าเนิน
โครงการตาม
พระราชด าริ
ด้าน
สาธารณสุข 

20,000 พื้นท่ีชุมชน
สหกรณ์นิคม 

1 

กอง
สาธารณสุข 

            

11 อุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุขให้แก่
คณะกรรมการชุมชน
สหกรณ์นิคม 2 

เพื่อด าเนิน
โครงการตาม
พระราชด าริ
ด้าน
สาธารณสุข 

20,000 พื้นท่ีชุมชน
สหกรณ์นิคม 

2 

กอง
สาธารณสุข 

            

12 อุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุขให้แก่
คณะกรรมการชุมชนทุ่ง
ป่าเก็ด 

เพื่อด าเนิน
โครงการตาม
พระราชด าริ
ด้าน
สาธารณสุข 

20,000 พื้นท่ีชุมชน 
ทุ่งป่าเก็ด 

กอง
สาธารณสุข 
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3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ 
รายละเอียด
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุขให้แก่
คณะกรรมการชุมชน
ทุ่งหมื่นน้อย 

เพื่อด าเนิน
โครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

20,000 พื้นท่ีชุมชน 
ทุ่งหมื่นน้อย 

กอง
สาธารณสุข 

            

14 อุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุขให้แก่
คณะกรรมการ
ชุมชนเกษตรใหม่ 

เพื่อด าเนิน
โครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

20,000 พื้นท่ีชุมชน 
เกษตรใหม่ 

กอง
สาธารณสุข 

            

15 อุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุขให้แก่
คณะกรรมการ
ชุมชนไร่สหกรณ์ 

เพื่อด าเนิน
โครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

20,000 พื้นท่ีชุมชน 
ไร่สหกรณ์ 

กอง
สาธารณสุข 
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3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ 
รายละเอียด
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุขให้แก่
คณะกรรมการชุมชน
แม่โจ้ใหม่ 

เพื่อด าเนิน
โครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

20,000 พื้นท่ีชุมชน 
แม่โจ้ใหม่ 

กอง
สาธารณสุข 

            

17 อุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุขให้แก่
คณะกรรมการ
ชุมชนแม่ดู่ 

เพื่อด าเนิน
โครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

20,000 พื้นท่ีชุมชน
แม่ดู่ 

กอง
สาธารณสุข 

            

18 อุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุขให้แก่
คณะกรรมการ
ชุมชนหนองทราย 

เพื่อด าเนิน
โครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

20,000 พื้นท่ีชุมชน 
หนองทราย 

กอง
สาธารณสุข 
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3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ 
รายละเอียด
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุขให้แก่
คณะกรรมการชุมชน
หลิ่งมื่น 

เพื่อด าเนิน
โครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

20,000 พื้นท่ีชุมชน
หลิ่งมื่น 

 

กอง
สาธารณสุข 

            

20 อุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุขให้แก่
คณะกรรมการชุมชน
พัฒนาทรายแก้ว 

เพื่อด าเนิน
โครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

20,000 พื้นท่ีชุมชน
พัฒนาทราย

แก้ว 

กอง
สาธารณสุข 

            

21 อุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุขให้แก่
คณะกรรมการชุมชน
แพะป่าห้า 

เพื่อด าเนิน
โครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

20,000 พื้นท่ีชุมชน 
แพะป่าห้า 

 

กอง
สาธารณสุข 

            



~ 50 ~ 
 

3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ 
รายละเอียด
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

การด าเนินงาน
ตามแนวทาง
โครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุขให้แก่
คณะกรรมการ
ชุมชนศรีสหกรณ์ 

เพื่อด าเนิน
โครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

20,000 พื้นท่ีชุมชน 
ศรีสหกรณ์ 

กอง
สาธารณสุข 

            

23 โครงการอบรมให้
ความรู้ผู้สูงวัยใส่
ใจสุขภาพและ
ส่งเสริมสาม 
ประจ าปี 2564 

จัดกิจกรรมใน
รูปแบบต่าง ๆ
เช่น อบรม 
สัมมนา 
ประชาสัมพันธ์ 
แผ่นพับและ
สต๊ิกเกอร์ ฯลฯ 

20,000 ภายในเขต
เทศบาล 

ส านักปลัด             
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3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ 
รายละเอียด
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

ผู้สูงอายุเทศบาล
เมืองแม่โจ้ตาม
โครงการอบรม
และทัศนศึกษาดู
งานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของ
ผู้สูงอายุประจ าปี
งบประมาณ 
2564 

เพื่ออุดหนุนการ
เป็น ค่าด า เนิ น
กิจกรรมต่าง ๆ 
ข อ ง ก ลุ่ ม
ผู้สูงอายุ 
-โครงการอบรม
และทัศนศึกษาดู
งานเพื่อพัฒนา
ศั ก ย ภ าพ ข อ ง
ผู้ สู ง อ า ยุ
ป ร ะ จ า ปี
ง บ ป ร ะ ม า ณ 
2564 

150,000 ภายในเขต
เทศบาล 

ส านักปลัด             

25 โครงการสามวัย
สานสัมพันธ์
ครอบครัว 
เทศบาลเมืองแม่โจ้ 

จัดกิจกรรมใน
รูปแบบต่าง ๆ
เช่น อบรม 
สัมมนา 
 

20,000 ภายในเขต
เทศบาล 

ส านักปลัด             

 รวม 25 630,000               
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3.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ 
รายละเอียด
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

