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ค ำน ำ 
  เทศบาลเมืองแม่โจ้เป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถ่ินมีความใกล้ชิดประชาชน มากที่สุด 
และมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาและสร้างสรรค์ความเจริญให้เกิดแก่ประชาชนในท้องถ่ิน ในการบริหารงานให้
เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ตลอดจนการปฏิบัติหน้าที่ของเทศบาลเมืองแม่โจ้ ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุข
ของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและค านึงถึงการมีส่วนร่วม ของประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถ่ินและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ใช้สิทธิการมีส่วนร่วมในการพัฒนา ท้องถ่ินตามบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญ และเพื่อให้การปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองแม่โจ้ สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนที่อยู่บน
พื้นฐานความเป็นไปได้ และสามารถแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างแท้จริง เทศบาลเมืองแม่โจ้ 
ขอขอบคุณประชาชนทุกชุมชน ผู้น าชุมชนผู้ทุกชุมชน กลุ่มอาชีพต่างๆ ผู้แทนหน่วยงานราชการ สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองแม่โจ้ทุกท่าน และ เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองแม่โจ้ทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการจัดท าประชาคม
ระดับเมือง เป็นอย่างดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าประชาชนจะได้รับประโยชน์จากแผนพัฒนาท้องถ่ินฉบับนี้ เพื่อเป็น
เครื่องมือที่ช่วยให้เทศบาลเมืองแม่โจ้ สามารถด าเนินการพัฒนาได้บรรลุ วัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด สามารถพัฒนาท้องถ่ิน ให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไป 

          เทศบาลเมืองแม่โจ ้
                             กันยายน  2564 
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ส่วนที่ 1  สภำพทั่วไปและข้อมูลพืน้ฐำน 
1.ด้ำนกำยภำพ  
   เทศบาลเมืองแม่โจ้ตั้งอยู่ที่ 15  หมู่ที่ 12  ต าบลหนองหาร  อ าเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม่  อยู่ห่างจากตัวจังหวัดเชียงใหม่  ไปทางทิศเหนือระยะทางประมาณ  11 กิโลเมตร    ตามทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข   1001   (ถนนสายเชียงใหม่-พร้าว) มีพื้นที่ทั้งสิ้น 19.46 ตารางกิโลเมตร เทศบาลเมือง
แม่โจ้มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี ้

ทิศเหนือ   ติดต่อกับ    หมู่ที่  7   ต าบลหนองหาร อ าเภอสันทราย     จังหวัดเชียงใหม่ 
ทิศใต ้  ติดต่อกับ    หมู่ที่  4   ต าบลหนองจ๊อม อ าเภอสันทราย     จังหวัดเชียงใหม่ 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ    หมู่ที่  8   ต าบลหนองหาร อ าเภอสันทราย      จังหวัดเชียงใหม่ 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ    ต าบลเหมืองแก้ว อ าเภอแม่ริม        จังหวัดเชียงใหม่ 
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1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
   เทศบาลเมืองแม่โจ้เป็นที่ราบลุ่มมีคลองชลประทานผ่านพื้นที่ท าการเกษตรของต าบลส่วน
ใหญ่ เหมาะกับการเกษตร มีพื้นที่ทั้งสิ้นประมาณ  19.46 ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  12,155 ไร่
ครอบคลุมพื้นที่   3 ต าบลคือต าบลหนองหารหมู่ที่  1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12  ต าบลป่าไผ่ 
หมู่ที่ 5,10,13  และต าบลหนองจ๊อมหมู่ที่ 4,7  และประกอบด้วย 19  ชุมชน   
1.3 ลักษณะภูมิอำกำศ  

สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปของเทศบาลเมืองแม่โจ้  มี  3 ฤดู  ตามลักษณะภูมิอากาศของ
ประเทศไทย 
  1. ฤดูฝน โดยได้รับอิทธิพล จากลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้  ส่วนใหญ่จะเป็นฝนเล็กน้อยถึง
ปานกลางเดือนพฤษภาคม จะมีปริมาณฝนเพิ่มมากข้ึน ถึงกลางเดือนตุลาคมมีปริมาณฝนไม่มากนักโดยมีฝน
เป็นระยะๆ 

2. ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ได้รับอิทธิพล จากความกด
อากาศสูงจากประเทศจีนส่งผลให้มีอากาศหนาวเย็น ตอนบนของภาครวมถึงบริเวณเทือกเขาและยอดดอย  

3. ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน หย่อมความกดอากาศต่ า
เนื่องจากความร้อนเริ่มปกคลุมประเทศไทยตอนบนส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนเกือบทั่วไปกับมี
อากาศร้อนจัดหลายพื้นที่  
1.4 ลักษณะของดิน 
   สภาพดินทั่วไปเป็นดินร่วนปนทรายเหมาะส าหรับการเกษตร 

2. ด้ำนกำรเมือง/กำรปกครอง 
2.1 เขตกำรปกครอง 
 ประกอบด้วย  19   ชุมชน  คือ ต าบลหนองหาร   มีจ านวน  13   ชุมชน   คือ 
  หมู่ที่  1    ชุมชนแม่เตาไห 1  หมู่ที่   1 ชุมชนแม่เตาไห 2 
  หมู่ที่  2   ชุมชนป่าบง   หมู่ที่   3 ชุมชนป่าขาม 
  หมู่ที่  3    ชุมชนห้วยเกี๋ยง  หมู่ที่   4 ชุมชนแม่โจ้ 
  หมู่ที่  5    ชุมชนสหกรณ์นิคม 1  หมู่ที่   5 ชุมชนสหกรณ์นิคม 2 
  หมู่ที่  6    ชุมชนทุ่งป่าเก็ด  หมู่ที่   9 ชุมชนทุ่งหมื่นน้อย 

หมู่ที่ 10   ชุมชนเกษตรใหม ่  หมู่ที่   11  ชุมชนไร่สหกรณ์ 
หมู่ที่ 12   ชุมชนแม่โจ้ใหม ่

 ต าบลป่าไผ ่   มีจ านวน  4 ชุมชน คือ 
  หมู่ที่  5    ชุมชนแม่ดู่   หมู่ที่   5 ชุมชนแม่หนองทราย   
  หมู่ที่  10 ชุมชนหลิ่งมื่น   หมู่ที่ 13 ชุมชนพัฒนาทรายแก้ว 
  ต าบลหนองจ๊อม    มีจ านวน  2 ชุมชน คือ 

 หมู่ที่  4 ชุมชนแพะป่าห้า  หมู่ที่   7 ชุมชนศรีสหกรณ์ 
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2.2 กำรเลือกต้ัง 
จ านวนผู้มสีิทธ์ิเลือกตัง้ในเขต รวม 16,906 คน แยกเป็น ชาย 7,445 คน หญิง 9,461 คน 

3. ประชำกร  
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับประชากร 
  มีประชากรทั้งสิ้น 23,227 คน แยกเป็นชาย 10,666 คน เป็นหญิง  12,561 คน              
(ข้อมูลประชาการจากส านักทะเบียนราษฎรเทศบาลเมืองแม่โจ้ ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2564) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมู่ที ่
 

ชุมชน 
จ ำนวนประชำกร 

ชำย หญิง รวม 

ต ำบลหนองหำร    
1 ชุมชนแม่เตาไห 1 125 133 258 

1 ชุมชนแม่เตาไห 2 221 241 462 

2 ชุมชนป่าบง 188 211 399 

3 ชุมชนห้วยเก๋ียง 231 214 445 

3 ชุมชนป่าขาม 366 404 770 

4 ชุมชนแม่โจ้ 1,185 1,811 2,996 

5 ชุมชนสหกรณ์นิคม 1 596 698 1,294 

5 ชุมชนสหกรณ์นิคม 2 756 850 1,606 

6 ชุมชนทุ่งป่าเก็ด 1,109 1,385 2,494 

9 ชุมชนทุ่งหม่ืนน้อย 791 887 1,678 

10 ชุมชนเกษตรใหม่ 279 377 656 

11 ชุมชนไร่สหกรณ์ 605 641 1,246 

12 ชุมชนแม่โจ้ใหม่ 1,344 1,323 2,667 

ต ำบลป่ำไผ่    

5 ชุมชนแม่ดู่, 315 345 660 

5 ชุมชนหนองทราย 409 484 893 

10 ชุมชนหลิ่งม่ืน 777 944 1,721 

13 ชุมชนพัฒนาทรายแก้ว 323 396 719 

ต ำบลหนองจ๊อม    

4 ชุมชนศรีสหกรณ์ 488 612 1,100 

7 ชุมชนแพะป่าห้า 445 519 964 

รวม 10,666 12,561 23,227 
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4. สภำพทำงสังคม  
4.1 กำรศึกษำ 
 โรงเรียนระดับมัธยม  จ านวน  1 แห่ง  
 โรงเรียนระดับประถม  จ านวน 4 แห่ง  
 ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็  จ านวน 1 แห่ง  
4.2 สำธำรณสุข 
 โรงพยาบาลสันทราย จ านวน 1   แห่ง 
 คลินิกเอกชน  จ านวน 5   แห่ง 
 ศูนย์สุขภาพชุมชนต าบลหนองหาร  จ านวน  1 แห่ง 
4.3 อำชญำกรรม  
ข้อมูลจากสถานีต ารวจภูธรแม่โจ้  (ปี 2559) 

 
 

 
 
  
 
 

5. ระบบบริกำรพื้นฐำน  
5.1 กำรคมนำคมขนสง 
หลวงแผ่นดินหมายเลข   1001   (ถนนสายเชียงใหม-่พร้าว) 
5.2 กำรไฟฟ้ำ 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอสันทรายและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 
5.3 กำรประปำ 
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ่
ระบบประปาหมูบ่้านในชุมชน จ านวน 13 แห่ง 
5.4 ไปรษณีย์หรือกำรสื่อสำรหรือกำรขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
   ที่ท าการไปรษณีย์โทรเลขที่ใหบ้รกิารด้านไปรษณีย์ในพื้นที่ จ านวน  1  แห่ง  คือที่ท าการ
ไปรษณีย์ แม่โจ้ สถานีวิทยุกระจายเสียง/สถานีวิทยุโทรทัศน์ในพื้นที่ : สถานีวิทยุกระจายเสียง จ านวน  3  
แห่ง   

 
 

คด ี รับแจง้ จับกมุ 
1.  คดีอุฉกรรจส์ะเทือนขวัญ 119 87 
2.  คดีประทุษร้ายต่อชีวิตร่างกายเพศ 549 421 
3.  คดีประทุษร้ายต่อทรัพย ์ 2,128 908 
4.  คดีอาญาที่น่าสนใจ 2,172 541 
5.  คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย 6,917 8,727 
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6. ระบบเศรษฐกิจ 
6.1 กำรเกษตร 
มีการเพาะปลูก ข้าว มันส าปะหลัง พรกิ ล าไย มะม่วง เป็นตัน  
7. ศำสนำ ประเพณี วัฒนธรรม 
7.1 กำรนับถือศำสนำ 
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  
7.2 ประเพณีและงำนประจ ำปี 
มีประเพณีทอ้งถ่ินทีส่ าคัญ คือ 
1. ประเพณีวันสงกรานต์และวันผูสู้งอายุ จัดข้ึนในวันที่ 13 เมษายน ของทุกป ี
2. ประเพณีวันลอยกระทง จัดข้ึนในวันข้ึน 15 ค่ า เดือน 12 ของทุกป ี
3. ประเพณีวันเข้าพรรษา (วันแรม 1 ค่ า เดือน 8) หรือเทศกาลเข้าพรรษา (วันแรม 1 ค่ า เดือน 8 ถึงวันข้ึน 
15 ค่ า เดือน 11) ของทุกป ี
8. ทรัพยำกรธรรมชำต ิ
8.1 น้ ำ 

สระน้ า มจี านวน  4 แห่ง ได้แก่ 
1. แหล่งน้ าสาธารณะ หมู่ที่    5    ต าบลหนองหาร  (ร้องข้ีฑูต) 
2. สระน้ าเทศบาล หมู่ที่  12 ต าบลหนองหาร 
3. สระน้ า (หนองแห้ง)  หมู่ที่    5 ต าบลป่าไผ ่
4. สระน้ า (หนองเที่ยง) หมู่ที่   10 ต าบลป่าไผ ่

แหล่งน้ าธรรมชาติ มีจ านวน 2 แห่ง ได้แก่  
         2.1 ล าน้ าคาว  
         2.2 ล าเหมืองธรรมชาติ (ล าเหมืองห้วยโจ้) 
8.2 คุณภำพของทรัพยำกรธรรมชำต ิ
เพียงพอและเหมาะแก่การท าการเกษตร 

 
**************************************** 
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ส่วนที่ 2  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1.ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงแผนพัฒนำระดับมหภำค 
   แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) ของเทศบาลเมืองแม่โจ้ มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาระดับต่าง ๆ ทั้งแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565) แผนพัฒนาภาคเหนือ (พ.ศ. 2560 – 2565) ฉบับ
ทบทวน แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (พ.ศ. 2561 – 2565) แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 5 
ป(ีพ.ศ. 2561 – 2565) และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดเชียงใหม่ 
โดยค านึงถึงแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องสัมพันธ์กันในทุกระดับทุกมิติ เพื่อการพัฒนาเทศบาลเมืองแม่โจ้ 
ไปสู่การพัฒนาเพื่อให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ที่มีความมั่นคงมั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังวิสัยทัศน์ของแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ป ีโดยมีรายละเอียดของแผนพัฒนาระดับมหภาค ดังต่อไปนี้ 
 1.1 แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 
   วิสัยทัศน์ประเทศคือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศ ที่พัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเป้าหมาย การพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติ
มั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่าง ต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” 
โดยยกระดับศักยภาพของ ประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และ 
มีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม 
และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์  ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย  
   ๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย  
   ๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้  
   ๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ  
   ๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม  
   ๕)  ความหลากหลายทา ง ชีวภาพ คุณภาพสิ่ ง แวดล้ อม  และความยั่ ง ยื นขอ ง 
ทรัพยากรธรรมชาติ  
   ๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ  การพัฒนา
ประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้น การสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม โดยประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ชาติด้าน
การสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ  ทรัพยากร
มนุษย์ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 
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   1.ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมม่ันคง  
   ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง 
ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของ  ประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย  
เอกราช อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุก ระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน 
เครื่องมือ เทคโนโลยี และ ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและ 
ภัยพิบัติได ้ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มี
อยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดข้ึนในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหา  แบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ 
ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศทั่วโลกบนพื้นฐาน
ของหลักธรรมาภิบาล  
   ตัวช้ีวัด ประกอบด้วย (๑) ความสุขของประชากรไทย (๒) ความมั่นคง ปลอดภัยของประเทศ 
(๓) ความพร้อมของกองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง และการมี ส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ความมั่นคง (๔) บทบาทและการยอมรับในด้านความมั่นคงของไทย
ในประชาคมระหว่าง ประเทศ และ (๕) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม โดยประเด็น 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ประกอบด้วย ๕ ประเด็น ได้แก่  
   ๑.1 กำรรักษำควำมสงบภำยในประเทศ เพื่อสร้างเสริมความสงบเรียบร้อย และสันติสุขให้
เกิดข้ึนกับประเทศชาติบ้านเมือง โดย (๑) การพัฒนาและเสริมสร้างคน ในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง มี
ความพร้อม ตระหนักในเรื่องความมั่นคง และมี ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา (๒) การพัฒนาและเสริมสร้าง
ความจงรักภักดีต่อสถาบัน หลักของชาติ (๓) การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล เห็นแก่ประโยชน์ของ ประเทศชาติมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน และ (๔) การพัฒนาและเสริมสร้างกลไก ที่สามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็น
ปัญหาความมั่นคงที่ส าคัญ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง   
   1.2 กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำท่ีมีผลกระทบต่อควำมมั่นคง เพื่อแก้ไข ปัญหาเดิม และ
ป้องกันไม่ให้ปัญหาใหม่เกิดข้ึน โดย (๑) การแก้ไขปัญหาความมั่นคง ในปัจจุบัน (๒) การติดตาม เฝ้าระวัง 
ป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่อาจอุบัติข้ึนใหม่ (๓) การสร้างความปลอดภัยและความสันติสุขอย่างถาวรในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ (๔) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ทั้งทางบกและทางทะเล  
   1.3 กำรพัฒนำศักยภำพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคำมท่ีกระทบต่อ ควำมมั่นคง
ของชำติ เพื่อยกระดับขีดความสามารถของกองทัพและหน่วยงานด้าน ความมั่นคง โดย (๑) การพัฒนา
ระบบงานข่าวกรองแห่งชาติแบบบูรณาการอย่างมี ประสิทธิภาพ (๒) การพัฒนาและผนึกพลังอ่านาจแห่งชาติ 
กองทัพและหน่วยงาน ความมั่นคง รวมทั้งภาครัฐและภาคประชาชน ให้พร้อมป้องกันและรักษาอธิปไตยของ 
ประเทศ และเผชิญกับภัยคุกคามได้ทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ และ (๓) การพัฒนา ระบบเตรียมพร้อม
แห่งชาติและการบริหารจัดการภัยคุกคามให้มีประสิทธิภาพ  
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   1.4 กำรบูรณำกำรควำมร่วมมือด้ำนควำมมั่นคงกับอำเซียนและนำนำชำติ รวมถึงองค์กร
ภำครัฐและท่ีมิใช่ภำครัฐ เพื่อสร้างเสริมความสงบสุข สันติสุข ความมั่นคง และความเจริญ ก้าวหน้า ให้กับ
ประเทศชาติ ภูมิภาค และโลก อย่างยั่งยืน โดย (๑) การ เสริมสร้างและรกัษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่าง
ประเทศ (๒) การเสริมสร้างและ ธ ารงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค และ (๓) การร่วมมือทางการ
พัฒนากับ ประเทศเพื่อนบ้าน ภูมิภาค โลก รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ  
   1.5 กำรพัฒนำกลไกกำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงแบบองค์รวม เพื่อให้กลไกส าคัญต่าง ๆ 
ท่างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้หลักธรรมาภิบาล และ การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด โดย (๑) 
การพัฒนากลไกให้พร้อมส่าหรับ การติดตาม เฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน และแก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบ
องค์รวม อย่างเป็นรูปธรรม (๒) การบริหารจัดการความมั่นคงให้เอื้ออ่านวยต่อการพัฒนา ประเทศในมิตอื่น ๆ 
และ (๓) การพัฒนากลไกและองค์กรขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง 