กีฬา เยาวชน
ประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองโจ้ 
ต่อต้านยาเสพติด
ประจ าปี 2564 

กิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพการกีฬา
และนันทนาการ
ให้กับเด็ก 
เยาวชน 

20,000 ภายในเขต
เทศบาล 

กอง
การศึกษา 

            

2 โครงการจัดงาน
แข่งขันกีฬา
ประชาชนท้องถิ่น 

กิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพการกีฬา
และนันทนาการ
ให้กับเด็ก 
เยาวชน 

100,000 ภายในเขต
เทศบาล 

กอง
การศึกษา 

            

3 ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาส่งเสริมการ
กีฬานันทนาการ
และกิจกรรมทาง
กายเพื่อประชาชน
และเยาวชนในเขต
เทศบาลเมืองแม่โจ้ 
ประจ าปี 2564 

กิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพการกีฬา
และนันทนาการ 
ให้กับเด็ก 
เยาวชน 

10,000 ภายในเขต
เทศบาล 

กอง
การศึกษา 
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3.5แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ 
รายละเอียด
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

มีสุขด้วยธรรมะ 
จัดกิจกรรมใน
รูปแบบต่าง ๆ
เช่น อบรม 
สัมมนา 

120,000 ภายในเขต
เทศบาล 

ส านักปลัด             

 รวม 4 โครงการ 250,000               
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3.6 แผนงานงบกลาง 

ท่ี โครงการ 
รายละเอียด
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

ผู้สูงอายุ 
เพื่อให้ผู้สูงอายุ
ได้รับ สวัสดิการ
สังคม อย่าง
ท่ัวถึง 

23,600,000 ภายในเขต
เทศบาล 

ส านักปลัด             

2 จัดสรรเบ้ียยังชีพ
ผู้พิการ 

เพื่อให้ ผู้พิการ
ได้รับ สวัสดิการ
สังคม อย่าง
ท่ัวถึง 

4,000,000 ภายในเขต
เทศบาล 

ส านักปลัด             

3 จัดสรรเบ้ียยังชีพ
ผู้ป่วยโรค เอดส์ 

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

280,000 ภายในเขต
เทศบาล 

ส านักปลัด             

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

ท่ี โครงการ 
รายละเอียด
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

บรรพชาสามเณร
และอุปสมบท
ภาคฤดูร้อน 

กิจกรรม
บรรพชา
สามเณรและ
อุปสมบทภาค
ฤดูร้อน 

10,000 ภายในเขต
เทศบาล 

กอง
การศึกษา 

            

2 โครงการธรรมะ
เพื่อชีวิต 

จัดกิจกรรมใน
รูปแบบต่าง ๆ
เช่น 
1. อบรม 
สัมมนา 
2. 
นิทรรศการ 
 

10,000 ภายในเขต
เทศบาล 

กอง
การศึกษา 

            

3 โครงการท านุ
บ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม
และสิบสานภูมิ
ปัญญาพื้นบ้าน 

อนุรักษ์ สืบ
สาน ประเพณี
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น  

20,000 ภายในเขต
เทศบาล 

กอง
การศึกษา 
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4.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ 
รายละเอียด
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

กิจกรรมส่งเสริม
วัฒนธรรม
ประเพณีและพิธี
ทางศาสนา 

อนุรักษ์ สืบสาน 
ประเพณี
วัฒนธรรมท้องถ่ิน  
1.ลอยกระทง 
2.ปีใหม่เมือง (สง
กานต์) 
3.แห่เทียน 

500,000 ภายในเขต
เทศบาล 

กอง
การศึกษา 

            

5 อุดหนุนท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอสัน
ทราย 
- โครงการจัดงาน
มหกรรมไม้ดอกไม้
ประดับจังหวัด
เชียงใหม่ ครั้งท่ี 
45 

เพื่ออุดหนุนการ
เป็นค่าด าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ 
ของท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอ
สันทราย -
โครงการจัดงาน
มหกรรมไม้
ดอกไม้ประดับ
จังหวัดเชียงใหม่ 
ครั้งท่ี 45 

30,000 ภายในเขต
เทศบาล 

กอง
การศึกษา 

            

 รวม 5 600,000               
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ยุทธศาสตรท์ี ่5.   ด้านอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 
5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ 
รายละเอียด
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

งานวันส่ิงแวดล้อม
โลก 

จัดกิจกรรมใน
รูปแบบต่าง ๆ
เช่น อบรม 
สัมมนา 
 

10,000 ภายในเขต
เทศบาล 

กอง
สาธารณสุข 

            

2 โครงการจิตอาสา
พลังประชารัฐ 
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาไฟป่าและ
หมอกควัน 
เทศบาลเมืองแม่โจ้ 

จัดกิจกรรมใน
รูปแบบต่าง ๆ
เช่นอบรม 
สัมมนา 
 

10,000 ภายในเขต
เทศบาล 

กอง
สาธารณสุข 
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5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ 
รายละเอียด

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

ปั่นจักรยานเพื่อ
ลดโลก 

จัดกิจกรรมใน
รูปแบบต่าง ๆเช่น 
อบรม สัมมนา 

10,000 ภายในเขต
เทศบาล 

กอง
สาธารณสุข 

            

4 โครงการรณรงค์
สร้างจิตส านึกใน
การอนุรักษ์
ทรัพยากรน้ า 

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

10,000 ภายในเขต
เทศบาล 

กอง
สาธารณสุข 
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5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ 
รายละเอียด

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

ให้ความรู้เรื่อง
การบ าบัดน้ า
เสียในครัวเรือน 

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

10,000 ภายในเขต
เทศบาล 

กอง
สาธารณสุข 

            

6 โครงการรวม
พลังช่วยกันแยก 
ช่วยลด หมด
ปัญหาขยะ 

จัดกิจกรรมใน
รูปแบบต่าง ๆเช่น 
อบรม สัมมนา 
 

10,000 ภายในเขต
เทศบาล 

กอง
สาธารณสุข 
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5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ 
รายละเอียด
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

ธนาคารขยะ 
จัดกิจกรรมใน
รูปแบบต่าง ๆ
เช่น อบรม 
สัมมนา 
 

10,000 ภายในเขต
เทศบาล 

กอง
สาธารณสุข 

            

 รวม 7 โครงการ 70,000               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ 61 ~ 
 

 
5.2 แผนงานการเกษตร  

ท่ี โครงการ 
รายละเอียด
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

หมักเพื่อก าจัดขยะ
อินทรีย์ 

จัดกิจกรรมใน
รูปแบบต่าง ๆ
เช่น 
1. อบรม 
สัมมนา 
2. นิทรรศการ 

30,000 ภายในเขต
เทศบาล 

ส านักปลัด             

2 โครงการอบรม
และส่งเสริม
การเกษตรตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

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

20,000 ภายในเขต
เทศบาล 

กอง
สาธารณสุข 
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5.2 แผนงานการเกษตร 

ท่ี โครงการ 
รายละเอียด
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 

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

30,000 ภายในเขต
เทศบาล 

ส านักปลัด             

4 ค่าใช้จ่ายใน
โครงการปลูกป่า
ตามพระราชเสาวนีย์ 

โ ค ร ง ก า ร อั น
เ น่ื อ ง ม า จ า ก
พระราชด าริ/พระ
ราชเสาวนีย์ เช่น 
ก า ร พั ฒ น า
โ ค ร งก ารห ลว ง 
การพัฒนา 
แหล่งต้นน้ าล าธาร
ฯการด าเนินชี วิต
ต า ม แ น ว ท า ง
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ฯลฯ 

20,000 ภายในเขต
เทศบาล 

ส านักปลัด             

 รวม 4 โครงการ 100,000               

 



~ 63 ~ 
 

 
ยุทธศาสตรท์ี ่6. ด้านการบรหิารจัดการบ้านเมืองทีด่ี 
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ท่ี โครงการ 
รายละเอียด
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

ความซื่อสัตย์ 
สุจริต และปลูกฝัง
ทัศนติ วัฒนธรรม
ท่ีดีในการต่อต้าน
การทุจริต 

ผู้บริหาร 
ข้าราชการ
ลูกจ้างประจ า 
และพนักงาน
จ้างของ
เทศบาลเมือง
แม่โจ้จ านวน 
200 คน 

20,000 ภายในเขต
เทศบาล 

ส านักปลัด 
งานนิติการ 

            

2 โครงการสร้าง
ภูมิคุ้มกันทาง
สังคมให้เด็กและ
เยาวชนในเขต
เทศบาลเมืองแม่โจ้ 
(กิจกรรม “โตไปไม่
โกง”) 

จัดกิจกรรมใน
รูปแบบต่าง ๆ
เช่น อบรม 
สัมมนา 
 

20,000 ภายในเขต
เทศบาล 

ส านักปลัด 
งานนิติการ 
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6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ท่ี โครงการ 
รายละเอียด
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
3 กิจกรรม “อบรม

ให้ความรู้ตาม 
พ.ร.บ.ข้อมูล
ข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 
2540 

จัดกิจกรรมใน
รูปแบบต่าง ๆ
เช่น อบรม 
สัมมนา 
 

20,000 ภายในเขต
เทศบาล 

ส านักปลัด 
 

            

4 กิจกรรมยกย่อง
และเชิดชูเกียรติแก่
บุคคล หน่วยงาน
องค์กรดีเด่น ผู้ท า
คุณประโยชน์หรือ
เข้าร่วมในกิจกรรม
ของเทศบาลเมือง
แม่โจ้ 

จัดกิจกรรมใน
รูปแบบต่าง ๆ
เช่น อบรม 
สัมมนา 

10,000 ภายในเขต
เทศบาล 

ส านักปลัด             
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6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ท่ี โครงการ 
รายละเอียด
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

และศึกษาดูงาน
เพื่อพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
ของเทศบาลเมือง
แม่โจ้ พ.ศ.2564 

จัดกิจกรรมใน
รูปแบบต่าง ๆ
เช่น อบรม 
สัมมนา 
 

170,000 ภายในเขต
เทศบาล 

ส านักปลัด             

6 โครงการจัดท าส่ือ
วารสารรายงานผล
การปฏิบัติงาน
ประจ าปี  ของ
เทศบาลเมืองแม่โจ้
เพื่อสรุปเผยแพร่
ข่าวสารสู่
ประชาชน 

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

50,000 ภายในเขต
เทศบาล 

ส านักปลัด             
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6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ท่ี โครงการ 
รายละเอียด
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