  2. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน  
   ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมาย  การพัฒนาที่มุ่งเน้น
การยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐาน แนวคิด ๓ ประการ ได้แก่ (๑) “ต่อยอดอดีต” 
โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ  อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่นทาง
ทรัพยากรธรรมชาติ ที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอื่น ๆ น ามา 
ประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจ และสังคมโลกสมัยใหม่ 
(๒) “ปรับปัจจุบัน” เพื่อปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้ง
โครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับ
สภาพแวดล้อม ให้เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ (๓) “สร้างคุณค่าใหม่ ในอนาคต” 
ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับ รูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อความ
ต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ ที่รองรับอนาคต บนพื้นฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน 
พร้อมทั้งการส่งเสริม และสนับสนุนจากภาครัฐ ให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่  
ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และ การกินดีอยู่ดี รวมถึงการ
เพิ่มข้ึนของคนช้ันกลางและลดความเหลื่อมล้ าของคน ในประเทศได้ในคราวเดียวกัน 
   ตัวช้ีวัด ประกอบด้วย (๑) รายได้ประชาชาติ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์  มวลรวม
ภายในประเทศ และการกระจายรายได้ (๒) ผลิตภาพการผลิตของประเทศ ทั้งในปัจจัยการผลิตและแรงงาน 
(๓) การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา และ (๔) ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยประเด็น
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน ประกอบด้วย ๕ ประเด็น ได้แก่  
   2.1 กำรเกษตรสร้ำงมูลค่ำ ให้ความส าคัญกับการเพิ่มผลิตภาพการผลิต ทั้งเชิงปริมาณและ
มูลค่า และความหลากหลายของสินค้าเกษตร ประกอบด้วย (๑) เกษตรอัตลักษณ์พื้นถ่ิน (๒) เกษตรปลอดภัย 
(๓) เกษตรชีวภาพ (๔) เกษตรแปรรูป และ (๕) เกษตรอัจฉริยะ  
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   2.2 อุตสำหกรรมและบริกำรแห่งอนำคต โดยสร้างอุตสาหกรรมและบริการ แห่งอนาคตที่
ขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยนวัตกรรมและ เทคโนโลยีแห่งอนาคต ประกอบด้วย (๑) 
อุตสาหกรรมชีวภาพ (๒) อุตสาหกรรมและ บริการการแพทย์ครบวงจร (๓) อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล 
ข้อมูล และปัญญา ประดิษฐ์ (๔) อุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจิสติกส์และ (๕) อุตสาหกรรม ความ
มั่นคงของประเทศ  
   2.3 สร้ำงควำมหลำกหลำยด้ำนกำรท่องเท่ียว โดยการรักษาการเป็น จุดหมายปลายทางที่
ส าคัญของการท่องเที่ยวระดับโลกที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทุกระดับ  และเพิ่มสัดส่วนของนักท่องเที่ยวที่มี
คุณภาพสูง ประกอบด้วย (๑) ท่องเที่ยวเชิง สร้างสรรค์และวัฒนธรรม (๒) ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ (๓) ท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย (๔) ท่องเที่ยวส่าราญทางน้ า และ (๕) ท่องเที่ยวเช่ือมโยงภูมิภาค  
   2.4 โครงสร้ำงพ้ืนฐำน เช่ือมไทย เช่ือมโลก ครอบคลุมถึงโครงสร้างพื้นฐาน ทางกายภาพใน
ด้านโครงข่ายคมนาคม พื้นที่และเมือง รวมถึงเทคโนโลยี ตลอดจน โครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ โดย (๑) 
เช่ือมโยงโครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ (๒) สร้าง และพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (๓) เพิ่มพื้นที่และเมือง
เศรษฐกิจ (๔) พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ และ (๕) รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจมหภาค  
   2.5 พัฒนำเศรษฐกิจบนพ้ืนฐำนผู้ประกอบกำรยุคใหม่ สร้างและพัฒนา ผู้ประกอบการยุค
ใหม่ ที่มีทักษะและจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการที่มี  ความสามารถในการแข่งขันและมีอัตลักษณ์
ชัดเจน โดย (๑) สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ (๒) สร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน (๓) สร้างโอกาสเข้าถึง
ตลาด (๔) สร้างโอกาส เข้าถึงข้อมูล และ (๕) ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ 

  3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน 
   ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  มีเป้าหมายการ
พัฒนาที่ส าคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความ
พร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน  และมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ 
รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ 
มีหลักคิด ที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ่าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓ และอนุรักษ์
ภาษาท้องถ่ิน มีนิสัยรักการเรียนรูแ้ละการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอด ชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง 
เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ และอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 
ตัวช้ีวัด ประกอบด้วย (๑) การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ ที่ดีของคนไทย (๒) ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการศึกษาและการเรยีนรู้ตลอดชีวิต และ (๓) การพัฒนา สังคมและครอบครัวไทย โดยประเด็นยุทธศาสตร์
ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย ๗ ประเด็น ได้แก่ 
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   3.1 กำรปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝังค่านิยม
และวัฒนธรรมที่พึงประสงค์โดย (๑) การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรม  ผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว  
(๒) การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม  จริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา  
(๓) การสร้างความเข้มแข็ง ในสถาบันทางศาสนา (๔) การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 
(๕) การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ (๖) การใช้สื่อและ สื่อสารมวลชนในการ
ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม และ (๗) การส่งเสริม ให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความ
รับผิดชอบต่อส่วนรวม  
   3.2 กำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพ ในทุกช่วงวัย 
ประกอบด้วย (๑) ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย เน้นการเตรียมความพร้อม ให้แก่พ่อแม่ก่อนการตั้งครรภ์ (๒) ช่วง
วัยเรียน/วัยรุ่น ปลูกฝังความเป็นคนดี มีวินัย พัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สอดรับกับศตวรรษที่ ๒๑ (๓) ช่วงวัย
แรงงาน ยกระดับ ศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะแรงงานสอดคล้องกับความต้องการของตลาด และ (๔) ช่วง
วัยผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศ  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนา และ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   
   3.3 ปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ มุ่งเน้น
ผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา โดย (๑) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อ
การพัฒนาทักษะส่าหรับศตวรรษที่ ๒๑ (๒) การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ (๓) การเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบ บริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท (๔) การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(๕) การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวาง  ต าแหน่งของประเทศ
ไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก (๖) การวาง พื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัล
แพลตฟอร์ม และ (๗) การสร้างระบบ การศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ  
   3.4 กำรตระหนักถึงพหุปัญญำของมนุษย์ท่ีหลำกหลำย โดย (๑) การพัฒนา และส่งเสริม
พหุปัญญาผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้อม รวมทั้งสื่อ  ตั้งแต่ระดับปฐมวัย (๒) การสร้าง
เส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการท่างาน และระบบ สนับสนุน ที่เหมาะสมส่าหรับผู้มีความสามารถพิเศษผ่าน
กลไกต่าง ๆ และ (๓) การดึงดูด กลุ่มผู้เช่ียวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถในต่างประเทศให้มา
สร้างและ พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศ 
    3.5 กำรเสริมสร้ำงให้คนไทยมีสุขภำวะท่ีดี ครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และ
สังคม โดย (๑) การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ (๒) การป้องกันและ ควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ 
(๓) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อการมีสขุภาวะ ที่ดี (๔) การพัฒนาระบบบรกิารสขุภาพที่ทันสมัยสนับสนนุ
การสร้างสุขภาวะที่ดีและ (๕) การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพื้นที่  
   3.6 กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
โดย (๑) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย (๒) การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ 
ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ครอบครัว และชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (๓) การปลูกฝัง
และพัฒนาทักษะนอก ห้องเรียน และ (๔) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
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   3.7 กำรเสริมสร้ำงศักยภำพกำรกีฬำในกำรสร้ำงคุณค่ำทำงสังคมและ  พัฒนำประเทศ  
โดย (๑) การส่งเสริมการออกก าลังกาย และกีฬาข้ันพื้นฐานให้กลายเป็น วิถีชีวิต (๒) การส่งเสริมให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในกิจกรรมออกก าลังกาย กีฬาและ นันทนาการ (๓) การส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพ 
และ (๔) การพัฒนา บุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬา 

  4. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกันทำงสังคม  
   ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมาย การพัฒนาที่
ส าคัญที่ให้ความส าคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถ่ิน มาร่วม
ขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของ ประชาชนในการร่วมคิดร่วมท่าเพื่อส่วนรวม การกระจายอ านาจ
และความรับผิดชอบ ไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถ่ิน การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ  เศรษฐกิจ สังคม และ
สภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเอง  และท่าประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และ
สังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกัน การเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 
ตัวช้ีวัด ประกอบด้วย (๑) ความแตกต่างของรายได้และการเข้าถึงบริการ ภาครัฐระหว่างกลุ่มประชากร (๒) 
ความก้าวหน้าของการพัฒนาคน (๓) ความก้าวหน้า ในการพัฒนาจังหวัดในการเป็นศูนย์กลางความเจริญทาง
เศรษฐกิจ สังคม และ เทคโนโลยี และ (๔) คุณภาพชีวิตของประชากรสูงอายุ โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้าน 
การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ประกอบด้วย ๔ ประเด็น ได้แก่  
   4.1 กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ โดย (๑) ปรับ โครงสร้าง
เศรษฐกิจฐานราก (๒) ปฏิรูประบบภาษีและการคุ้มครองผู้บริโภค (๓) กระจาย การถือครองที่ดินและการ
เข้าถึงทรัพยากร (๔) เพิ่มผลิตภาพและคุ้มครองแรงงานไทย ให้เป็นแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพและความริเริ่ม
สร้างสรรค์ มีความปลอดภัยในการท่างาน (๕) สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุก
ช่วงวัย ทุกเพศภาวะ และทุกกลุ่ม (๖) ลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเป้าเพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ่ม 
ผู้ด้อยโอกาสโดยตรง (๗) สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษา โดยเฉพาะส่า
หรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส และ (๘) สร้าง ความเป็นธรรมในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
อย่างทั่วถึง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม   
   4.2 กำรกระจำยศูนย์กลำงควำมเจริญทำงเศรษฐกิจสงัคมและเทคโนโลยี โดย (๑) พัฒนา
ศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีในภูมิภาค (๒) ก าหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของแต่ละกลุ่มจังหวัดในมิติต่าง ๆ  (๓) จัดระบบเมืองทีเ่อื้อต่อการสร้างชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพและปลอดภัย 
ให้สามารถ ตอบสนองต่อสังคมสงูวัยและแนวโน้มของการขยายตัวของเมืองในอนาคต (๔) ปรับ โครงสร้างและ
แก้ไขกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อวางระบบและกลไก  การบริหารงานในระดับภาค กลุ่ม
จังหวัด (๕) สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่บนฐานข้อมูล ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และ (๖) การพัฒนา
ก าลังแรงงานในพื้นที่  
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   4.3 กำรเสริมสร้ำงพลังทำงสังคม โดย (๑) สร้างสังคมเข้มแข็งที่แบ่งปัน ไม่ทอดทิ้งกัน และ
มีคุณธรรม โดยสนับสนุนการรวมตัวและดึงพลังของภาคส่วนต่าง ๆ (๒) การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
(๓) สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน (๔) 
ส่งเสริมความเสมอ ภาคทางเพศและบทบาทของสตรีในการสร้างสรรค์สังคม (๕) สนับสนุนการพัฒนาบน ฐาน
ทุนทางสังคมและวัฒนธรรม และ (๖) สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อสร้างสรรค์ เพื่อ
รองรับสังคมยุคดิจิทัล  
   4.4 กำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถของชุมชนท้องถิ่นในกำรพัฒนำกำรพ่ึงตนเองและกำร
จัดกำรตนเอง โดย (๑) ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือน ให้มีขีดความสามารถในการจัดการ
วางแผนชีวิต สุขภาพ ครอบครัว การเงินและอาชีพ (๒) เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพึ่งตนเองและการ
พึ่งพากันเอง (๓) สร้างการ มีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อสร้างประชาธิปไตยชุมชน และ (๔) สร้าง
ภูมิคุ้มกัน ทางปัญญาให้กับชุมชน 

  5. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
   ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ  สิ่งแวดล้อม  
มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพื่อน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนา ที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้านสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภาย ในและภายนอก
ประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พื้นที่ เป็นตัวตั้งในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้
เข้ามา มีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเป็นการด่าเนินการบน พื้นฐานการเติบโต
ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง ๓ 
ด้าน อันจะน่าไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่น ต่อไปอย่างแท้จริง ตัวช้ีวัด ประกอบด้วย (๑) พื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม (๒) สภาพ แวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมได้รับการฟื้นฟู (๓) การเติบโตที่เป็น
มิตร กับสิ่งแวดล้อม และ (๔) ปริมาณก๊าซเรือนกระจก มูลค่าเศรษฐกิจฐานชีวภาพ โดยประเด็นยุทธศาสตร์
ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ๖ ประเด็น ได้แก่  
   5.1 สร้ำงกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว  โดย (๑) เพิ่มมูลค่า ของ
เศรษฐกิจฐานชีวภาพให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถ ในการแข่งขัน (๒) อนุรักษ์และ
ฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถ่ินก าเนิด (๓) อนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ าล่าคลองและแหล่งน้ า
ธรรมชาติทั่วประเทศ (๔) รักษาและเพิ่ม พื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (๕) ส่งเสริมการบริโภค
และการผลิตที่ยั่งยืน  
   5.2 สร้ำงกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภำคทะเล  โดย (๑) เพิ่มมูลค่าของ
เศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล (๒) ปรับปรุง ฟื้นฟู และสร้างใหม่ทรัพยากร ทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ (๓) 
ฟื้นฟูชายหาดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ชายฝั่งทะเลได้รับ  การป้องกันและแก้ไขทั้งระบบ และมีนโยบายการ
จัดการชายฝั่งแบบบูรณาการอย่างเป็น องค์รวม และ (๔) พัฒนาและเพิ่มสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม  
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   5.3 สร้ำงกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนบนสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภำพภูมิอำกำศ โดย (๑) ลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก (๒) มีการปรับตัวเพื่อลดความสูญเสียและเสียหาย จากภัยธรรมชาติและผลกระทบที่
เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม ๑๓ (๓) มุ่งเป้าสู่การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ของภาครัฐและภาคเอกชน และ (๔) พัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบตัิใหม่ และโรคอุบัติซ้ าที่เกดิ
จากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  
     5.4 พัฒนำพ้ืนท่ีเมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้น ความเป็น
เมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดย (๑) จัดท่าแผนผังภูมินิเวศเพื่อการพัฒนา เมือง ชนบท พื้นที่เกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม รวมถึงพื้นที่อนุรักษ์ตามศักยภาพ และความเหมาะสมทางภูมินิเวศอย่างเป็นเอกภาพ (๒) พัฒนา
พื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม และ อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีการบริหารจัดการตามแผนผังภูมินิเวศ อย่าง
ยั่งยืน (๓) จัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตร  ทั้งระบบ ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากลและค่ามาตรฐานสากล (๔) สงวนรักษา อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดก
ทางสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพื้นถ่ินบนฐานธรรมชาติ และฐานวัฒนธรรมอย่าง
ยั่งยืน (๕) พัฒนา เครือข่ายองค์กรพัฒนาเมืองและชุมชน รวมทั้งกลุ่มอาสาสมคัร ด้วยกลไกการมีส่วนร่วม ของ
ทุกภาคส่วนในท้องถ่ิน และ (๖) เสริมสร้างระบบสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อม  และยกระดับ
ความสามารถในการป้องกันโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ า  
   5.5 พัฒนำควำมมั่นคงน้ ำ พลังงำนและเกษตรท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  โดย (๑) 
พัฒนาการจัดการน้ าเชิงลุ่มน้ าทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้ าของประเทศ (๒) เพิ่มผลิตภาพของน้ าทั้ง
ระบบในการใช้น้ าอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพิ่ม จากการใช้น้ าให้ทัดเทียมกับระดับสากล (๓) 
พัฒนาความมั่นคงพลังงานของประเทศ และส่งเสริมการใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๔) เพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โดยลดความเข้มข้นของการใช้พลังงาน และ (๕) พัฒนาความมั่นคงด้าน
การเกษตร และอาหารของประเทศและชุมชน ในมิติปริมาณ คุณภาพ ราคาและการเข้าถึงอาหาร  
   5.6 ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก ำหนดอนำคตประเทศ โดย (๑) ส่งเสริม คุณลักษณะและ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของ คนไทย (๒) พัฒนาเครื่องมือ กลไกและระบบ
ยุติธรรม และระบบประชาธิปไตย สิ่งแวดล้อม (๓) จัดโครงสร้างเชิงสถาบันเพื่อจัดการประเด็นร่วม ด้านการ
บริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ และ (๔) พัฒนาและด่าเนินโครงการ ที่ยกระดับ
กระบวนทัศน์ เพื่อก าหนดอนาคตประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม บนหลักของ
การมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล 
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  6. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ  
   ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  มีเป้าหมาย
การพัฒนาที่ส าคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชน เพื่อประชาชนและประโยชน์
ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ท่าหน้าที่
ในการก ากับหรือในการให้บริการ  ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการท่างานให้มุ่งผลสัมฤทธ์ิและ
ผลประโยชน์ ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก อยู่ตลอดเวลา 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน่านวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบ  การท่างานที่เป็นดิจิทัลเข้ามา
ประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับ มาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เช่ือมโยงถึงกัน
และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และ
สร้างจิตส่านึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่าง สิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความ
ชัดเจน มีเพียงเท่าที่จ่าเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และน่าไปสู่การลดความเหลื่อม
ล้ าและเอื้อต่อการ พัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ  
และการอ่านวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม ตัวช้ีวัด ประกอบด้วย (๑) ระดับความพึงพอใจของประชาชน
ต่อการให้บริการ สาธารณะของภาครัฐ (๒) ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ (๓) ระดับความโปร่งใส การ
ทุจริต ประพฤติมิชอบและ (๔) ความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม โดยประเด็น ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ประกอบด้วย ๘ ประเด็น ได้แก่  
   6.1 ภำครัฐท่ียึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง ตอบสนองควำมต้องกำร และ ให้บริกำรอย่ำง
สะดวกรวดเร็ว โปร่งใส โดย (๑) การให้บริการสาธารณะของภาครัฐ ได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับแนว
หน้าของภูมิภาค และ (๒) ภาครัฐมีความเช่ือมโยง ในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการน่าเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาประยุกต์ใช้  
   6.2 ภำครัฐบริหำรงำนแบบบูรณำกำรโดยมียุทธศำสตร์ชำติเป็นเป้ำหมำย และเชื่อมโยง
กำรพัฒนำในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภำรกิจ และทุกพ้ืนท่ี โดย (๑) ให้ ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศ (๒) ระบบการเงินการคลังประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ  สนับสนุนการขับเคลือ่นยุทธศาสตร์ชาติและ (๓) ระบบติดตามประเมินผลที่สะท้อน 
การบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติในทุกระดับ  
   6.3 ภำครัฐมีขนำดเล็กลง เหมำะสมกับภำรกิจ ส่งเสริมให้ประชำชนและ ทุกภำคส่วนมี
ส่วนร่วมในกำรพัฒนำประเทศ โดย (๑) ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม (๒) ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ประเทศ และ (๓) ส่งเสริมการกระจายอ านาจ และสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถ่ินให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินเป็นหน่วยงานที่มี สมรรถนะสูง ตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาล  
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   6.4 ภำครัฐมีควำมทันสมัย โดย(๑) องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับ บริบทการ
พัฒนาประเทศ และ (๒) พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย  
   6.5 บุคลำกรภำครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส ำ นึก  
มีควำมสำมำรถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออำชีพ โดย (๑) ภาครัฐมีการบริหารก าลังคนที่มี ความคล่องตัว  
ยึดระบบคุณธรรม และ (๒) บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท่างานเพื่อ ประชาชน มีคุณธรรม และมีการ
พัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ  
   6.6 ภำครัฐมีควำมโปร่งใส ปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ โดย (๑) ประชาชนและ
ภาคีต่าง ๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตและประพฤติ มิชอบ (๒) บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลัก
คุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต (๓) การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมี
ความเด็ดขาด เป็นธรรม และตรวจสอบได้ และ (๔) การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
อย่าง เป็นระบบแบบบูรณาการ  
   6.7 กฎหมำยมีควำมสอดคล้องเหมำะสมกับบริบทต่ำง ๆ และมีเท่ำท่ีจ ำเป็น โดย(๑) 
ภาครัฐจัดให้มีกฎหมายที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลง (๒) มีกฎหมายเท่าที่จ่าเป็น 
และ (๓) การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสทิธิภาพ เท่าเทียม มีการเสริมสร้างประสทิธิภาพการใช้กฎหมาย ๘. 
กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชน  โดยเสมอภาค โดย (๑) บุคลากรและ
หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเคารพและยึดมั่น ในหลักประชาธิปไตย เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่พึง
ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม (๒) ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม มีบทบาทเชิงรุกร่วมกันในทุกขั้นตอน 
ของการค้นหาความจริง (๓) หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพ่ง อาญา และปกครองมีเป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์ร่วมกัน (๔) ส่งเสริมระบบยุติธรรมทางเลือก ระบบยุติธรรมชุมชน และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในกระบวนการยุติธรรม และ (๕) พัฒนามาตรการอื่นแทนโทษทางอาญา 
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1.2 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564)  
   แนวทางการก าหนดยุทธศาสตรก์ารพฒันาของแผนพฒันาฯ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย 10 
ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี ้
   ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์  
   1.1 ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และ พฤติกรรม
ที่พึงประสงค์  
   1.2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า  
   1.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
   1.4 ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ  
   1.5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและลดค่าใช้จ่ายในระบบสุขภาพภาครัฐ  
   1.6 พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย  
   1.7 ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง 
   ยุทธศำสตร์ท่ี 2 กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมและลดควำมเหลื่อมล้ ำในสังคม 
   2.1 การเพิม่โอกาสใหก้ับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ าสุดใหส้ามารถ
เข้าถึงบรกิารที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ 
   2.2 การกระจายการใหบ้รกิารภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มี
คุณภาพให้ครอบคลมุและทั่วถึง 
   2.3 การเสรมิสร้างศักยภาพชุมชน การพฒันาเศรษฐกิจชุมชนและการสร้างความเข้มแข็ง
การเงินฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีสทิธิในการ
จัดการทุน ที่ดินและทรัพยากรภายในชุมชม  
   ยุทธศำสตร์ท่ี 3 กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและแข่งขันไดอย่ำงยั่งยืน 
   3.1 การบริหารจัดการเศรษฐกจิส่วนรวม 
   3.2 การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ  
   ยุทธศำสตร์ท่ี 4 กำรเติบโตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 
   4.1 การรักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติสร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืนและเป็นธรรม 
   4.2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าเพื่อให้เกิดความมั่นคง  สมดุล และ
ยั่งยืน 
   4.3 แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม 
   4.4 ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   4.5 สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัว     
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
   4.6 บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ 
   4.7พัฒ นาร ะบบการบ ริ ห า รจั ด กา รแล ะกล ไกแก้ ไ ขปัญห าความ ขัดแย้ งด้ า น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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   4.8 การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 
   ยุทธศำสตร์ท่ี 5 กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงแห่งชำติเพ่ือกำรพัฒนำประเทศสูควำมมั่งค่ัง
และยั่งยืน 
   5.1 การรักษาความมั่นคงภายในเพื่อให้เกิดความสงบในสงัคมและธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของ
ชาติ 
   5.2 การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือ
ภัยคุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอื่นๆ 
   5.3 การส่งเสริมความร่วมมือกบัต่างประเทศด้านความมั่นคง เพื่อบูรณาการความร่วมมือกับ
มิตรประเทศเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคมและการป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ 
   5.4 การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพื่อคงไว้ซึ่งประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคงของชาติเหนืออาณาเขตทางทะเล 
   5.5 การบริหารจัดการความมั่นคงเพื่อการพัฒนา เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่าง
แผนงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงการพัฒนาภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  
   ยุทธศำสตร์ท่ี 6 กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐกำรป้องกันกำรทุจริตประพฤติมิชอบ และ
ธรรมำภิบำลในสังคมไทย  
   6.1 ปรับปรงุโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครฐั ให้มีความ
โปรง่ใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า 
   6.2 ปรับปรงุกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการ
คลังภาครัฐ 
   6.3 เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดบัการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล 
   6.4 เพิ่มประสิทธิภาพการบรหิารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
   6.5 ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   6.6 ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับ 
ข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 
   ยุทธศำสตร์ท่ี 7 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและระบบโลจิสติกส 
   7.1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง 

7.2 การสนบัสนุนการพฒันาระบบขนส่ง 
   7.3 การพัฒนาระบบโลจสิติกส ์
   7.4 การพัฒนาด้านพลังงาน 
   7.5 การพัฒนาเศรษฐกจิดิจทิัล 
   7.6 การพัฒนาระบบน้ าประปา  

   ยุทธศำสตร์ท่ี 8 กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์เทคโนโลยีวิจัย และนวัตกรรม 
   8.1 เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และ
เชิงสังคม 
   8.2 พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี (Technopreneur) 
   8.3 พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
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   ยุทธศำสตร์ท่ี 9 กำรพัฒนำภำค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 
   9.1 การพัฒนาภาคเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึงการพัฒนาเมือง 
การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ  
   ยุทธศำสตร์ท่ี 10 ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศเพ่ือกำรพัฒนำ 
   10.1 พัฒนาความเช่ือมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคมในกรอบ
ความร่วมมืออนุภูมิภาคภายใต้แผนงาน GMS,ACMECS,IMT-GT,BIMSTEC และ JDSและภูมิภาคอาเซียน   
เพื่ออ านวยความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจสิติกส์ พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ
การบริการ และการลงทุนที่โดดเด่นในภูมิภาค 
   - การส่งเสรมิการลงทุนไทยในต่างประเทศ (Outward investment) ของผู้ประกอบการไทย 
   - เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทาง
ยุทธศาสตร์ทั้งในระดับอนุภูมิภาค และภูมิภาคที่มีความเสมอภาคกัน 
   - การสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาคและนานาประเทศ 
   - บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการต่างประเทศ 
   - การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศระหว่างภูมิภาคโดยมีบทบาทที่สรา้งสรรค์
เพื่อเป็นทางเลือกในการด าเนินนโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลก เพื่อรักษาสมดุลในปฏิสัมพันธ์ระหว่างไทย
และมหาอ านาจต่างๆทั้งในระดับโลกและภูมิภาค 
   - ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความมั่นคง 
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1.3 แผนพัฒนำภำค/แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนำจังหวัด 

1.3.1 แผนพัฒนำภำคเหนือ พ.2568ศ. 2560 – 2565 ฉบับทบทวน 
   ภาคเหนือมีทุนทางสังคมและวัฒนธรรมประเพณีที่มีอัตลักษณ์โดดเด่น มีการฟื้นฟู สืบสาน
และสร้างสรรค์พัฒนาสู่การผลิตสินค้าและบริการ  โดยเฉพาะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีบริการสุขภาพและ
ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมที่มีช่ือเสียงระดับสากล พื้นที่เกษตรของภาคเหนือมีขนาดเล็กเหมาะสมต่อการปรับระบบ
การผลิต เพื่อสร้างคุณค่าตามแนวทางเกษตรอินทรีย์ นอกจากนี้ ท าเลที่ตั้งของภาคเหนือมีศักยภาพในการ
ขยายการค้า การลงทุนและบรกิารเช่ือมโยงเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขงและ
สามารถขยายไปสู่จีนตอนใต้และกลุ่มประเทศเอเชียใต้ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ -ใต้ และ ตะวันออก-
ตะวันตก รวมถึงเป็นพื้นที่ป่าต้นน้าที่ส าคัญของประเทศ ดังนั้น การพัฒนาภาคเหนือสู่ความ “มั่นคง มั่งค่ัง 
ยั่งยืน” จาเป็นจะต้องนาศักยภาพทางภูมิสังคมประกอบกับปัจจัยสนับสนุนด้านโครงสร้ างพื้นฐาน และองค์
ความรู้ของสถาบันการศึกษาและองค์กรในพื้นที่มาใช้ในการต่อยอดการผลติและบริการทีม่ีศักยภาพและโอกาส
เพื่อสร้างมูลค่าสูงตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากการเช่ือมโยงกับประเทศเพื่อน
บ้าน ในการเสริมสร้างขีดความสามารถของธุรกิจท้องถ่ินเพื่อขยายฐานเศรษฐกิจของภาค 
   เป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร:์ พัฒนาเป็นฐานเศรษฐกจิสร้างสรรค์มูลค่าสูง เช่ือมโยงเศรษฐกิจ
กับประเทศในกลุม่อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง 
   วัตถุประสงค์ 
   1. เพื่อยกระดับการผลิตและการสร้างมลูค่าเพิม่แก่สินค้าและบริการ โดยใช้ความรู้ 
เทคโนโลยีนวัตกรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ินที่มีอัตตลักษณ์ 
   2. เพื่อเช่ือมโยงห่วงโซ่คุณค่าของระบบเศรษฐกิจภาคเข้ากบัระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
   3. เพื่อดูแลช่วยเหลือคนจน และผู้สงูอายุ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี พึ่งพาตนเอง พึ่งพาครอบครัว 
และพึ่งพากันในชุมชนได้ 
   4. เพื่อแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม ได้แก่ การบริหารจัดการน้า ป่า
ต้นน้า และปัญหาหมอกควัน 
   เป้ำหมำย 
   1. อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคเหนือขยายตัวเพิ่มข้ึน 
   2. สัมประสิทธ์ิความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ภาคเหนือล  
   ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย 

ตัวชี้วัด ค่ำฐำน 
ค่ำเป้ำหมำย 

2562 2563 2564 2565 2562-2565 
อัตราการเจริญเติบโต 
ทางเศรษฐกิจของ 
ภาคเหนือ 

639,691 
ล้านบาท 

(มูลค่า CMV 
ปี 2559) 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ ากว่า 

ร้อยละ 3.0 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ ากว่า 

ร้อยละ 3.0 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ ากว่า 

ร้อยละ 3.0 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ ากว่า 

ร้อยละ 3.0 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ ากว่า 

ร้อยละ 3.0 

สัมประสิทธ์ิความไม่เสมอภาค 
(Gini Coefficient) 
ในการกระจายรายได้ 
ภาคเหนือ 

0.417 
(ปี ๒๕๖๐) 

ลดลงต่ ากว่า 
0.417 

ลดลงต่ ากว่า 
0.417 

ลดลงต่ ากว่า 
0.417 

ลดลงต่ ากว่า 
0.417 

ลดลงต่ ากว่า 
0.417 
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ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
   ยุทธศำสตร์ท่ี ๑ พัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มีคุณภาพ สามารถสร้าง
มูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน และกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึง รวมทั้งต่อยอดการผลิตสินค้าและบริการที่มีศักยภาพ
สูงด้วยภูมิปัญญาและนวัตกรรม 
   ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย 