เครือข่าย
ประชาสัมพันธ์ของ
เทศบาลเมืองแม่โจ้ 

จัดกิจกรรมใน
รูปแบบต่าง ๆ
เช่นอบรม 
สัมมนา 
 

20,000 ภายในเขต
เทศบาล 

ส านักปลัด             

8 ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการเลือกตั้ง 

ด าเนินกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริม 
สนับสนุนการ
เลือกต้ัง 
1. นายกเทศมนตรี
เมืองแม่โจ้ 
2. สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองแม่โจ้
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด (กรณีครบ
วาระยุบสภา และ
กรณีแทนต าแหน่ง
ว่าง) ตามที่
คณะกรรมการ
เลือกต้ังก าหนด 

2,133,000 ภายในเขต
เทศบาล 

ส านักปลัด             
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6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ท่ี โครงการ 
รายละเอียด
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

พระราชพิธีรัฐพิธ ี
และวันส าคัญ ต่าง 
ๆ 

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

150,000 ภายในเขต
เทศบาล 

ส านักปลัด             

10 โครงการจัดท า
แผนการ
ด าเนินงาน
ประจ าป ี

การจัดประชุม
คณะกรรมการ
สนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนา
เทศบาลเมืองแม่
โจ้และ
คณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาล
เมืองแม่โจ้ เพ่ือ
จัดท าแผนการ
ด าเนินการงาน
ประจ าปี พ.ศ. 
2564 

10,000 ภายในเขต
เทศบาล 

ส านักปลัด             
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6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ท่ี โครงการ 
รายละเอียด
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

และประเมินผล
แผนพัฒนา
เทศบาลประจ าปี 

ด าเนินการ
ตรวจสอบใน
ระหว่างการ
ด าเนินโครงการ
พัฒนาและ
กิจกรรมท่ี
ด าเนินการจริง 
ท้ังหมดในพื้นท่ี
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นประจ าปี
งบประมาณนั้น 
ว่าสามารถ
เป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีต้ังไว้ 
หรือไม ่

30,000 ภายในเขต
เทศบาล 

ส านักปลัด             
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6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ท่ี โครงการ 
รายละเอียด
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

เทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี
ของเทศบาลเมือง
แม่โจ้ 

จัดกิจกรรมใน
รูปแบบต่างๆ
เช่น อบรม 
สัมมนา 

10,000 ภายในเขต
เทศบาล 

ส านักปลัด             

13 โครงการประเมิน
ประสิทธิภาพของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

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

10,000 ภายในเขต
เทศบาล 

ส านักปลัด             
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6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ท่ี โครงการ 
รายละเอียด
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

แผนพัฒนา
เทศบาลเมืองแม่
โจ้ 

1. จัดเวทีประชาคม
ในเขตเทศบาลเมือง
แม่โจ้เพื่อสร้างการมี
ส่วนร่วมในการ
ด าเนินงาน 
2. จัดประชุมเพื่อ
ก าหนดทิศทางการ
พัฒนา 
3. จัดท า/ปรับปรุง 
แผนยุทธศาสตร์ 
4. จัดท าแผนพัฒนา/
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 

40,000 ภายในเขต
เทศบาล 

ส านักปลัด             

15 โครงการจัดท า
แผนชุมชน
ประจ าป ี

1. จัดเวทีประชาคม
ในเขตเทศบาลเมือง
แม่โจ้เพื่อสร้างการมี
ส่วนร่วมในการ
ด าเนินงาน 
2. จัดประชุมเพื่อ
ก าหนดทิศทางการ
พัฒนา 
3. จัดท า/ปรับปรุง 
แผนยุทธศาสตร์ 
4. จัดท าแผนพัฒนา/
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 

30,000 ภายในเขต
เทศบาล 

ส านักปลัด             
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6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ท่ี โครงการ 
รายละเอียด
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

โครงการปรับปรุง
แผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน
ด้วยโปรแกรม
ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (LTAX 
GIS) และโปรแกรม 
(LTAX3000) 
ของเทศบาลเมือง
แม่โจ้ ประจ าปี 
2564อ าเภอสัน
ทราย จังหวัด
เชียงใหม่ 

ปรับปรุง
ฐานข้อมูลการ
ยื่นช าระภาษี
ส าหรับ
ผู้ประกอบการ
โรงแรม สถาน
บริการน้ ามัน
ผู้ประกอบการ
ค้ายาสูบจัดท า
ฐานข้อมูลอื่น ๆ 
การประมวลผล
การจัดเก็บ
รายได้  

150,000 ภายในเขต
เทศบาล 

กองคลัง             

 
 
 
 
 



~ 72 ~ 
 

 
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ท่ี โครงการ 
รายละเอียด
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

โครงการอบรม
ส่งเสริมความรู้
ด้านทะเบียน
พาณิชย์การจัดเก็บ
รายได้ ประจ าปี 
2563 เทศบาล
เมืองแม่โจ้ อ าเภอ
สันทราย จังหวัด
เชียงใหม่ 

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

30,000 ภายในเขต
เทศบาล 

กองคลัง             

 
 



~ 73 ~ 
 

 
 
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ท่ี โครงการ 
รายละเอียด
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

ประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้เกี่ยวกับ
ขั้นตอนการช าระ
ภาษี การ
ให้บริการนอก
สถานท่ี(ภาษี
เคล่ือนท่ี) และ
ส ารวจข้อมูล
ภาคสนามเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได้ 
ประจ าปี 2564 

ประชาสัมพันธ์
ให้
ผู้ประกอบการ
เกี่ยวกับ
ข้อบัญญัติ ข้อ
กฎหมายหรือ
การปฏิบัติวิธียื่น
ช าระภาษี 
 

50,000 ภายในเขต
เทศบาล 

กองคลัง             

 รวม 18 โครงการ 2,953,000               
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6.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ 
รายละเอียด
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

บริการ 
การด าเนินการ
จัดซื้อ/จัดจ้าง 
จ้างเหมาบริการ
ในการจัดเก็บ 
ขน ขยะมูลฝอย 
ภายในเขตพื้นท่ี
เทศบาลเมือง
แม่โจ้ 19  
ชุมชนเป็นไป
ด้วยความ
ถูกต้อง
เรียบร้อย 

15,242,000 ภายในเขต
เทศบาล 

กอง
สาธารณสุข 

            

 รวม 1 15,242,000               
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6.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ 
รายละเอียด
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

ประจ าเดือนคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกฯ 
ผู้น าชุมชน และ
องค์กรอื่นๆ 

- จัดการประชุม
ประจ าเดือน 

100,000 ภายในเขต
เทศบาล 

ส านักปลัด             

2 โครงการเลือกตั้ง
คณะกรรมการ
ชุมชนในเขต
เทศบาลเมืองแม่โจ้ 

ด าเนินกิจกรรม
เพื่อส่งเสริม 
สนับสนุนการ
เลือกตั้ง 
 

10,000 ภายในเขต
เทศบาล 

ส านักปลัด             

 รวม 2 260,000               
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ยุทธศาสตรท์ี ่7. ด้านการป้องกนับรรเทาสาธารณภัย และการจดัการระเบียบชุมชน 
7.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ 
รายละเอียด
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

ศักยภาพบุคลากร
ด้านงานป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัยเทศบาล
เมืองแม่โจ้ 
ประจ าปี 2564 

บุคคลากรสังกัด 
เทศบาลเมืองแม่
โจ้เจ้าหน้าท่ี
เทศบาล อื่น
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องและ
ประชาชนท่ัวไป 

30,000 ภายในเขต
เทศบาล 

ส านักปลัด 
งาน

ป้องกันฯ 

            

2 โครงการฝึกอบรม
และฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยและระงับ
อัคคีภัยให้กับ
บุคลากรของ
เทศบาลเมืองแม่โจ้
แม่โจ้ ประจ าปี 
2564 

บุคคลากรสังกัด 
เทศบาลเมืองแม่
โจ้เจ้าหน้าท่ี
เทศบาล อื่น
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องและ
ประชาชนท่ัวไป 

50,000 ภายในเขต
เทศบาล 

ส านักปลัด 
งาน

ป้องกันฯ 
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7.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ 
รายละเอียด
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

ความรู้ ความ
ปลอดภัย ด้าน
อัคคีภัยให้กับ
นักเรียน โรงเรียน
ในเขตเทศบาล
เมืองแม่โจ้  

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ 
ทักษะ 
และความช านาญใน
การ 
ปฏิบัติงาน ด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยแก่ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมและ
ฝึกซ้อมแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัย 

60,000 ภายในเขต
เทศบาล 

ส านักปลัด 
งาน

ป้องกันฯ 

            

4 โครงการเสริมสร้าง
ความรู้ ความ
ปลอดภัย ด้าน
อัคคีภัยให้กับ
นักเรียน โรงเรียน
ในเขตเทศบาล
เมืองแม่โจ้  

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ 
ทักษะ 
และความช านาญใน
การ 
ปฏิบัติงาน ด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยแก่ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมและ
ฝึกซ้อมแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัย 

20,000 ภายในเขต
เทศบาล 

ส านักปลัด 
งาน

ป้องกันฯ 
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7.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ 
รายละเอียด
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

และป้องกัน
อุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงวันลอย
กระทง 

เพื่อเป็นการเฝ้า
ระวัง และเตรียม
ความพร้อมใน
การป้องกัน
อัคคีภัยท่ีอาจจะ
เกิดขึ้นจากการ
เล่นดอกไม้เพลิง 
จุดและปล่อย พลุ 
โคมลอย โคมควัน 
ฯลฯ  

5,000 ภายในเขต
เทศบาล 

ส านักปลัด 
งานป้องกัน

ฯ 

            

6 โครงการจัดต้ังจุด
บริการประชาชน 
เพื่อป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่
และสงกรานต์ 

- เพื่อป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทาง
ถนน 
- เพื่อส่งเสริม
นโยบาย ของ
รัฐบาลในการ
ด าเนินงาน
ป้องกันและลด

20,000 ภายในเขต
เทศบาล 

สาธารณสุข             
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อุบัติเหตุทางถนน 

 
7.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ 
รายละเอียด
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