ตัวชี้วัด ค่ำฐำน 
ค่ำเป้ำหมำย 

2562 2563 2564 2565 2562-2565 
รายได้การท่องเที่ยว 
ภาคเหนือ 

๑๕๘,๗๗๑ 
ล้านบาท 

(ปี ๒๕๕๙) 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ ากว่า 

ร้อยละ 12.0 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ ากว่า 

ร้อยละ 12.0 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ ากว่า 

ร้อยละ 12.0 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ ากว่า 

ร้อยละ 12.0 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ ากว่า 

ร้อยละ 12.0 
 
   แนวทำงกำรพัฒนำ 
   1) พัฒนากลุ่มท่องเที่ยวที่มีศักยภาพตามแนวทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 
ได้แก่ (๑) กลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธ์ุ  ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง 
แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน (๒) กลุ่มท่องเที่ยวมรดกโลก (ทางประวัติศาสตร์) ในพื้นที่ จังหวัด
สุโขทัย และกาแพงเพชร (๓) กลุ่มท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน น่าน 
เพชรบูรณ์ อุทัยธานี (๔) กลุ่มท่องเที่ยวที่มเีปา้หมายเฉพาะ ได้แก่ MICE ในจังหวัดเชียงใหม่ ท่องเที่ยวเชิงผจญ
ภัย/กีฬาเพื่อการพักผ่อน/เชิงสุขภาพ และการพานักระยะยาว ในจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน น่าน โดยมี
แนวทางดาเนินการดังนี้ 
    (1) พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความ
สะดวกที่มีมาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
    (2) พัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เพื่อนามาพัฒนา
ต่อยอดสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว อาทิ การวิจัย การพัฒนานวัตกรรม การออกแบบ การสื่อสาร 
ตลอดจนส่งเสริมการจดทะเบียน การคุ้มครอง การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อสนับสนุนการพัฒนาต่อยอด
ไปสู่การท่อง เที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
    (3) สนับสนุน Community Based Tourism/Local Tourism เพื่อกระจาย
ประโยชน์จากการท่องเที่ยวสูชุ่มชน รวมทั้งให้ความส าคัญกับการฟืน้ฟูสืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน
และนามาประยุกต์สร้างสรรค์สินค้าและบริการท่องเที่ยวที่มีอัตลักษณ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 
    (4) สนับสนุนการเช่ือมโยงเส้นทางท่องเที่ยวทั้งระหว่างแหล่งท่องเที่ยวในภาค 
เช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ เส้นทางสายวัฒนธรรม เส้นทางท่องเที่ยวแหล่งมรดกโลก และส่งเสริม
กิจกรรมท่องเที่ยวและบริการรูปแบบใหม่ๆ เพื่อสร้างรายได้ตลอดปี 
    (5) เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
เพื่อให้มีทักษะและองค์ความรู้ในธุรกิจตลอดห่วงโซ่การผลิต การท่องเที่ยว ทั้งด้านการออกแบบ การวิจัยและ
พัฒนา การสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยี เพื่อสร้างความแตกต่างและความโดดเด่นของสินค้าและบริการให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดท่องเที่ยว รวมทั้งสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจและการตลาด ทั้งการ
รักษาฐานเดิมและขยายไปสู่ตลาดกลุ่มใหม่ที่มีศักยภาพและการสร้างตลาดในรูปแบบ e-tourism 
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    (6) รักษาอัตลักษณ์ของเมือง โดยให้ความส าคัญต่อการอนุรักษ์ สืบสานประเพณี 
วัฒนธรรมสถาปัตยกรรมพื้นบ้าน และเมืองเก่า โดยเฉพาะเมืองเก่าเชียงใหม่ เชียงราย แพร่ ตาก พะเยา น่าน 
ก าแพงเพชรลาปาง ล าพูน และแม่ฮ่องสอน การส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน และการสร้าง“แบรนด์”  
หรือเอกลักษณ์ของเมืองรวมทั้งพัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองศูนย์กลางของจังหวัด  และเมืองท่องเที่ยวให้เป็น
เมืองน่าอยู่เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเมืองให้มีคุณค่าเอื้อต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีสมดุล 
   2) พัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมายที่มีศักยภาพสูง ได้แก่ กลุ่มอาหารและ
สินค้าเพื่อสุขภาพ กลุ่มบริการทางการแพทย์และสุขภาพ และกลุ่มผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ โดยให้จังหวัด
เชียงใหม่เป็นศูนย์กลางและขยายสู่พื้นที่เครือข่ายที่มีศักยภาพ โดยมีแนวทางดาเนินการดังนี้ 
    (1) สนับสนุนสถาบันการศึกษาในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม และส่งเสริม
การนามาใช้เชิงพาณิชย์ ตามแนวคิดการสร้าง Food Valley เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าและบริการให้
ตอบสนองต่อตลาดเป้าหมายเฉพาะ อาทิ กลุ่มสินค้าเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ กลุ่มอาหารเสริมสุขภาพและความ
งาม 
    (2) ขยายเครือข่ายการพัฒนาธุรกิจบริการทางการแพทย์และสุขภาพให้มีความ
หลากหลายสอดคล้องกับตลาดเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ มุ่งสู่การเป็น 
Medical &Wellness Hub ระดับอนุภูมิภาค 
    (3) สนับสนุนการพัฒนาเชียงใหม่เป็น Creative City พร้อมทั้งสนับสนุนการวิจัย
และพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมผนวกกับความโดดเด่นของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้สินค้ามีความแตกต่างโดดเด่นสามารถตอบสนองต่อตลาดเป้าหมายเฉพาะ  อาทิ สินค้า Life Style สินค้า
หัตถกรรม และของที่ระลึกต่างๆ ที่เน้นคุณภาพทั้งการออกแบบและการใช้งาน 
    (4) เสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มธุรกิจ ขยายเครือข่ายเพื่อให้เกิดพลังในการ
ขับเคลื่อน และพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจตลอด Value Chain 
    (5) เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมายกลุ่ม
เศรษฐกิจสร้างสรรค์กลุ่มวิสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน ในการดาเนินธุรกิจด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล 
   ยุทธศำสตร์ท่ี ๒ ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกจิพเิศษ และการเช่ือมโยงกบัอนุภูมิภาค GMS 
BIMSTECและ AEC เพื่อขยายฐานเศรษฐกิจของภาค 
   ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย 

ตัวชี้วัด ค่ำฐำน 
ค่ำเป้ำหมำย 

2562 2563 2564 2565 2562-2565 
มูลค่าการค้าชายแดน 
ภาคเหนือ 

๑๕๒,๐๔๘ 
ล้านบาท 

(ปี ๒๕๕๙) 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ ากว่า 

ร้อยละ 12.0 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ ากว่า 

ร้อยละ 12.0 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ ากว่า 

ร้อยละ 12.0 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ ากว่า 

ร้อยละ 12.0 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ ากว่า 

ร้อยละ 12.0 
อัตราการขยายตัว 
ของการผลิตสาขา 
อุตสาหกรรม 
ภาคเหนือ 

๑๑๖,๓๗๓ 
ล้านบาท 

(มูลค่า CMV 
ปี ๒๕๕๙) 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ ากว่า 

ร้อยละ 4.0 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ ากว่า 

ร้อยละ 4.0 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ ากว่า 

ร้อยละ 4.0 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ ากว่า 

ร้อยละ 4.0 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ ากว่า 

ร้อยละ 4.0 

    
 
 



~ 26 ~ 

   แนวทำงกำรพัฒนำ 
   1) เสริมศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐาน และวางผังเมืองทั้งเมืองหลักและเมืองชายแดนให้
สอดคล้องและสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  พัฒนาโครงข่ายเส้นทางและระบบ
ขนส่งย่อยที่เช่ือมต่อกับระบบหลักของประเทศและอนุภูมิภาคตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ -ใต้ และ แนว
ตะวันออก-ตะวันตก รวมทั้งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่งและสิ่งอานวยความสะดวก ซึ่งจะรองรับการ
เป็นพื้นที่เศรษฐกิจส าคัญเช่ือมโยงอนุภูมิภาค GMS BIMSTEC และ AEC 
   2) พัฒนาเชียงใหม่เป็นเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจ ให้มีศักยภาพในการดาเนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจเทียบเท่าเมืองขนาดใหญ่ในระดับนานาชาติและมีความน่าอยู่  โครงสร้างพื้นฐานและระบบขนส่ง
มวลชนขนาดใหญ่และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล  จัดทาแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินของศูนย์
เศรษฐกิจ แหล่งที่อยู่อาศัยและพื้นที่เฉพาะในเมือง เช่น เขตอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พื้นที่อนุรักษ์มรดกทาง
วัฒนธรรม และพื้นที่เปิดโล่งตามหลักการจัดทาแผนผังภูมินิเวศ โดยเฉพาะเร่งรัดการดาเนินงานตามผล
การศึกษาเกี่ยวกับระบบขนสง่สาธารณะของ สนข.โดยพิจารณาขยายขีดความสามารถของระบบท่าอากาศยาน 
พัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อรองรับสังคมดิจิทัล พัฒนาระบบ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน 
   3) พัฒนาเมืองสถานีขนส่งระบบรางที่นครสวรรค์ แพร ่(อ าเภอเด่นชัย) เชียงราย (อ าเภอ
เชียงของ)และเมืองในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน ได้แก่ อ าเภอแม่สอด อ าเภอแม่สาย อ าเภอเชียงแสน 
อ าเภอเชียงของโดยจัดทาแผนแมบ่ทพื้นที่และแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินตามความเหมาะสมของการใช้พื้นที่
ของแต่ละเมือง พัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ใหท้ั่วถึงสามารถเช่ือมโยงกบัพื้นทีโ่ดยรอบ
และประเทศเพื่อนบ้านรวมทั้งส่งเสริมกจิกรรมเศรษฐกิจทีเ่หมาะสมกับพื้นที่ 
   4) พัฒนาผูป้ระกอบการและบุคลากรให้มีความรู้ มีทักษะฝมีือ เข้าถึงข้อมลูกฎระเบียบการ
ดาเนินธุรกิจในธุรกิจระดับภูมิภาค และสากล รวมถึงเงื่อนไขทางด้านสิง่แวดล้อมและมนุษยธรรมที่ถูกนามา
เป็นข้อกีดกันทางการค้า รวมทั้งสนบัสนุนให้องค์กรภาคธุรกจิเอกชนทีม่ีความเข้มแข็งร่วมพฒันาเครอืข่ายกับ
ธุรกิจทอ้งถ่ินที่มีศักยภาพ เพื่อยกระดับขีดความสามารถใหเ้ข้าสู่ Supply Chain ของธุรกิจใหญ่ได ้
   5) พัฒนาสินค้าทีม่ีศักยภาพสามารถแข่งขันได้ รวมทั้งสินค้าที่ตอบสนองตลาดในกลุม่
ประเทศเพื่อนบ้าน และ AEC โดยให้ความส าคัญกับการใช้ประโยชน์ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบอย่างการ
เกื้อกลูกันบนความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนทัง้ไทยและเพือ่นบ้าน ซึ่งจะสอดรบักบัการเป็นเขตพัฒนา
เศรษฐกจิพิเศษของพื้นที่อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก และจังหวัดเชียงราย 
   ยุทธศำสตร์ท่ี ๓ ยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัยเช่ือมโยง 
สู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง 
   ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย 

ตัวชี้วัด ค่ำฐำน 
ค่ำเป้ำหมำย 

2562 2563 2564 2565 2562-2565 
อัตราการขยายตัว 
การผลิตภาคเกษตร 
ภาคเหนือ 

๙๙,๗๒๐ 
ล้านบาท 

(มูลค่า CMV 
ปี ๒๕๕๙) 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ ากว่า 

ร้อยละ 12.0 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ ากว่า 

ร้อยละ 12.0 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ ากว่า 

ร้อยละ 12.0 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ ากว่า 

ร้อยละ 12.0 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ ากว่า 

ร้อยละ 12.0 

 
 



~ 27 ~ 

   แนวทำงกำรพัฒนำ 
   1) พัฒนาฐานการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ในพื้นทีภ่าคเหนือตอนบน และเกษตรปลอดภัยใน
พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง โดยสนับสนุนการท าเกษตรยั่งยืนอย่างครบวงจร เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ 
สนับสนุนการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายเกษตรกรเพื่อพัฒนาทั้งด้านการผลิตและการตลาดอย่างมี
ประสิทธิภาพ ให้ความรู้กับเกษตรกรในการใช้สารอินทรยี์แทนสารเคมี เฝ้าระวังผลกระทบจากการใช้สารเคมีที่
มีต่อดินและน้า ส่งเสริมช่องทางการกระจายผลผลิต สร้างพฤติกรรมและค่านิยมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ 
สนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพ ผลผลิต และการตรวจสอบย้อนกลับอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างความมั่นใจให้
ผู้บริโภค 
   2) สนับสนุนการเช่ือมโยงผลผลิตเกษตรสู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่มีศักยภาพ ได้แก่ (๑) 
การแปรรปูพืชผัก ผลไม ้สมุนไพร (ไพล คาวตอง ยอ มะขามป้อม คาฝอย) ในจังหวัดเชียงใหม ่เชียงราย ลา
ปาง ลาพูน(๒) การแปรรูปข้าว พืชไร่ พืชพลังงาน ในจังหวัดพิจิตร ก าแพงเพชร นครสวรรค์ โดยสนับสนุน
การพัฒนาสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่คุณค่า ส่งเสรมิการนานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหมท่ี่ตอบสนองความต้องการของตลาดเฉพาะ และสนับสนุนการนา
ผลผลิตและวัสดเุหลือใช้ทางการเกษตรจากพืชและสัตว์มาผลิตพลงังานทดแทน 
   3) พัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพอย่างบูรณาการตลอดห่วงโซ่คุณค่า  และเช่ือมโยงกับ
อุตสาหกรรมเกษตรชีวภาพ อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร และแปรรูปชีวมวล ในจังหวัดนครสวรรค์ และ
ก าแพงเพชร โดยสนับสนุนการนาผลผลิตและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรจากพืชและสัตว์ พัฒนาเป็นพลังงาน
ทดแทน สนับสนุนการพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ในการนาพืช/วัสดุชีวภาพ มาใช้ประโยชน์ตลอดห่วงโซ่
คุณค่า อาทิ ใช้ประโยชน์ในการเป็นอาหารสัตว์แปรรูปเพื่อเป็นสินค้า น ากากมาใช้ในการผลิตพลังงานชีวมวล 
เป็นการเพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตรที่ได้ประโยชน์สูงสุดและช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม  ส่งเสริมการวิจัยและ
พัฒนา ตลอดจนพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมชีวภาพในพื้นที่ที่เหมาะสม 
   4) สนับสนนุการวิจัยและพัฒนาทางการเกษตรทั้งระบบ ส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลิตและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ การให้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจการผลิตแก่
เกษตรกร เช่นการโซนน่ิงพื้นที่ปลูกพืช การเกษตรแปลงใหญ่ซึ่งเป็นการบริหารจัดการที่ดินให้เกิดประโยชน์
สอดคล้องกับศักยภาพและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต 
   5) สร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นเกษตรกรอัจฉริยะ  (Smart Farmer) ที่มีขีด
ความสามารถในการแข่งขัน โดยยกระดับให้เกษตรกรเป็นผู้ประกอบการเกษตรบนฐานทรัพยากรชีวภาพและ
ภูมิปัญญาท้องถ่ินรวมทั้งพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการเข้าถึงองค์ความรู้ด้านการผลิตและการตลาด การใช้
ประโยชน์จากข้อมูลแหล่งเงินทุน และเทคโนโลยี 
   6) พัฒนาช่องทางตลาดออนไลน์และระบบโลจิสติกส์สาหรับสินค้าเกษตรจากชุมชน พัฒนา
นวัตกรรมส าหรับการสร้างระบบโลจิสติกส์สินค้าเกษตรจากชุมชน เพื่อส่งเสริมการขายสินค้าเกษตรออนไลน์
โดยเกษตรกร 
   7) พัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตรอย่างเป็นระบบเครือข่ายที่เช่ือมโยง  เพื่อใช้ประโยชน์ได้
อย่างเหมาะสมและเต็มประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาแหล่งเก็บกักน้านอกเขตพื้นที่ชลประทาน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการกักเก็บน้าไว้ใช้ในพื้นที่เกษตรกรรม แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้าของเกษตรกรในพื้นที่นอก
เขตชลประทาน 
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   ยุทธศำสตร์ท่ี ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาระบบดูแลผู้สงูอายุ
อย่างมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ยกระดบัทักษะฝีมอืแรงงานภาคบริการ 
   ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย 

ตัวชี้วัด ค่ำฐำน 
ค่ำเป้ำหมำย 

2562 2563 2564 2565 2562-2565 
สัดส่วนคนจน 
ภาคเหนือ 

ร้อยละ ๙.๘๓ 
(ปี ๒๕๕๙) 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ ากว่า 

ร้อยละ 8.0 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ ากว่า 

ร้อยละ 8.0 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ ากว่า 

ร้อยละ 8.0 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ ากว่า 

ร้อยละ 8.0 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ ากว่า 

ร้อยละ 8.0 
สัดส่วนผู้สูงอายุที่ 
เข้าถึงบริการดูแล 
ผู้สูงอายุระยะยาว 
(Long Term Care) 
ภาคเหนือ 

ร้อยละ ๐.๖๗ 
(ปี ๒๕๕๙) 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ ากว่า 

ร้อยละ 5.0 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ ากว่า 

ร้อยละ 5.0 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ ากว่า 

ร้อยละ 5.0 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ ากว่า 

ร้อยละ 5.0 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ ากว่า 

ร้อยละ 5.0 

   แนวทำงกำรพัฒนำ 
   1) ส่งเสริมการสร้างรายได้และการมีงานทาของผู้สูงอายุและผู้มีรายได้น้อย โดยดาเนินการ
ในรูปของกลุ่มอาชีพและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมการน าภูมิปัญญาผู้สูงอายุไปใช้ในการพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชน เพื่อให้มีรายได้และได้พัฒนาศักยภาพของตัวเองอย่างต่อเนื่อง สามารถพึ่งพาตนเองได้และมีคุณภาพ
ชีวิตดีข้ึน 
   2) พัฒนายกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ที่มีข้อจากัดทางกายภาพ
และมีปัญหาความยากจน ตามแนวทางแม่ฮ่องสอนโมเดล 
   3) พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวสาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง โดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชนและการบูรณาการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับการเพิ่มข้ึนของผู้สูงอายุที่ไม่สามารถดูแล
ตนเองได ้รวมทั้งแก้ปัญหาการขาดแคลนผู้ดูแลผู้สูงอายุ ตลอดจนสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการ
จัดบริการด้านสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสในชุมชน 
   4) พัฒนาแรงงานให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงานควบคู่ไปกับการยกระดับทักษะฝีมือให้สูงข้ึน สอดคล้องกับโครงสร้างการผลิตและบริการบน
ฐานความรู้และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
   5) สร้างความเข้มแข็งและสร้างสภาพแวดล้อมในการพัฒนาให้กับสถาบันครอบครัวและ
ชุมชน เพื่อให้ชุมชนเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตลอดจนการจัดสวัสดิการชุมชนได้อย่างยั่งยืน
และเป็นโครงข่ายการคุ้มครองทางสังคมให้กับผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสในชุมชน 
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   ยุทธศำสตร์ท่ี ๕ อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ าให้คงความสมบรูณ์ จัดระบบบรหิารจัดการน้ า
อย่างเหมาะสมและเช่ือมโยงพื้นทีเ่กษตรให้ทั่วถึง ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันอย่างยั่งยืน 
   ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย 

ตัวชี้วัด ค่ำฐำน 
ค่ำเป้ำหมำย 

2562 2563 2564 2565 2562-2565 
สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ต่อ 
พื้นที่ภาคเหนือ 

ร้อยละ ๕๒.๕ 
(ปี ๒๕๕๙) 

ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 
๕๘.๐ 

ของพื้นที่ 
ภาค 

ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 
๕๘.๐ 

ของพื้นที่ 
ภาค 

ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 
๕๘.๐ 

ของพื้นที่ 
ภาค 

ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 
๕๘.๐ 

ของพื้นที่ 
ภาค 

ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 
๕๘.๐ 

ของพื้นที่ 
ภาค 

จ านวนวันที่มีค่าฝุ่น 
ละอองขนาดเล็ก 
(PM1๐) 
เกินมาตรฐาน 
ของภาคเหนือ 

๓๘ วัน 
(ปี ๒๕๕๙) 

ไม่เกิน 
๑๕ วัน 

ไม่เกิน 
๑๕ วัน 

ไม่เกิน 
๑๕ วัน 

ไม่เกิน 
๑๕ วัน 

ไม่เกิน 
๑๕ วัน 

   แนวทำงกำรพัฒนำ 
   1) อนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศและป่าไม้ในพื้นที่ป่าต้นน้ าในพื้นที่ ๘ จังหวัดภาคเหนือ
ตอนบนโดยเฉพาะ จังหวัดน่าน โดยให้ความส าคัญกับการฟื้นฟูป่าต้นน้ าที่เสื่อมโทรมให้มีความอุดมสมบูรณ์ 
เพื่อให้เป็นฐานทรัพยากรที่มั่นคงและเป็นแหล่งดูดซับน้ าฝนและเพิ่มปริมาณน้ าต้นทุนในแต่ละลุ่มน้ าควบคู่ไป
กับการป้องกันแก้ไขปัญหาการบุกรุกท าลายพื้นที่ป่า ตลอดจนส่งเสริมการปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าต้นน้ า 
   2) พัฒนาการจัดการน้ าเชิงลุ่มน้ าทั้งระบบในลุ่มน้ าหลักของภาค ได้แก่ ลุ่มน้ าปิง วัง ยม และ
น่าน และพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ าธรรมชาติขนาดใหญ่ที่ส าคัญ ได้แก่ บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ บึงสีไฟ 
จังหวัดพิจิตร และกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา เพื่อให้เกิดความสมดุลทั้งในด้านการจัดหา การใช้ และการ
อนุรักษ์ 
   3) แก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและจังหวัดตาก โดยส่งเสริมการ
ปรับเปลี่ยนการท าการเกษตรจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวไปสู่การปลูกพืชในระบบวนเกษตร  สนับสนุนการวิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยีและระบบจัดการพื้นที่เกษตรที่เหมาะสม การส่งเสริมให้นาเศษวัสดุทางการเกษตรไปใช้
ประโยชน์ เพื่อลดการเผาวัสดุทางการเกษตร และส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน
ประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควัน 
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1.3.2 แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนบน 1 พ.ศ. 2561 – 2565  
(ฉบับทบทวน) 

   แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (พ.ศ. 2561 - 2565) ได้กาหนดกรอบแนวคิด
การพัฒนาในระยะ 5 ป ีข้างหน้าโดยพิจารณาจากทั้งนโยบาย/ยุทธศาสตร์ระดับชาติและรัฐบาล ศักยภาพของ
พื้นที่และปัญหาความต้องการของประชาชน โดยได้ก าหนดประเด็นส าคัญที่เป็นธงนา (flagships) ของการ
พัฒนาที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ให้ความส าคัญ ได้แก่ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสร้างสรรค์ 
เกษตรมูลค่าสูง อุทยานอาหารการพัฒนาดังกล่าวประสบความส าเร็จซึ่งต้องอาศัยพื้นฐานความเข็มแข็งจาก
ระดับจังหวัด ได้แก่ ความเข้มแข็งทางสังคม การสร้างความมั่นคง การอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
    กรอบแนวคิดของแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ดังกล่าวมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายส าคัญอื่นๆ 
ของรัฐบาลดังนี้ ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถใน
การแข่งขันและยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ส าหรับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นั้น กรอบแนวคิดดังกล่าวมีความสอดคล้องภายใต้
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ
ซึ่งก าหนดเป้าหมายที่จะ“พัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง เช่ือมโยงเศรษฐกิจกับประเทศในกลุ่ม
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง” เมื่อพิจารณาถึงทิศทางการพัฒนาภาคเหนือ จะเห็นได้ว่าแนวทางการพัฒนาภายใต้
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ล้วนแล้วแต่มีความสอดรับกับการพัฒนาระดับภาคที่ก าหนดไว้ 
ถือเป็นการแปลงยุทธศาสตร์และถ่ายทอดเป้าหมายการพัฒนาระดับภาคลงมาสู่การขับเคลื่อนในระดับกลุ่ม
จังหวัด สาหรับนโยบาย Thailand 4.0 ซึ่งเป็นการพัฒนาเครื่องยนต์เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุด
ใหม่ (New engine of growth) ของรัฐบาลด้วยการแปลงความได้เปรียบเชิงเปรียบของประเทศที่มีอยู่  2 
ด้าน คือ ความหลากหลายเชิงชีวภาพ และความหลากหลายเชิงวัฒนธรรมให้เป็นความได้เปรียบเชิงในแข่งขัน 
โดยการเติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการวิจัยและพัฒนา
แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบเป็น 5 กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย นั้น จะเห็นได้ว่า
จากกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย ทั้ง 5 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย 
   1. กลุ่มอาหาร เกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture, and Bio-tech) 
   2. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย ์(Health, Wellness and Bio-
Med) 
   3. กลุ่มเครื่องมืออปุกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์
ควบคุม (Smart Devices, Robotics and Mechatronics ) 
   4. กลุ่มดจิิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เช่ือมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์
และเทคโนโลยสีมองกลฝงัตัว (Digital, IoT, Artificial Intellegence and Embedded Technology) 
   5. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการทีม่ีมลูค่าสูง (Creative, Culture 
and High Value Services) 
    
 



~ 31 ~ 

   กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้ก าหนดทิศทางการพฒันาส าคัญทีส่นับสนุนและสอดรับ
กับทิศทางการพัฒนาของประเทศใน 3 กลุม่ คือ กลุ่มอาหาร เกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ กลุ่มสาธารณสุข 
สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย ์และกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบรกิารที่มีมลูค่าสงู
ขณะเดียวกัน กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ยังได้ยึดปัญหา ความต้องการของประชาชนในพื้นที่เป็นวาระ
ส าคัญของการก าหนดประเด็นการพฒันาเพือ่ใหส้ามารถนาศักยภาพของพื้นที่ทีม่ีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนได้  
 เป้ำหมำยกำรพัฒนำกลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนบน 1  

“ยกระดบัการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน และการเกษตร สู่ฐานเศรษฐกิจมูลค่าสูงเพื่อเช่ือมโยง
เศรษฐกจิกับห่วงโซ่อุปทานของโลก” 

 ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำกลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนบน 1  
   1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด (Gross Provincial Cluster Product: GPCP) ภาพรวม
เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า 3% 
   2. ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด (Gross Provincial Cluster Product: GPCP)  
ของเศรษฐกิจมูลค่าสูง มีสัดส่วนไม่น้อยกว่า 5% ของ GPCP ภาพรวม 
   3. การเพิ่มข้ึนของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment: FDI) 
ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
 ประเด็นกำรพัฒนำของกลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนบน 1  
   ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 1 พัฒนาอุตสาหกรรมการทอ่งเที่ยวและบริการที่เน้นความโดดเด่น
และเช่ือมโยงห่วงโซมู่ลค่าเพิ่มการท่องเที่ยวของกลุม่จงัหวัด 

  วัตถุประสงค์ 
1. สร้างแบรนด์ด้านการท่องเที่ยวที่ผสมผสานความสูงเด่นของสมัพัสมนุษย์และเทคโนโลยี 
2. เพื่อสร้างมาตรฐานการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน 
3. เพื่อเพิม่มลูค่าการตลาดที่เน้นการเป็นแหลง่ท่องเที่ยวปลายทาง (Destination) 
  เป้ำหมำยและตัวชี้วัด 
1. รายได้จากการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพิ่มข้ึน (ล้านบาท) 
2. จ านวนนักท่องเที่ยวในกลุม่จงัหวัดภาคเหนอืตอนบน 1 เพิ่มข้ึน (คน) 
  แนวทำงกำรพัฒนำ 
1. ก าหนดทิศทางยทุธศาสตร์และขอบเขตและเป้าหมายด้านการท่องเที่ยว 
2. พัฒนาระบบบรหิารจัดการด้านการทอ่งเที่ยว 
3. เตรียมความพร้อมและพฒันาศักยภาพบุคลากร 
4. พัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิง่อานวยความสะดวก 
5. พัฒนากิจกรรมและมาตรฐานธุรกจิที่เกี่ยวข้อง 
6. พัฒนาการตลาดและประชาสัมพันธ์ 
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   ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 2 เพิ่มศักยภาพการค้า การลงทุน การค้าชายแดนและการค้า
ต่างประเทศ 
    วัตถุประสงค์ 
  1. พัฒนาเมอืงในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 สู่ Smart City 
  2. เป็นศูนย์กลางทางการค้า การลงทุนของภาคเหนือ เช่ือมโยงความร่วมมือทางเศรษฐกจิทั้งในและ
ต่างประเทศ 
    เป้ำหมำยและตัวชี้วัด 
  1. พื้นที่การพฒันาแบบ Smart City (แห่ง) 
  2. ร้อยละที่เพิม่ขึ้นของรายได้จากการค้าการลงทุนของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

  แนวทำงกำรพัฒนำ 
  1. ส่งเสรมิการวิจัยและพัฒนา (R&D) 
  2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและดจิิทลั 
  3. พัฒนาทรพัยากรมนุษย์และเครือข่าย 
  4. พัฒนาและเช่ือมโยงนวัตกรรมสูเ่ชิงพาณิชย ์
  5. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานกระบวนการผลิต การจัดการและการค้า 
  6. พัฒนาระบบโลจิสติกส ์
  7. พัฒนาระบบการตลาดช่องทางการตลาดและส่งเสริมการค้าการลงทุน 
    ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 3 พัฒนาเกษตรอินทรีย ์เกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูป ที่มุ่งเน้นการ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมลูค่าเพิ่ม 
    วัตถุประสงค์ 
   1. เพื่อเพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการเกษตร 
  2. เพื่อเพิม่มลูค่าผลิตผลการเกษตร 
    เป้ำหมำยและตัวชี้วัด 
  ร้อยละของมลูค่าเพิม่เฉลี่ยทีสู่งข้ึนของสินค้าเกษตรที่ส าคัญของกลุม่จงัหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
    แนวทำงกำรพัฒนำ 
  1. ส่งเสรมิการวิจัยและพัฒนา (R&D) 
  2. พัฒนาโครงสร้างและปจัจัยพื้นฐานทางการเกษตร 
  3. พัฒนาศักยภาพเกษตรกรและสถาบันการเกษตร 
  4. ส่งเสรมิการเพิม่ผลผลิต พัฒนาคุณภาพและลดต้นทุน 

5. ส่งเสรมิการแปรรูปที่ได้มาตรฐานเพื่อสร้างมลูค่าเพิ่มโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
6. พัฒนาการขนส่งและระบบการบรหิารจัดการสินค้า 
7. ส่งเสรมิการตลาดและสร้างการรบัรูส้ินค้าเกษตร 
8. ส่งเสรมิการบริโภค (Smart Consumer) 

 
 
 
   ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 4 พัฒนาการบรกิารด้านสุขภาพ (Wellness) แบบองค์รวม มุ่งเน้น
การเปลี่ยนแปลงเข้าสูส่ังคมผูสู้งอายุ 



~ 33 ~ 

   วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อสร้างเครื่องจักรเศรษฐกจิใหม่ด้านชีววิทยาศาสตรส์ุขภาพ 
2. การเพิม่มาตรฐานด้านสุขภาวะของกลุ่มผูสู้งอายุในกลุม่จงัหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

   เป้ำหมำยและตัวชี้วัด 
  1. ร้อยละที่เพิม่ขึ้นของจ านวนธุรกิจหรือสถานประกอบการประเภท Wellness ในกลุ่มจงัหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 

2. จ านวนผู้มีอายุยืนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของประชากรในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
แนวทำงกำรพัฒนำ 

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวก 
2. ส่งเสรมิพฒันาความพร้อมและศักยภาพคนและองค์ความรู้ 
3. สร้างความร่วมมือทุกภาคส่วน 
4. ยกระดับด้วยนวัตกรรม องค์ความรู้และมาตรฐาน 
5. เสรมิสร้างการรับรู้และการประชาสมัพันธ์ 
6. มุ่งสู่ศูนย์กลางด้านสุขภาพอย่างยั่งยืน 

   ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 5 บริหารจัดการ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรพัยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ยืน 

  วัตถุประสงค์ 
1. สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีข้ึน หรืออยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เกือ้หนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

  2. เพื่ออนรุักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้มีสภาพอุดมสมบรูณ์บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของภาคี
เครือข่ายและการใช้ประโยชน์อย่างมีคุณค่าที่ก่อใหเ้กิดความยั่งยืน 

3. เพื่อบริหารจัดการน้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการมสี่วนร่วมของทกุภาคส่วน 
  4. เพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับตัวและรับมือกบัผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และสาธารณภัย 

เป้ำหมำยและตัวชี้วัด 
1. จ านวนวันที่มีค่าคุณภาพอากาศ (PM10) เกินเกณฑ์มาตรฐาน 
2. จ านวนพื้นที่ป่าต้นน้าได้รบัการฟื้นฟูไม่น้อยกว่า 10,000 ไร่/ป ี

  3. จ านวนแหล่งน้าในพื้นที่ลุม่น้าสาขาทีส่ าคัญของกลุม่จงัหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ที่มีคุณภาพน้า
เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน 
  4. ร้อยละของจ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน/สถาบันการศึกษา ในพื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการเสริมศักยภาพและ
พัฒนากลไกการเตรียมความพร้อมรบัมือกบัสาธารณะภัย 
   แนวทำงกำรพัฒนำ 

1. ป้องกันควบคุม แก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าอย่างมสี่วนร่วมและยัง่ยืน 
2. ป้องกัน รักษา ฟื้นฟ ูและสง่เสรมิการใช้ประโยชนจ์ากทรพัยากรธรรมชาติอย่างบูรณาการ 
3. บริหารจัดการคุณภาพน้าในพื้นทีลุ่่มน้าสาขาทีส่ าคัญของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

  4. บริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่เสี่ยงให้สามารถปรับตัวและรบัมือกับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างยั่งยืน 
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1.3.3 แผนพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2561 – 2564) 
 วิสัยทัศน์ : “นครแห่งชีวิตและความมั่งค่ัง” (City of Life and Prosperity) (เมืองที่ให้ความสุขและ

ชีวิตที่มีคุณค่าแกผู้อยูอ่าศัยและผู้มาเยือนในฐานะเมืองที่น่าอยู่และน่าท่องเที่ยวในระดับโลก)  
 ต ำแหน่งกำรพัฒนำ (Positioning)  

  1. เมืองศูนย์กลางท่องเที่ยวและบริการสากล: MICE CITY, Wellness City  
  2. เมืองศูนย์กลางการค้าการลงทุนและการคมนาคมขนส่ง: Northern Landport  
  3. เมืองแห่งเกษตรปลอดภัย: Northern Food Valley  
  4. เมืองศูนย์กลางการศึกษาระดับภูมิภาค: Education Hub  
  5. เมืองศูนย์กลางการแพทย์และบริการสุขภาพ: Medical and Health Hub  
  6. เมืองแห่งความหลากหลายทางธรรมชาติและ วัฒนธรรม: Diversity of Nature and Culture 

 พันธกิจ   
  1. สง่เสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางท่องเที่ยว และบริการสากล  
  2. สง่เสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางการค้า การลงทุนและการคมนาคมขนส่ง  
  3. สง่เสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองแห่งเกษตร ปลอดภัย  
  4. สง่เสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางการศึกษา ระดับภูมิภาค  
  5. สง่เสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลาง การแพทย์และบริการสุขภาพ  
  6. สง่เสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองแห่งความ หลากหลายทางธรรมชาติและวัฒนธรรม 