ขับขี่ปลอดภัย  
รู้วินัยจราจร 

จัดกิจกรรม
อบรมเชิง
ปฏิบัติการ 
“การขับขี่
ปลอดภัย สวม
หมวกนิรภัย  

20,000 ภายในเขต
เทศบาล 

สาธารณสุข             

8 อุดหนุนองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขต
อ าเภอสันทราย 

เพื่ออุดหนุนการเป็น
ค่าด าเนินกิจกรรมต่าง 
ๆ ของเทศบาลต าบล
แม่แฝก อ าเภอสัน
ทราย จังหวัด
เชียงใหม่ เพื่อใชใ้น
การจัดท าโครงการ
บริหารจัดการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ระดับ
อ าเภอ จังหวัด
เชียงใหม ่

20,000 ภายในเขต
เทศบาล 

ส านักปลัด             

 รวม 8 โครงการ 225,000               
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7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ท่ี โครงการ 
รายละเอียด
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

ชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติ 
เทศบาลเมืองแม่โจ้ 

จัดกิจกรรมใน
รูปแบบต่างๆ
เช่น อบรม 
สัมมนา 

250,000 ภายในเขต
เทศบาล 

ส านักปลัด             

 รวม 1 โครงการ 250,000               
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(แบบ ผด.02/1) 

โครงการพฒันาท้องถิน่ กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนนิ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ของเทศบาลเมืองแม่โจ ้
1. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี ครุภัณฑ์ 
รายละเอียดของ

ครุภัณฑ์ 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

คอมพิวเตอร์ 
  

จัดซื้อโต๊ะ
คอมพิวเตอร์ 
ขนาดไม่น้อย
กว่า 150 x 60 
x 75 
เซนติเมตร
จ านวน 3 ตัว 

13,500 ส านักงาน
เทศบาล 

กองช่าง             

2 ค่าจัดซื้อเก้าอี้
ส านักงาน 
 

จัดซื้อเก้าอี้
ส านักงาน 
สามารถปรับ
ระดับข้ึนลงได้ 
จ านวน 2 ตัว  

4,400 ส านักงาน
เทศบาล 

กองช่าง             

 รวม 2 โครงการ 17,900               
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1.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ท่ี ครุภัณฑ์ 
รายละเอียดของ

ครุภัณฑ์ 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

โทรศัพท์เคล่ือนท่ี 
จ านวน 1 เครื่อง  

จัดซื้อเครื่อง
โทรศัพท์เคลื่อนท่ี 
จ านวน 1 เครื่อง 

10,000 ส านักงาน
เทศบาล 

ส านักปลัด             

2 ค่าจัดซื้อเครื่องดูด
ฝุ่น ขนาด 25 
ลิตร 

จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น 
จ านวน 1 เครื่อง 

14,000 ส านักงาน
เทศบาล 

ส านักปลัด             

3 ค่าจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ 
แบบแยกส่วน 
ชนิดติดผนัง 

จัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ 
แบบแยกส่วน 
ชนิดติดผนัง
จ านวน 1 เครื่อง 

28,000 ส านักงาน
เทศบาล 

กองคลัง             

4 ค่ า จั ด ซื้ อ เ ก้ า อี้
ส านักงาน   
 

จัดซื้อเก้าอี้
ส านักงาน  จ านวน 
2 ตัว 

4,000 ส านักงาน
เทศบาล 

กองคลัง             

5 ค่า จัดซื้ อ ตู้ เหล็ก
เก็บเอกสาร   
 

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บ
เอกสารแบบไม่มี
บานปิด ขนาด
กว้างไม่น้อยกว่า 
90 x 30 x170 
ซม. จ านวน 2 ตู้ 

7,800 ส านักงาน
เทศบาล 

กองคลัง             
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 รวม 5 โครงการ 63,800               
1.3 แผนงานการศึกษา 

ท่ี ครุภัณฑ์ 
รายละเอียดของ

ครุภัณฑ์ 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

โคจร 18 นิ้ว  
 

จัดซื้อพัดลมโคจร 
18 นิ้ว จ านวน 
2 ตัว 

3,480 ส านักงาน
เทศบาล 

กอง
การศึกษา 

            

2 ค่ า จั ด ซื้ อ โ ต๊ ะ
ท างานเหล็กขนาด 
5  ฟุ ต  ( พ ร้ อ ม
กระจก) ขนาดไม่
น้อยกว่า 77.5 x 
153 x 75 ซม.  
 

จัดซื้อโต๊ะท างาน
เหล็กขนาด 5 
ฟุต  
(พร้อมกระจก) 
ขนาดไม่น้อยกว่า 
77.5 x 153 x 
75 ซม. จ านวน 
1 ตัว 

6,780 ส านักงาน
เทศบาล 

กอง
การศึกษา 

            

3 ค่ า จั ด ซื้ อ โ ต๊ ะ
ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ 
ขนาดไม่น้อยกว่า 
6 0 x120x7 5 
ซม.  
 