 ประเด็นกำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ 
   ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 1 ส่งเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว และบริการสุขภาพ เช่ือมโยง
ชุมชนและท้องถ่ิน 
   วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางด้านการท่องเที่ยว สินค้าและบรกิาร 
  2. เพื่อสร้างการเช่ือมโยงของธุรกจิการท่องเที่ยวสู่ชุมชนและท้องถ่ิน    
   เป้ำหมำยและตัวชี้วัด 
  1. รายได้จากการท่องเที่ยวจงัหวัดเพิ่มข้ึน 
  2. จ านวนแหล่งท่องเที่ยว/สถานบรกิารด้านการท่องเที่ยวทีไ่ด้การรับรองคุณภาพ HA /(แห่ง) เพิ่มข้ึน 
  3. อัตราการเปลี่ยนแปลงของรายได้เฉลี่ยของคนครัวเรือนในจังหวัดเพิ่มข้ึน 
   แนวทำงกำรพัฒนำ 
  1. ส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพบุคลากร และผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว สินค้า และบรกิาร 
  2. ส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว และกิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชนและทอ้งถ่ิน
เช่ือมโยงสู่ระดับสากล 
  3. ส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอานวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว 
  4. ส่งเสรมิยกระดับมาตรฐานและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมลูค่าการทอ่งเที่ยวบนฐานการมสี่วนร่วม 
ของทุกภาคส่วน 
  5. ส่งเสรมิและเช่ือมโยงการประชาสัมพันธ์ และการตลาดทางการทอ่งเที่ยว 
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   ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 2 ส่งเสรมิการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุน สสูากล 
   วัตถุประสงค์ 
  1. ยกระดับการผลิตสินค้าและบรกิารใหม้ีมลูค่าเพิ่มสูงข้ึน 
  2. สร้างรายได้จากการจ าหน่ายสินค้าและบริการในตลาดทีเ่หมาะสม 
   เป้ำหมำยและตัวชี้วัด 
  1. อัตราการขยายตัวของมลูค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจงัหวัด (GPP)เพิ่มข้ึน 
  2. รายได้จากการจ าหน่ายสินค้าเกษตรและสินค้าชุมชน 
  3. รายได้จากการจ าหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนOTOP เพิ่มข้ึน    
   แนวทำงกำรพัฒนำ 
  1. ส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ผู้ประกอบการในการประกอบธุรกจิ 
  2. ส่งเสรมิและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการยกระดับการผลิตและการประกอบธุรกจิ 
  3. ส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอานวยความสะดวกในการผลิต และการ
ประกอบธุรกิจ 
  4. ส่งเสรมิและพัฒนาการเช่ือมโยงการผลิตและการประกอบธุรกิจสูร่ะดับสากล   
   ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 3 เสรมิสร้างสังคมให้มีคุณภาพคงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
   วัตถุประสงค์ 
  1. พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกกลุ่มวัย 
  2. การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้าทางสงัคม    
   เป้ำหมำยและตัวชี้วัด 
   1. ร้อยละของประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลง 
  2. ค่าสัมประสทิธ์ิการกระจายรายได้ลดลง 
  3. คนอาย ุ15 – 60 ปีเต็ม มีอาชีพและมีรายได้เพิ่มข้ึน 
  4. อัตราการว่างงานลดลง   
   แนวทำงกำรพัฒนำ 
   1. พัฒนาสู่ศูนย์กลางการศึกษาของภูมิภาคด้วยความเป็นเลศิด้านการศึกษา และการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 
  2. ส่งเสรมิวัฒนธรรมและภูมิปญัญาทีม่ีศักยภาพ ร่วมกบัเครือข่ายด้านวัฒนธรรมทุกระดับ 
  3. สง่เสรมิคุณธรรม จิตสาธารณะและประชารัฐ 
  4. เสรมิสร้างความพร้อมการเข้าสูส่ังคมผู้สงูอายุอย่างมีคุณภาพ 
  5. พัฒนาคุณภาพคนและสุขภาวะให้เหมาะสมตามช่วงวัย และความหลากหลายของประชากร 
  6. ลดความเหลื่อมล้าของสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง 
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   ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 4 สง่เสรมิและพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมให้สมบรูณ
โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
   วัตถุประสงค์ 
    1.ป้อ งกั นและฟื้ นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล้อมและสร้ า ง ระบบการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีส่วนร่วมในรูปแบบของเครือข่าย 
  2. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์และแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  3. การสร้างจิตสานึกสาธารณะ เพิ่มพื้นที่สีเขียว 
  4. พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการของเสียและพลังงาน  
   เป้ำหมำยและตัวชี้วัด 
  1. พื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิม่ขึ้น 
  2. จ านวนวันที่มีคุณภาพอากาศเกินกว่าเกณฑม์าตรฐานที่ลดลง 
  3. อัตราการเปลี่ยนแปลง 
   4. สัดส่วนขยะมลูฝอย/ของเสียที่นากลบัมาใช้ประโยชน์เพิม่ข้ึน  
   แนวทำงกำรพัฒนำ 
   1. ป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและฟืน้ฟูให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์สามารถอานวยประโยชน์ได้ทั้งทางตรง
และทางอ้อม 
   2. บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่เกิดมลพิษทางน้า ดิน อากาศ ขยะ และของเสียอันตรายให้มีคุณภาพดี
ข้ึน และพร้อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ 
  3. ส่งเสริมความเข้าใจและจิตสานึกของชุมชนในการอนุรักษ์หวงแหน ลดข้อขัดแย้ง และใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรอย่างคุ้มค่าในรูปแบบเครือข่าย 
  4. พัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมและการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์พลังงาน  และการใช้พลังงาน
ทดแทนให้เหมาะสมและยั่งยืน 
   ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 5 การเสริมสร้าง ความมั่นคง ความปลอดภัยและ ความสงบสุขของ 
ประชาชน 
   วัตถุประสงค์ 
  1. ชุมชนเข้มแข็ง สังคมเมืองปลอดภัยและสงบสุข 
  2. พื้นที่ชายแดนมีความมั่นคง สงบสุข  
   เป้ำหมำยและตัวชี้วัด 

1. สัดส่วนคดีอาชญากรรม (ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ) ลดลง 
2. สัดส่วนคดีอาชญากรรม (ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์) ลดลง 
3. อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุการจราจรทางบก ลดลง 
4. ร้อยละของพื้นที่ความเสี่ยงสูงต่อการเกิดสาธารณภัย ลดลงร้อยละ 3 

  5. ร้อยละของคดียาเสพติดรายส าคัญ (ฐานข้อหาผลิตจาหน่ายและครอบครองเพื่อจ าหน่าย) 
เปรียบเทียบกับคดีที่จับกุมทั้งหมดลดลง 

6. ร้อยละของหมู่บ้านที่มีปัญหายาเสพติด ลดลงร้อยละ 5 
  7. ร้อยละที่เพิ่มข้ึนของคดีการจับกุมการกระทาความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์และความผิดที่
เกี่ยวเนื่องตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑  
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   แนวทำงกำรพัฒนำ 
  1. เพิ่มประสิทธิภาพด้านความมั่นคงภายใน มุ่งเน้นการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน เพื่อ
รับมือกับปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคงทุกรูปแบบ 

2. เพิ่มประสิทธิและความพร้อมด้านความมั่นคงตามแนวชายแดน 
3. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยใช้กลไกประชารัฐ 

  4. เพิ่มประสิทธิภาพและเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยการมสี่วนร่วม
ของชุมชน  

1.3.4 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดเชียงใหม่  
 วิสัยทัศน์: “เป็นองค์กรหลักในการพฒันาท้องถ่ิน บนพื้นฐานของความเข้าใจในปญัหา และศักยภาพ

ของท้องถ่ิน โดยการมสี่วนร่วมของชุมชน” 
 พันธกิจ 

   1. เสรมิสร้างการมสี่วนร่วมทุกภาคส่วน ในการบริหารจัดการทองถ่ิน อยา่งมีประสิทธิภาพ  
   2. พัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครอง สว่นท้องถ่ินให้มีความทันสมัย มีคุณธรรม จริยธรรม
ตามกฎหมายบญัญัต ิ 
   3. สง่เสรมิบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน วัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน  
   4. สง่เสรมิและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของท้องถ่ิน 

 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  
   ยุทธศำสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรบัการพัฒนาเศรษฐกจิ
และสงัคม 
   เป้ำประสงค์ 
   1. ระบบสาธารณูปโภคการคมนาคมขนส่งมปีระสิทธิภาพสามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนอย่างทั่วถึง 
   2.ภาคเกษตรกรรมสามารถสร้างมลูค่าเพิม่และมีการกระจายรายได้ อย่างเหมาะสม 
   กลยุทธ ์
   1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งทีจ่ าเป็น 
   2. พัฒนาบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน 
   3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรเพือ่สร้างมลูค่าเพิม่ให้แก่ผลผลิตทางการเกษตร 
   แนวทำงกำรพัฒนำ 
   1. พัฒนาเส้นทางการคมนาคมและขนส่งทั้งทางถนน สะพาน ที่เหมาะสมสามารถตอบสนอง
ความจาเป็นและความต้องการของคนในท้องถ่ินมีความสอดคล้องและเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม การสร้างงานและกระจายรายได้อย่างทั่วถึง 
   2. ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของถนนให้ได้มาตรฐานที่ดี มีความปลอดภัยในการเดินทาง
และขนส่งสินค้า จัดให้มีไฟสัญญาณจราจร ป้ายเส้นทาง ระบบไฟฟ้าส่องสว่างที่เหมาะสมเพียงพอรวมถึงการ
ปรับปรุงคุณภาพการคมนาคมขนส่งทางน้ า 
   3. พัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภค  ให้สามารถใช้
วางแผนตัดสินใจในการพัฒนาได้ตามลาดับความส าคัญความจาเป็นเร่งด่วน เพื่อลดความซ้ าซ้อนของโครงการ
สามารถก าหนดแนวทางในการใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างท้องถ่ินได้อย่างเหมาะสมและคุ้มค่าต่อการลงทุน 
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   4. จัดท าผังเมือง ข้อบังคับการใช้พื้นที่ เพื่อก าหนดนโยบายและควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
อาคารบ้านเรือน โรงงานและการวางแผนพื้นที่เพาะปลูกโดยได้รับความเห็นชอบจากประชาชนในพื้นที่ 
   5. ผลักดันให้เกิดระบบการให้บริการขนส่งสาธารณะและขนส่งมวลชนที่เช่ือมโยงกับท้องถ่ิน
อื่นอย่างมีประสิทธิภาพสามารถรองรบัการใช้งานของประชาชนในท้องถ่ินและนักท่องเที่ยวในและต่างประเทศ 
    6. ปรับปรงุและพัฒนาสาธารณูปโภคด้านการเกษตรและชลประทาน เพื่อการเกษตรให้
สามารถป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยแลง้ที่มีตอ่ภาคเกษตรกรรมได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
   7. ปรับปรงุและพัฒนาสาธารณูปโภค เพื่อเพิ่มศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งใหก้ับ
ประชาชนในท้องถ่ิน โดยเฉพาะการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสร้างมลูค่าเพิม่และลดค่าใช้จ่ายในการกระจาย
สินค้า เช่น การจัดต้ังและดูแลตลาดกลางรับซือ้ขาย 
   8. พัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครฐัและเอกชนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทาง
การเกษตรอย่างมีส่วนร่วม ตลอดจนติดตามประเมินผลความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง   
    ยุทธศำสตร์ท่ี 2 ยุทธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   เป้ำประสงค์ 
   1. ชุมชนยึดถือและปฏิบัติตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเกิดภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจ 
   2. ท้องถ่ินมีการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและวิสาหกิจชุมชนให้มีความพร้อมแข่งขันและ
รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
   กลยุทธ ์
   1. ส่งเสรมิและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างภูมิคุม้กัน
ระบบเศรษฐกิจในทอ้งถ่ิน 
   2. ส่งเสรมิท้องถ่ินให้มกีารพฒันาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวในชุมชน มีความพร้อมแข่งขัน
และรองรบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
   3. พัฒนาศักยภาพผูป้ระกอบการและวิสาหกิจชุมชน เพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 
   แนวทำงกำรพัฒนำ 
   1. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชน ทั้งกิจกรรมทางการท่องเที่ยวเดิมและเพิ่ม
กิจกรรมใหม่ เช่นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงสุขภาพ และเชิงนิเวศที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม
ประเพณีบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วม เหมาะสมกับศักยภาพและเกิดประโยชน์ต่อคนในท้องถ่ิน 
   2. ศึกษา รวบรวม และเผยแพร่ข้อมูล เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบที่จะ
เกิดข้ึนจากการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อให้สามารถเตรียมความพร้อมและรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงด้านการท่องเที่ยวและวิสาหกิจชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   3. สร้างการมีส่วนร่วมและเช่ือมโยงระหว่างหน่วยงานภาครัฐ  เอกชนและท้องถ่ินที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการท่องเที่ยวในการพัฒนาและประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมทางการท่อง เที่ยวให้
เป็นที่รู้จักทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ 
   4. พัฒนาความรู้ผู้ประกอบการในท้องถ่ิน ในด้านการบริหารจัดการธุรกิจ ประกอบด้วย 
การตลาด การผลิต/การบริการ การบริหารจัดการและการเงิน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร ทักษะแรงงาน 
การศึกษาและพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่า ยกระดับการค้าและบริการให้ได้มาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในตลาด
การค้าอาเซียน 
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   5. เสริมสร้างความเข้มแข็งในชุมชนมีอ านาจในการต่อรองการจัดหาปัจจัยการผลิต เพื่อลด
ต้นทุนในการผลิตตลอดจนแสวงหาโอกาสทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศร่วมกันในลักษณะกลุ่มเครือข่าย 
โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน 
   6.ส่งเสริมการนาระบบเทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการธุรกิ จเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการผลิตการออกแบบเพื่อเพิ่มคุณภาพ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า/บริการ 
   ยุทธศำสตร์ท่ี 3 การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
   เป้ำประสงค์ 
   ชุมชนมีจิตส านึกและมสี่วนร่วมในการปฏิบัตเิพื่อป้องกันและแก้ปัญหาในด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการอนุรกัษ์ระบบนเิวศ 
   กลยุทธ ์
   1. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมโดยชุมชน 
   2. ป้องกันและแกป้ัญหาขยะและมลภาวะในชุมชน 
   3. ส่งเสรมิการใช้พลังงานทดแทนและการอนุรกัษ์พลงังาน 
   แนวทำงกำรพัฒนำ 
   1. พัฒนานวัตกรรมด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม* 
   2. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชนเช่น ปลูกป่าในพื้นที่ต้นน้า พื้นที่
สาธารณะ สร้างฝายต้นน้าลาธาร โดยให้ชุมชนเป็นผู้มีบทบาทหลักในการริเริ่มดาเนินการและโดยภาครัฐ 
   3. ก าหนดบทบัญญัติข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องปรับปรุงกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม
ให้สอดคล้องกับแต่ละพื้นที่ การก าหนดขอบเขตพื้นที่ (Zoning)อย่างเป็นรูปธรรม และนากฎระเบียบมาบังคับ
ใช้อย่างจริงจัง ตลอดจนนาเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลการครอบครองพื้นที่ 
   4. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการผลิตและบริโภคที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
   5. จัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนกลุ่มต่างๆมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการ
ป้องกัน แก้ไขปัญหาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   6. พัฒนาระบบการบรหิารจดัการขยะและสิง่แวดล้อมเช่น ปัญหาน้าเสีย ขยะมูลฝอย ปัญหา
หมอกควันให้อยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนด โดยส่งเสริมให้ชุมชนสามารถดาเนินการด้วยตนเองมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
   7. ส่งเสริมให้มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐเอกชนในการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อม 
   8. ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มและเครือข่ายในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมโดยชุมชน เช่น การแก้ปัญหาหมอกควัน ไฟป่า 
   9. การให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจดัการขยะมลูฝอยในชุมชน เพื่อลดปริมาณขยะมีการคัด
แยกที่เหมาะสมมีการกาจัดขยะอย่างถูกวิธีและสร้างประโยชน์จากขยะในชุมชน รวมถึงการดูแลรักษาแม่น้าลา
คลองไม่ให้เน่าเสีย 
   10. สร้างองค์ความรู้จากการศึกษาดูงานการหาต้นแบบที่ดีในการบริหารจัดการขยะและ
มลภาวะเพื่อนามาเป็นแบบอย่างแนวทางปฏิบัติ ขยายผลสู่ชุมชนและท้องถ่ินอื่นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
องค์กรภาคเอกชน เช่น การพัฒนาระบบการกาจัดขยะมูลฝอย การแก้ไขปัญหา หมอกควันและไฟป่า 
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   11. ส่งเสริม สนับสนุนและนางานวิจัยเกี่ยวกับพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกมาใช้
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน  โดยเริ่มจากหน่วยงานภาครัฐและขยายไปยัง
ภาคอุตสาหกรรมเกษตรกรรม ที่อยู่อาศัย และอื่นๆ 
   12. ให้ความรู้ ปลูกจิตสานึก และสร้างแรงจูงใจของคนในท้องถ่ินด้านการอนุรักษ์พลังงาน 
การใช้พลังงานทดแทน โดยเปรียบเทียบให้เห็นถึงประโยชน์ที่จะเกิดข้ึนต่อตนเองและท้องถ่ินอย่างยั่งยืน 
   ยุทธศำสตร์ท่ี 4 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 
   เป้ำประสงค์ 
   ชุมชนและองค์กรภาคสังคมในท้องถ่ิน สามารถอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณีและภูมิปัญญาอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถ่ินของตนให้ด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน 
   กลยุทธ ์
   1. พัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญาท้องถ่ินในเชิงองค์รวม 
   2. อนุรักษ์และส่งเสริมศลิปวัฒนธรรมท้องถ่ินในชุมชน 
   3. เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ินสู่ภายนอก 
   แนวทำงกำรพัฒนำ 
   1. สร้างแหล่งเรยีนรู้เพื่อการสบืค้นภูมิปัญญา/อัตลักษณ์ท้องถ่ิน เช่ือมโยงแหล่งการเรียนรู้ใน
ชุมชน เช่น การใช้วัด สถานศึกษา พิพิธภัณฑ์ หรือสถานที่ที่ เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน 
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ินให้เยาวชนและผู้ที่สนใจ โดยมุ่งเน้นการปรับปรุงและใช้งานแหล่งเรียนรู้
เดิมที่มีอยู่ให้สามารถใช้งานได้และมีความน่าสนใจ 
   2. สร้างเครือข่ายบุคลากรหรือกลุ่มบุคคลเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลงานทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรมให้เปน็แกนหลกัในการศึกษา รวบรวมภูมิปัญญาในท้องถ่ินและสรา้งการมีสว่นร่วมในการพัฒนา
ท้องถ่ินของตน 
   3. ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมการพัฒนาและสร้างสรรค์งานศิลปะ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
สาขาต่างๆเช่น การจัดนิทรรศการ การเสวนา การประชุมในชุมชน เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างกลุ่ม
กิจกรรมศิลปะที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถ่ิน    
   4. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการผลิตและบริโภคที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
   5. จัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนกลุ่มต่างๆมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการ
ป้องกัน แก้ไขปัญหาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   6. ส่งเสริมให้มีกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตามคาสอนของศาสนา 
   7. ปลูกจิตสานึกการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถ่ินในระดับครอบครัว ซึ่งเป็นสถาบันรากฐานให้
เด็กและเยาวชนในชุมชน นอกเหนือจากสถาบันการศึกษา เช่น รณรงค์การใช้ภาษา/การแต่งกายล้านนา การ
อนุรักษ์อักษรเมืองดนตรีพื้นบ้าน  ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีในโรงเรียนฯรวมถึงการอนุรักษ์ด้าน
สถาปัตยกรรมต่าง ๆ แห่งล้านนามีการออกแบบหรือก่อสร้างโดยคงเอกลักษณ์ทางด้านศิลปะ 
   8. ส่งเสริมชุมชนในการสร้างกลุ่มส่งเสริมวัฒนธรรมล้านนาและคุณธรรมจริยธรรมในชุมชน 
   9. ส่งเสริมและจัดกิจกรรมการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของชนเผ่าในท้องถ่ิน 
   10. สร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการเฝา้ระวังและปอ้งกันผลกระทบจากการเข้ามา
ของวัฒนธรรมต่างชาติที่มีต่อวิถีชีวิตชุมชน 
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   11. สนับสนุนยกย่องเชิดชูเกียรติให้แกบุ่คคลทีส่ร้างคุณประโยชน์ในด้านอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน 
   12. จัดทาสือ่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถ่ินในรปูแบบต่าง ๆ 
เช่น เอกสาร รายการโทรทัศน์ สื่อ online เป็นต้น เพื่อเผยแพร่ให้เกิดการรับรู้ในวงกว้าง โดยมุ่งเน้นความ
คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ 
   13. พัฒนาและเปิดพื้นที่ทางวัฒนธรรมเพือ่เป็นแหล่งเรียนรูด้้านศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรม
เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถ่ินไปยังสถานที่ต่าง ๆ ภายนอก เช่นการจัดกิจกรรมการเข้า
ร่วมงานแสดงสินค้าเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดการรับรู้ในวงกว้างและเป็นการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้
   ยุทธศำสตร์ท่ี 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
   เป้ำประสงค์ 
   1.กลุ่มเด็ก เยาวชนและผู้ใหญ ่ได้รับการสง่เสรมิการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
   2.กลุ่มผูสู้งอายุ คนพิการและผู้ประสบปัญหาทางสังคมได้รบับรกิารและสวัสดิการอย่างทั่วถึง 
รวดเร็วและเป็นธรรมบนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเอง 
   กลยุทธ ์
   1. ส่งเสรมิการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
   2. ส่งเสรมิสุขภาวะที่ดีของคนในชุมชน 
   3. พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชนสตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส 
   แนวทำงกำรพัฒนำ 
   1. จัดให้มีศูนย์การเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ที่เป็นการศึกษาทัง้ในระบบและนอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งเสริมสร้างสภาพแวดล้อมแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทีเ่หมาะสมและ
เพียงพอสาหรบัประชาชน กลุ่มอาชีพและการรวมกลุ่มตามอัธยาศัย 
   2. ส่งเสรมิ พัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐานบรกิารทางการศึกษาและการศึกษาวิจัย
ของสถานศึกษาในสังกัดและสถาบันอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ลดความเหลื่อมล้าในการเข้าถึงบริการทางการศึกษา
และสร้างโอกาสทางการศึกษาส าหรบัประชาชนทุกระดับ พัฒนาความพร้อมต่อการเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกจิ
อาเซียน 
   3. พัฒนาระบบสวัสดิการและบรกิารสุขภาพทางด้านสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค 
รักษาพยาบาลและฟื้นฟูสมรรถภาพ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานบริการสุขภาพทีม่ีคุณภาพมาตรฐาน โดยให้
ประชาชนในชุมชนสามารถเข้าถึงบริการไดส้ะดวกและทั่วถึง 
   4. ส่งเสรมิเครือข่ายด้านสาธารณสุขในการเฝ้าระวัง ควบคุมโรคที่เป็นปญัหาส าคัญ โรคอุบัติ
ใหม่และภัยสุขภาพ พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการป้องกันโรคและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกในชุมชน 
   5. สนับสนุนการศึกษา พัฒนา และการถ่ายทอดองค์ความรูภู้มิปัญญาการแพทย์แผนไทย
และสมุนไพรให้เป็นที่ยอมรับในชุมชน 
   6. ส่งเสรมิและสนบัสนุนให้ประชาชนมีทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเอง รวมถึงการจัด
กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจของคนในชุมชน      
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   7. ส ารวจรวบรวมข้อมูลเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาสในท้องถ่ิน เพื่อจัดท า
แผน ก าหนดแนวทางในการจัดสวัสดิการทางสังคม ทั้งในด้านการศึกษาการพัฒนาอาชีพ และการเข้าถึงปัจจัย
การยังชีพ 
   8. พัฒนาการให้บริการและโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมกับกลุ่มประชาชนเป้าหมาย   
เช่น การจัดท าทะเบียนเพื่ออานวยความสะดวกในการรับบริการด้านต่าง ๆการสร้างทางลาดส าหรับผู้พิการ  
การรักษาพยาบาลเป็นต้น 
   9. ส่งเสริมการเข้าถึงสวัสดิการสังคม ความเสมอภาคและพัฒนาศักยภาพแก่กลุ่มประชาชน
เป้าหมาย สนับสนุนกองทุนเพื่อส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมคุ้มครองเด็กส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ และผู้สูงอายุ 
   10. ส่งเสริม และพัฒนาอาชีพให้แก่กลุ่มประชาชนเป้าหมายในชุมชน/ท้องถ่ินตามศักยภาพ 
รวมทั้งสนับสนุนด้านการตลาด เพื่อให้มีงานท า มีรายได้สามารถพึ่งพาตนเองได้ 
   ยุทธศำสตร์ท่ี 6 การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษา ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ในชุมชน 
   เป้ำประสงค์ 
   1. ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชนและสามารถปอ้งกันและ
รับมอืกับสาธารณภัยต่าง ๆได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
   2. ชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไข สามารถลดปญัหายาเสพติดและความไม่ปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ินในชุมชน 
   กลยุทธ ์
   1. รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชุมชน 
   2. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   3. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอบายมุขและปัญหาแรงงานต่างด้าว 
   แนวทำงกำรพัฒนำ 
   1. ส่งเสรมิใหม้ีการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครชุมชน ต ารวจบ้านกลุม่จิตอาสา, อปพร., อสม. 
เพื่อเฝ้าระวังและรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน 
   2. รณรงค์ประชาสมัพันธ์, ให้ความรู ้จัดกิจกรรมสง่เสรมิการมีส่วนร่วมเพือ่ป้องกันภัยที่อาจ
เกิดข้ึนในชุมชน 
   3. พัฒนาความร่วมมือและบูรณาการระหว่างองค์การบรหิารส่วนจงัหวัดกบัองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในพื้นที ่รวมทั้ง การรกัษาความสงบเรียบรอ้ยในชุมชน หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหา 
   4. ส่งเสรมิการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อปพร.) กลุ่ม
อาสาสมัครดับไฟป่า 
   5. พัฒนา ปรบัปรุงระบบเพิม่ประสิทธิภาพงานการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและรักษา
ความสงบปลอดภัยในชุนชนอย่างพอเพียง 
   6. สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการและปอ้งกันปัญหาภัยแล้ง อุทกภัย สาธารณภัย รวมถึง
การเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือแก่ผูป้ระสบภัยอย่างทันท่วงที 
   7. นาเทคโนโลยมีาใช้ในการปอ้งกันและแกป้ัญหาการเฝ้าระวังการแจง้เตือนด้านสาธารณภัย 
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   1. บูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
พร้อมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด อบายมุขปัญหาแรงงานต่างด้าว 
อย่างมีระบบ เช่น โรงเรียน วัด องค์กรภาคเอกชนผู้ประกอบการและประชาชนในท้องถ่ิน ฯลฯ เพื่อก าหนด
มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่จะเกิดข้ึนอย่างต่อเนื่องและดาเนินการตามกฎหมาย 
อย่างจริงจัง 
   2. ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการแก่เด็กและเยาวชน เพื่อป้องกัน
ปัญหายาเสพติด 
   3. พัฒนาระบบการคุ้มครองแรงงานต่างด้าวและการให้สิทธิของคนพื้นที่สูงให้มีสิทธิตามที่
กฎหมายก าหนด ตลอดจนเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังผลกระทบและป้องกันปัญหาที่อาจเกิดข้ึนจากแรงงาน
ต่างด้าวทั้งในระบบและนอกระบบตามกฎหมาย 
   ยุทธศำสตร์ท่ี 7 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
   เป้ำประสงค์ 
   1. องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีกระบวนการบรหิารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
   2. องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีการจัดบรกิารสาธารณะแกป่ระชาชนที่มปีระสิทธิภาพและ
เกิดผลสมัฤทธ์ิ    
   กลยุทธ ์
   1. พัฒนากระบวนการบรหิารจัดการภายใต้หลกัธรรมาภิบาล 
   2. พัฒนาประสทิธิภาพในการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
   3. ส่งเสรมิการมสี่วนร่วมของทกุภาคส่วนในการตรวจสอบควบคุม 
   แนวทำงกำรพัฒนำ 
   1. เสริมสร้างจิตสานึกด้านคุณธรรม จริยธรรม รักษาวินัยและธรรมาภิบาลที่ยึดประโยชน์
ส่วนรวมเป็นหลักสร้างขวัญกาลังใจและทัศนคติที่ดีของบุคลากรท้องถ่ินทุกระดับในการให้บริการประชาชน 
   2. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถ่ินให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะพร้อม
รับการเปลี่ยนแปลง ในการปฏิบัติงาน การบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศด้านระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน การจัดอบรมในด้านการบริหารจัดการธรรมาภิบาล 
   3. พัฒนากลไกการทางานที่เข้มแข็งและโปร่งใส  โดยอาศัยความร่วมมือเป็นภาคีหรือ
ข้อตกลงความร่วมมือและการบูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรมโดยค านึงถึงผลป ระโยชน์
สาธารณะของผู้รับบริการเป็นหลักภายใต้การตัดสินใจที่ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมการรับผิดชอบต่อส่วนรวม  
การพร้อมรับการตรวจสอบจากประชาชนและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีการเปิดเผยข้อมูลหน่วยงาน
ตามกฎหมาย 
   4. จัดหาเครื่องมือและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ให้บริการ ตลอดจนพัฒนานวัตกรรมการให้บริการเพื่อเตรียมความพร้อมการพัฒนาท้องถ่ินสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 
   5. พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบงานและการให้บริการประชาชน  โดยมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธ์ิและความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจ ค านึงถึงความต้องการของประชาชน 
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   6. ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากชุมชน กลุ่มองค์กร หน่วยงานและผู้
มีส่วนได้เสียจากการดาเนินงานในการพัฒนาของท้องถ่ินและเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการเสนอแนะความ
คิดเห็นในการก าหนดบทบัญญัติ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อประสานประโยชน์ของภาคส่วนต่างๆ ให้เสมอ
ภาคและมีความสมดุล 
   7. ส่งเสริมและจัดให้มีระบบการควบคุมภายในองค์กรภาครัฐตามที่กฎหมายก าหนด และ
การเปิดเผยข้อมูลการดาเนินงานเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบจากทุกภาคส่วน 
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2. ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำเทศบำลเมืองแม่โจ้  
 วิสัยทัศน์: “ขอมุ่งมั่น พัฒนาเมืองแม่โจ้ให้เป็นเมืองต้นแบบ” 