จัดซื้อโต๊ะ
คอมพิวเตอร์ 
ขนาดไม่น้อยกว่า 
60 x 120 x 
75 ซม จ านวน 
1 ตัว 

2,100 ส านักงาน
เทศบาล 

กอง
การศึกษา 
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1.3 แผนงานการศึกษา 

ท่ี ครุภัณฑ์ 
รายละเอียดของ

ครุภัณฑ์ 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

เคลือบบัตร ขนาด
เอ 4  
 

จัดซื้อเครื่อง
เคลือบบัตร 
ขนาดเอ 4 
จ านวน  
1 เครื่อง 

3,500 ส านักงาน
เทศบาล 

กอง
การศึกษา 

            

5 ค่ า จั ด ซื้ อ
เครื่องปรับอากาศ 
แ บ บ แ ย ก ส่ ว น 
( ร า ค า ร ว ม ค่ า
ติด ต้ั ง )  แบบติด
ผ นั ง  ( ร ะ บ บ 
Inverter) ขนาด
24,000 บีทียู  
 

จัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ 
แบบแยกส่วน 
(ราคารวมค่า
ติดต้ัง) แบบติด
ผนัง (ระบบ 
Inverter) ขนาด
24,000 บีทียู 
จ านวน 1 ตัว 

36,400 ส านักงาน
เทศบาล 

กอง
การศึกษา 

            

 รวม 5 โครงการ 52,260               
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1.4 แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี ครุภัณฑ์ 
รายละเอียดของ

ครุภัณฑ์ 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

โทรศัพท์เคล่ือนท่ี 
  

จัดซื้อเครื่อง
โทรศัพท์เคล่ือนท่ี
จ านวน 1 เครื่อง 

10,000 ส านักงาน
เทศบาล 

กอง
สาธารณสุข 

            

 รวม 1 โครงการ 10,000               

2. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี ครุภัณฑ์ 
รายละเอียดของ

ครุภัณฑ์ 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

หญ้า แบบข้อแข็ง  
 

จัดซื้อเครื่องตัด
หญ้า แบบข้อแข็ง 
จ านวน 10 
เครื่อง  

95,000 ส านักงาน
เทศบาล 

กองช่าง             

2 ค่าจัดซื้อเครื่องตัด
แต่งพุ่มไม้  

จัดซื้อเครื่องตัด
แต่งพุ่มไม้ ขนาด 
29.5 น้ิวจ านวน 
3 เครื่อง  

52,200 ส านักงาน
เทศบาล 

กองช่าง             

3 ค่าจัดซื้อเครื่องตัด
ไม้ (เล่ือยโซ่ยนต์) 
จ านวน  
 

เครื่องตัดไม้ 
(เลื่อยโซ่ยนต์) 
จ านวน  
2 เครื่อง 

19,600 ส านักงาน
เทศบาล 

กองช่าง             
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 รวม 3 โครงการ 166,800               
3.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี ครุภัณฑ์ 
รายละเอียดของ

ครุภัณฑ์ 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

คอมพิวเตอร์ 
ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 
1 (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว) 

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์
ส าหรับงาน
ประมวลผลแบบ
ท่ี 1 (จอแสดง
ภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 
นิ้ว) 

44,000 ส านักงาน
เทศบาล 

กองช่าง             

2 ค่าจัดซื้ออุปกรณ์
อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์  
SmartCard 
Reader) 

จัดซื้ออุปกรณ์
อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ 
(Smart Card 
Reader) 
จ านวน 1 เครื่อง 

700 ส านักงาน
เทศบาล 

กองช่าง             

 รวม 2 โครงการ 44,700               
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3.2 แผนงานบริหารทั่วไป 

ท่ี ครุภัณฑ์ 
รายละเอียดของ

ครุภัณฑ์ 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

ภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 32 นิ้ว   
 

ค่าซื้อจอแสดง
ภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 32 นิ้ว  
จ านวน 1 ชุด 

7,000 ส านักงาน
เทศบาล 

กองคลัง             

2 ค่ า จั ด ซื้ อ
เ ค รื่ อ ง พิ ม พ์ 
Multifunction 
เลเซอร์หรือ LED 
ขาวด า  

จัดซื้อ
เครื่องพิมพ์ 
Multifunction 
เลเซอร์หรือ 
LED ขาวด า  
จ านวน 1 เครื่อง 

10,000 ส านักงาน
เทศบาล 

กองคลัง             

3 ค่ า จั ด ซื้ อ เ ค รื่ อ ง
ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ 
ส า ห รั บ ง า น
ประมวลผล แบบท่ี 
1   
 

ค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์
ส าหรับงาน
ประมวลผล 
แบบท่ี 1 * (จอ
แสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 
นิ้ว) 

22,000 ส านักงาน
เทศบาล 

กองคลัง             
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3.2 แผนงานบริหารทั่วไป 

ท่ี ครุภัณฑ์ 
รายละเอียดของ

ครุภัณฑ์ 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

เครื่องพิมพ์แบบ
ฉีดหมึก (Inkjet 
Printer) ส าหรับ
กระดาษขนาด A3  

จัดซื้อ
เครื่องพิมพ์แบบ
ฉีดหมึก (Inkjet 
Printer) ส าหรับ
กระดาษขนาด 
A3 จ านวน 1 
เครื่อง 

6,300 ส านักงาน
เทศบาล 

กองคลัง             

 รวม 4 โครงการ 45,300               
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3.3 แผนงานศึกษา 

ท่ี ครุภัณฑ์ 
รายละเอียดของ

ครุภัณฑ์ 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 ค่ า จั ด ซื้ อ เ ค รื่ อ ง

คอมพิวเตอร์  All 
In One ส าหรับ
ประมวลผล  
 

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ All 
In One ส าหรับ
ประมวลผล 
จ านวน 1 ชุด 

23,000 ส านักงาน
เทศบาล 

กอง
การศึกษา 

            

2 ค่ า จั ด ซื้ อ เ ค รื่ อ ง
ส ารองไฟฟ้า ขนาด
ไม่น้อยกว่า 800 
VA  

จัดซื้อเครื่อง
ส ารองไฟฟ้า 
ขนาดไม่น้อย
กว่า 800 VA 
จ านวน 1 เครื่อง 

2,500 ส านักงาน
เทศบาล 

กอง
การศึกษา 

            

 รวม 2 โครงการ 25,000               
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4.ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
4.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

ท่ี ครุภัณฑ์ 
รายละเอียดของ

ครุภัณฑ์ 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

รถจักรยานยนต์ 
ขนาด 110 ซีซี 
แบบเกียร์ธรรมดา  

จัดซื้อ
รถจักรยานยนต์ 
ขนาด 110 ซีซี 
แบบเกียร์
ธรรมดา จ านวน  
3  คัน 

134,400 ส านักงาน
เทศบาล 

กองคลัง             

 รวม 1 โครงการ 134,400               
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4.2 แผนงานการศึกษา 

ท่ี ครุภัณฑ์ 
รายละเอียดของ

ครุภัณฑ์ 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

(ดี เซล ) ขนาด 1 
ตั น  ป ริ ม า ต ร
กระบอกสูบไม่ต่ า
กว่า 2,400 ซีซี 
ห รื อ ก า ลั ง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่
ต่ า ก ว่ า  1 1 0 
กิ โ ล วั ต ต์ 
ขับเคล่ือน 2 ล้อ 
แบบดับเบิ้ลแค็บ  
 

จัดซื้อรถบรรทุก 
(ดีเซล) ขนาด 1 
ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไม่
ต่ ากว่า 2,400 
ซีซี หรือก าลัง
เครื่องยนต์สูงสุด
ไม่ต่ ากว่า 110 
กิโลวัตต์ 
ขับเคล่ือน 2 ล้อ 
แบบดับเบิ้ลแค็บ 
จ านวน  
1 คัน 

854,000 
 

ส านักงาน
เทศบาล 

กอง
การศึกษา 

            

 รวม 1 โครงการ 854,000               
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5.ประเทภครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
5.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ท่ี ครุภัณฑ์ 
รายละเอียดของ

ครุภัณฑ์ 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

สามเหล่ียมขนาด
กว้าง 1.2 เมตร 
ไฟไซเรน LED 
ขนาดไม่น้อยกว่า 
6.5 นิ้ว  

จัดซื้อป้ายไฟ
สามเหล่ียม
ขนาดกว้าง 1.2 
เมตร ไฟไซเรน 
LED ขนาดไม่
น้อยกว่า 6.5 
นิ้ว จ านวน 5 
ชุด 

57,500   ส านักงาน
เทศบาล 

ส านักปลัด 
งานเทศกิจ 

            

2 ค่าจัดซื้อเครื่องรับ-
ส่ง วิทยุ  ชนิดมือ
ถือ 5 วัตต์  
 

ค่าจัดซื้อ
เครื่องรับ-ส่ง 
วิทยุ ชนิดมือถือ 
5 วัตต์ จ านวน 
4 เครื่อง 

48,000 ส านักงาน
เทศบาล 

ส านักปลัด 
งาน

ป้องกันฯ 

            

 รวม 2 โครงการ 105,500               
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6.ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง 
6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ท่ี ครุภัณฑ์ 
รายละเอียดของ

ครุภัณฑ์ 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 ค่ า จั ด ซื้ อ เ ค รื่ อ ง

เล่ือยโซ่ยนต์  
 

จัดซื้อเครื่อง
เล่ือยโซ่ยนต์ 
จ านวน 1 เครื่อง 

33,000 ส านักงาน
เทศบาล 

ส านักปลัด 
งาน

ป้องกันฯ 

            

 รวม 1 โครงการ 33,000               

 
7.ประเภทครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง 
7.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ท่ี ครุภัณฑ์ 
รายละเอียดของ

ครุภัณฑ์ 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 ค่ า จัดซื้ อ ถั ง จ่ าย

อากาศ SCBA  
 

จัดซื้อถังจ่าย
อากาศ SCBA 
จ านวน 1 ถัง 

49,000 ส านักงาน
เทศบาล 

ส านักปลัด 
งาน

ป้องกันฯ 

            

2 ค่าจัดซื้อ เครื่องมือ
กู้ ภั ย  งั ด  ดึ ง 
(ตะขอดับเพลิง)  
 

จัดซื้อ เครื่องมือ
กู้ภัย งัด ดึง 
(ตะขอดับเพลิง) 
จ านวน 1 ตัว 

14,000 ส านักงาน
เทศบาล 

ส านักปลัด 
งาน

ป้องกันฯ 

            

 รวม 2 โครงการ 63,000               
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8.ประเภทครุภัณฑ์กีฬา  
8.1 แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี ครุภัณฑ์ 
รายละเอียดของ

ครุภัณฑ์ 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

เครื่องออกก าลัง
กายกลางแจ้ง 
ส าหรับชุมชนแม่
เตาไห 2  

โครงการจัดซื้อ
เครื่องออกก าลัง
กายกลางแจ้ง 
ส าหรับชุมชนแม่
เตาไห 2 
ประกอบไปด้วย
เครื่องออกก าลัง
กายจ านวน 11 
ช้ิน 

100,000 
 

พื้นท่ีชุมชน
แม่เตาไห2 

กอง
สาธารณสุข 

            

 รวม 1 โครงการ 100,000               

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