   พันธกิจ 

   1.  ส่งเสริมและพฒันาศักยภาพของคน ครอบครัวและชุมชนในการพึ่งตนเอง 
   2.  การพฒันาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐที่ดีและมสี่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
   3.  การก าจัดขยะมลูฝอย สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อม 
   4.  การพฒันาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบรกิารสาธารณะโครงสร้างพื้นฐานที่
จ าเป็น เพื่อรองรับการขยายตัวและเศรษฐกิจ 

   จุดมุ่งหมำยเพ่ือกำรพัฒนำ  
1. ประชาชนมีศักยภาพ มีความรู้มรีายได้เพียงพอสามารถพงึตนเองได ้

   2. การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีแบบบูรณาการและมีส่วนร่วม 
   3. มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษให้บ้านเรอืนและชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข 
   4. การได้รับบรกิารด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและเสมอภาค 

 ยุทธศำสตร์  
   ได้ก ำหนดยุทธศำสตร์ของเทศบำล 7 ด้ำน ดังน้ี  

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิตของชุมชน 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตรก์ารพฒันาการด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี
และภูมิปญัญาท้องถ่ิน 

  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
   ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านการบรหิารจัดการบ้านเมืองที่ด ี
   ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และการจัดการ
ระเบียบชุมชน 
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ยุทธศำสตร์ที่ 1 ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำด้ำนโครงสรำ้งพื้นฐำน 
 เป้ำประสงค์ 

   (1) ปรบัปรุงเส้นทางคมนาคมให้อยู่ในสภาพดีและได้มาตรฐาน เพื่อความสะดวกของ
ประชาชนใน การอยู่อาศัยและการประกอบอาชีพ  
   (2) เพื่อกอ่สร้าง ปรับปรงุ บูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการพื้นฐานและการแก้ไข
ปัญหาน้ า ท่วมขังและการระบายน้ า  
   (3) เพื่อขยายเขตไฟฟ้าและแสงสว่างให้ทั่วถึง 
   (4) เพื่อให้ประชาชนมีน้ าอุปโภค-บรโิภค และการเกษตรไดอ้ย่างทั่วถึงและพอเพียง 
 เป้ำหมำยและตัวชี้วัด  

  (1) จ านวนร้อยละทีเ่พิ่มข้ึน  
  (2) จ านวนที่ได้รับการก่อสร้าง/ปรบัปรุง/ซ่อมแซมบ ารุงรักษา 

 กลยุทธ ์ 
  (1) ก่อสร้างปรบัปรุง บ ารุงรักษา ถนน ตรอก ซอย ทางเดินเท้า ท่อระบายน้ า 
  (2) การพฒันาระบบไฟฟ้าสาธารณะ 
  (3) การพฒันาก่อสร้างปรับปรงุและพัฒนาแหล่งน้ าเพื่ออปุโภค – บริโภค 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ 
 เป้ำประสงค์ 

  (1) ส่งเสริมให้ชาวบ้านในชุมชนมีอาชีพที่สร้างรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีพแบบ เศรษฐกจิ
พอเพียงตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวฯ  

  (2) เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน  
  (3) ส่งเสริมและสนับสนุนการบรหิารจัดการท่องเที่ยวในชุมชนอย่างเป็นระบบ โดยเน้นการ 

มีส่วนร่วมของชุมชนและทกุภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  
  (4) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทีม่ีอยู่ให้น่าสนใจและสร้างรายได้มากข้ึน โดยสอดคล้องกบัวิถี 

ชีวิต ความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของชุมชน  
 เป้ำหมำยและตัวชี้วัด  

   การจัดกจิกรรมให้แกป่ระชาชน กลุม่เป้าหมายที่ได้มีส่วนร่วมและได้รบัความพึงพอใจในการ
ให้บรกิาร 
 กลยุทธ ์

    (1) สนับสนุนและสง่เสรมิอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แกป่ระชน  
   (2) พัฒนาระบบการผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรมใหม้ีคุณภาพและปลอดภัยจาก
สารพิษ 
   (3) สนับสนุนและสง่เสรมิอาชีพการด าเนินงานตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง   
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำและคุณภำพชีวิตของชุมชน 
 เป้ำประสงค์ 

  (1) เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง 
(2) ชุมชนเข้มแข็ง 
(3) ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินด ารงชีวิตอย่างปกติสุข 

   (4) ยกระดับการศึกษาของเยาวชนสู่ระบบสากลและความเป็นเลิศทางวิชาการ  มีความ
เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตและภาษา 

(5) มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเข้าถึงง่าย เรียนรู้ได้ทุกเพศวัย 
 เป้ำหมำยและตัวชี้วัด  

   นักเรียน นักศึกษา ประชาชนได้รับบริการด้านการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่าง
รวดเร็ว ทั่วถึง ทันสมัยสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
 กลยุทธ์ 

   (1) การบริหารและจัดการศึกษาของศูนย์เด็กก่อนวัยเรียน  
   (2) ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
   (3) ส่งเสริมการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
   (4) การส่งเสริมสุขภาวะ 
   (5) ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน 
   (6) การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส  
ยุทธศำสตร์ที่ 4 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรด้ำนกำรศำสนำ ศิลปวัฒนธรรมจำรีตประเพณีและ
ภูมิปัญญำท้องถิ่น 
 เป้ำประสงค์ 

  ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี และปลูกฝังจิตส านึก ค่านิยม คุณค่าความเป็นไทย  
 เป้ำหมำยและตัวชี้วัด  

   ความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการตามกลุ่มเป้าหมายและได้รับความพึงพอใจ 
 กลยุทธ์ 

   ส่งเสริมขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ินและวัฒนธรรมอนัดี 
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ยุทธศำสตร์ที่ 5 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
 เป้ำประสงค์ 

  (1) สร้างเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ  
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  

  (2) สร้างเสริมศักยภาพการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายอย่างมีประสิทธิภาพเป็น
ระบบ  

  (3) สร้างเสริมศักยภาพการจัดการปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  (4) แหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูให้มีความอุดม  

สมบูรณ์เพิ่มข้ึนและมีความสมดุลกับสิ่งแวดล้อม 
 เป้ำหมำยและตัวชี้วัด  

   (1) ร้อยละของประชาชนมีความรู้เพิ่มข้ึน  
   (2) ร้อยละของปัญหามลพิษลดลง  
   (3) ร้อยละของประชาชนมีสุขภาพที่ดีข้ึน  
   (4) ร้อยละของปรมิาณขยะลดลง  
   (5) ร้อยละของประชาชนได้รับความสะดวกเพิ่มข้ึน 
   (6) ร้อยละของการใช้พลงังานลดลง 
 กลยุทธ ์

   (1) การพฒันาสร้างจิตส านกึและความตระหนักในการจัดการทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  
   (2) การพฒันาระบบจัดระบบการบรหิารจัดการขยะ  
   (3) การสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการสสี่วนร่วมลดปริมาณขยะ  
   (4) การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

ยุทธศำสตร์ที่ 6 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
 เป้ำประสงค์ 

  (1) เทศบาลเมืองแม่โจ้มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการบริการสาธารณะให้กับ
ประชาชนเพิ่มข้ึน  
   (2) ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกิจการของเทศบาล  

  (3) พัฒนาระบบตรวจสอบการติดตามประเมินผลของเทศบาลเมืองแม่โจ้ 
 เป้ำหมำยและตัวชี้วัด  

   (1) จ านวนของบุคลากรมีความรู้ความสามารถเพิ่มข้ึน  
   (2) ร้อยละของการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน  
   (3) ร้อยละของประชาชนมีส่วนร่วมเพิ่มข้ึน 
   (4) จ านวนระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ มีการปรับปรุงเพิ่มข้ึน  
   (๕) จ านวนประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและส่วนร่วมทางการเมืองเพิ่มข้ึน  
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   (6) ร้อยละของการจัดเก็บรายได้เพิ่มข้ึน 
   (7) จ านวนเครือ่งมือเครื่องใช้เพิ่มข้ึน 
    (8) ร้อยละของเครื่องมือ เครื่องใช้มปีระสิทธิภาพเพิม่ขึ้น 
 กลยุทธ ์

   (1) การพฒันาสง่เสรมิการมีส่วนร่วมของประชาชน  
   (2) ประชาธิปไตยและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทศบาลเมอืงแม่โจ ้
   (3) พัฒนาส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร  
   (๔) พัฒนาปรบัปรุงระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับและเอกสารต่าง ๆ  
   (๕) พัฒนาปรบัปรุงการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลเมอืงแม่โจ ้
   (๖) พัฒนาส่งเสริมสนับสนุนให้มอีุปกรณ์เครื่องมอืเครือ่งใช้ที่ทันสมัยเหมาะสมต่อการ
ปฏิบัติงาน 
ยุทธศำสตร์ที่  7 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรด้ำนกำรป้องกันบรรเทำสำธำรณภัย  
และกำรจัดกำรระเบียบชุมชน 
 เป้ำประสงค์ 

    (1) เพื่อรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย 
   (2) เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   (3) ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมมีคุณภาพ ห่างไกล ยาเสพติด 
 เป้ำหมำยและตัวชี้วัด  

   (1) ร้อยละของประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
   (2) ร้อยละของประชาชนมีความรู้เพิ่มข้ึน 
   (3) ร้อยละของประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มข้ึน  
   (4) ร้อยละของปัญหายาเสพติดลดลง   
 กลยุทธ ์

   (1)เพือ่รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบรอ้ย 
   (2)เพือ่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   (3)สง่เสรมิใหป้ระชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมมีคุณภาพ ห่างไกล ยาเสพติด 
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จุดยืนทำงยุทธศำสตร์(Positioning) ของเทศบำลเมืองแม่โจ้ 
   เทศบาลแม่โจ้ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “ขอมุ่งมั่น พัฒนาเมืองแม่โจ้ให้เป็นเมืองต้นแบบ” 
โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่และยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใน
เขตจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสามารถด าเนินการส าเร็จได้ตามที่ก าหนดไว้ ดังนี้  
   (1) เพื่อปรับปรุงและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
ด้านแหล่งน้ าให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน  
   (2) เพื่อให้ชุมชนต่าง ๆ เป็นชุมชนที่น่าอยู่ มีทรัพยากรธรรมชาติใช้อย่างไม่รู้จักหมดสิ้นและ
เพื่อ สร้างจิตส านึกที่ดีในการดูแลและเสริมสร้างทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 
    (๓) เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีได้รับบรกิารด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง ส่งเสริมและสนับ
การกีฬาเพื่อสุขอนามัยที่ดี  
   (๔) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ 
และ ให้ความส าคัญกับศาสนาและรักษาขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 
ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และสถาบันส าคัญของชาติ  
   (๕) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ การลงทุน และการประกอบธุรกิจ
ประเภท ต่าง ๆ ให้ด าเนินไปด้วยความเข้มแข็งและมั่นคง เพื่อสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน 
ส่งเสริมคุณภาพ สินค้าและการบริหารจัดการตลาดที่ดี รวมทั้งส่งเสริมและด าเนินงานตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  
   (๖) การส่งเสริมการอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในท้องถ่ินให้มีระดับคุณภาพชีวิตที่ดี 
สนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์ธรรมชาติ ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ การแก้ไขปัญหา      
ยาเสพ ติดรวมทั้งการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
   (๗) เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีความโปร่งใส สามารตรวจสอบได้ 
ลดความซ้ าซ้อน ลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ เพื่อบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก
รวดเร็ว และเป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล 
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ควำมเช่ือมโยงของยุทธศำสตร์ในภำพรวม 
   ในภาพรวมแล้วยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองแม่โจ้ แผนพัฒนาท้องถ่ิน เป็นการ
แปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ โดยมีหลักคิดที่ว่า ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่ง ๆ  จะมี
แนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่ง กลยุทธ์ และภายใต้กลยุทธ์หนึ่ง จะมีแผนงานได้หลายแผนงาน และ 
น าไปสู่การจัดโครงการ/กิจกรรมที่จะต้องน ามาด าเนินการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ 
ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งจะมีผลต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมาย จุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน และวิสัยทัศน์ในที่สุด นอกจากนั้น แผนพัฒนาท้องถ่ิน เป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี กล่าวคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ใช้การวางแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยน าโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาท้องถ่ินในปีที่จะจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี ไปจัดท า งบประมาณ เพื่อให้กระบวนการจัดท างบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบ และ
ผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน 
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ควำมเช่ือมโยงของยุทธศำสตร์ในภำพรวม 
 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
เทศบำลเมืองแม่โจ ้

ยุทธศำสตร์ 
กำรพัฒนำ อปท. 
จังหวัดเชียงใหม่ 

(พ.ศ.2561-2564) 

แผนพัฒนำ 
จังหวัดเชียงใหม่ 

(พ.ศ.2561-2565) 

แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด 
ภำคเหนือตอนบน 1 
(ประเด็นกำรพัฒนำ) 
(พ.ศ.2561-2565) 

แผนพัฒนำภำคเหนือ 
(พ.ศ.2560-2565) 

แผนพัฒนำฯ 
ฉบับที่ 12 

(พ.ศ.2560-2565) 

ยุทธศำสตร์ชำต ิ20 ปี 
(พ.ศ.2561-2580) 

1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1.การพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานเพื่อรองรับ 
การพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคม 

2.การส่งเสริมการเกษตร 
การผลิตสินค้าชุมชน 
การค้า การลงทุนสู่สากล 

2.เพิ่มศักยภาพการค้า 
การลงทุน การค้า 
ชายแดนและการค้า 
ต่างประเทศ 
3.พัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
เกษตรปลอดภัย เกษตร 
แปรรูป 
ที่มุ่งเน้นการเพิ่ม 
ประสิทธิภาพการผลิต 
และสร้างมูลค่าเพิ่ม 

1 พัฒนาการท่องเที่ยว
และธุรกิจบริการต่อเน่ือง
ให้มีคุณภาพ สามารถ
สร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน 
และกระจายประโยชน์
อย่างทั่วถึง รวมทั้งต่อยอด
การผลิตสินค้าและบริการ
ที่ม ี
ศักยภาพสูงด้วยภูมิปัญญา
และนวัตกรรม 

7.การพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานและระบบโลจิ
สติกส์ 
8.การพัฒนาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิจัยและ
นวัตกรรม 
9.การพัฒนาภาค เมือง
และพื้นที่เศรษฐกิจ 

2. ด้านการสร้าง 
ความสามารถ 
ในการแข่งขัน 
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ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
เทศบำลเมืองแม่โจ ้

ยุทธศำสตร์ 
กำรพัฒนำ อปท. 
จังหวัดเชียงใหม่ 

(พ.ศ.2561-2564) 

แผนพัฒนำ 
จังหวัดเชียงใหม่ 

(พ.ศ.2561-2565) 

แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด 
ภำคเหนือตอนบน 1 
(ประเด็นกำรพัฒนำ) 
(พ.ศ.2561-2565) 

แผนพัฒนำภำคเหนือ 
(พ.ศ.2560-2565) 

แผนพัฒนำฯ 
ฉบับที่ 12 

(พ.ศ.2560-2565) 

ยุทธศำสตร์ชำต ิ20 ปี 
(พ.ศ.2561-2580) 

2. ด้านเศรษฐกิจ 2. การพัฒนาเศรษฐกิจตาม
แนวทางปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง 

1. ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ
พัฒนาการท่องเที่ยวและ
บริการสุขภาพเชื่อมโยง
ชุมชนและท้องถิ่น 
2.การส่งเสริมการเกษตร
การผลิ ตสิ นค้ า ชุ ม ชน 
การค้าการลงทุน สู่สากล 

1.พัฒนาอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวและบริการที่ เ น้น
ความโดดเด่นและเชื่อมโยง
ห่วงโซ่มูลค่าเพิ่มการท่องเที่ยว
ของกลุ่มจังหวัด 
2.เพิ่มศักยภาพการค้าการ
ลงทุน การค้าชายแดนและ
การค้าต่างประเทศ 
3.พัฒนาเกษตรอินทรีย์เกษตร
ปลอดภัย เกษตรแปรรูปที่
มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่ม 

1.พัฒนาการท่องเที่ ย ว
และธุรกิจบริการต่อเน่ือง
ให้มีคุณภาพ สามารถ
สร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน 
และกระจายประโยชน์
อย่างทั่วถึง รวมทั้งต่อยอด
การผลิตสินค้าและบริการ
ที่ มี ศักยภาพสูงด้วยภู มิ
ปัญญาและนวัตกรรม 
2ใ ช้ โ อ ก า ส จ า ก เ ข ต
เศรษฐกิจพิเศษ และการ
เชื่อมโยงกับอนุภู มิภาค 
GMS BIMSTECและ AEC 
เพื่อขยายฐานเศรษฐกิจ
ของภาค 
3.ยกระดับเป็นฐานการ
ผลิตเกษตรอินทรีย์และ
เกษตรปลอดภัยเชื่อมโยง 
สู่อุตสาหกรรมเกษตรแปร 
รูปที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง 

1.กา ร เ ส ริ มส ร้ า ง แ ล ะ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
3.การสร้างความเข้มแข็ง 
ทางเศรษฐกิจและแข่งขัน
ได้อย่างยั่งยืน 
7.การพัฒนาโครงสร้าง
พื้ นฐานและระบบโล จิ
สติกส์ 
8.การพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี  วิ จัยและ
นวัตกรรม 
9.การพัฒนาภาค 
เมือง และพื้นที่ 
เศรษฐกิจ 
 
 
 
 

2. ด้ า น ก า ร ส ร้ า ง
ความสามารถในการแข่งขัน 
3.ด้ า น ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ
เ ส ริ ม ส ร้ า ง ศั ก ย ภ า พ
ทรัพยากรมนุษย์ 
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ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
เทศบำลเมืองแม่โจ ้

ยุทธศำสตร์ 
กำรพัฒนำ อปท. 
จังหวัดเชียงใหม่ 

(พ.ศ.2561-2564) 

แผนพัฒนำ 
จังหวัดเชียงใหม่ 

(พ.ศ.2561-2565) 

แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด 
ภำคเหนือตอนบน 1 
(ประเด็นกำรพัฒนำ) 
(พ.ศ.2561-2565) 

แผนพัฒนำภำคเหนือ 
(พ.ศ.2560-2565) 

แผนพัฒนำฯ 
ฉบับที่ 12 

(พ.ศ.2560-2565) 

ยุทธศำสตร์ชำต ิ20 ปี 
(พ.ศ.2561-2580) 

3. ด้านการศึกษาและ
คุณภาพชีวิตของชุมชน 

5. การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ของประชาชน 

1.ส่งเสริมและพัฒนาการ
ท่อง เที่ ย วและบริ การ
สุขภาพ เชื่อมโยงชุมชน
และท้องถิ่น 
3.การเสริมสร้างสังคมให้ 
มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ 
ทางวัฒนธรรม 

1.พัฒนาอุตสาหกรรมการ 
ท่องเที่ยวและบริการที่ เ น้น
ความโดดเด่นและเชื่อมโยง
ห่วงโซ่มูลค่าเพิ่มการ 
ท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด 
4. พั ฒน าการ บริ ก า ร ด้ า น
สุขภาพ (Wellness)แบบองค์
รวม มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลง
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 

4. พัฒนาคุณภาพชีวิต
และแ ก้ไขปัญหาความ
ยากจนพัฒนาระบบดูแล
ผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วม
ของครอบครัวและชุมชน
ย ก ร ะ ดั บ ทั ก ษ ะ ฝี มื อ
แรงงานภาคบริการ 

1.กา ร เ ส ริ มส ร้ า ง แ ล ะ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
2.การ สร้ า ง ค ว าม เป็ น
ธรรมและลดความเหลื่อม
ล้าในสังคม 
10.ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศเพื่อการพัฒนา 
 
 

3.ด้ า น ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ
เ ส ริ ม ส ร้ า ง ศั ก ย ภ า พ
ทรัพยากรมนุษย์ 
4.ด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม 
 

4 .ด้ า น ก า ร ศ า ส น า 
ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม จ า รี ต
ประเพณีและภู มิปัญญา
ท้องถิ่น 

4.การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบ
สานศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประ เพณีและภู มิปัญญา
ท้องถิ่น 

1.ส่งเสริมและพัฒนาการ 
ท่อง เที่ย วและบริ การ
สุขภาพ เชื่อมโยงชุมชน
และท้องถิ่น 
3.การเสริมสร้างสังคมให้ 
มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ 
ทางวัฒนธรรม 

1.พัฒนาอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวและบริการที่ เ น้น
ความโดดเด่นและเชื่อมโยง
ห่วงโซ่มูลค่าเพิ่มการท่องเที่ยว
ของกลุ่มจังหวัด 

1.พัฒนาการท่อง เที่ ย ว
และธุรกิจบริการต่อเน่ือง
ให้มีคุณภาพ สามารถ
สร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน 
และกระจายประโยชน์
อย่างทั่วถึง รวมทั้งต่อยอด
การผลิตสินค้าและบริการ
ที่ มี ศักยภาพสูงด้วยภู มิ
ปัญญาและนวัตกรรม 

1.กา ร เ ส ริ มส ร้ า ง แ ล ะ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
10.ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศเพื่อการพัฒนา 
 
 

3.ด้ า น ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ
เ ส ริ ม ส ร้ า ง ศั ก ย ภ า พ
ทรัพยากรมนุษย์ 
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ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
เทศบำลเมืองแม่โจ ้

ยุทธศำสตร์ 
กำรพัฒนำ อปท. 
จังหวัดเชียงใหม่ 

(พ.ศ.2561-2564) 

แผนพัฒนำ 
จังหวัดเชียงใหม่ 

(พ.ศ.2561-2565) 

แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด 
ภำคเหนือตอนบน 1 
(ประเด็นกำรพัฒนำ) 
(พ.ศ.2561-2565) 

แผนพัฒนำภำคเหนือ 
(พ.ศ.2560-2565) 

แผนพัฒนำฯ 
ฉบับที่ 12 

(พ.ศ.2560-2565) 

ยุทธศำสตร์ชำต ิ20 ปี 
(พ.ศ.2561-2580) 

5 .ด้ า น อ นุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

3.ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

4.การส่งเสริมและพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์
โดยใช้ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

5.บริหารจัดการ อนุรักษ์และ
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

5.อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้น
น้าให้คงความสมบูรณ์ 
จัดระบบบริหารจัดการน้ า
อ ย่ า ง เ ห ม า ะ ส ม แ ล ะ
เชื่อมโยงพื้นที่เกษตรให้ 
ทั่วถึง ป้องกันและแก้ไข 
ปัญหามลพิษหมอกควัน 
อย่างยั่งยืน 

4.การเติบโตที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม 
9. เพื่ อการพัฒนาอย่ าง
ยั่ ง ยื น ก า รพั ฒ น า ภ า ค 
เมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ 
 

2.ด้ า น ก า ร ส ร้ า ง
ความสามารถในการแข่งขัน 
5.ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 
 

6 .ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

7.ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
บ้านเมืองที่ดี 

5. การเสริมสร้างความ 
ม่ันคง ความปลอดภัย 
และความสงบสุขของ 
ประชาชน 

- - 2. ก า ร ส ร้ า ง ค วาม เป็ น
ธรรมและลดความเหลื่อม
ล้าในสังคม 
6.การบริหารจัดการใน
ภาครัฐ การป้องกันการ
ทุจริตประพฤติมิชอบและ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

4.ด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม 
6.ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 
 

7.ด้านการป้องกันบรรเทา
ส าธาร ณภั ย  แ ละกา ร
จัดการระเบียบชุมชน 

6.การป้องกันบรรเทาสา
ธารณภัย และการ รั กษา
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
ในชุมชน 

5.การเสริมสร้างความ
ม่ันคง ความปลอดภัย
และความสงบสุขของ
ประชาชน 

- - 5.การ เสริ มสร้ างความ
ม่ันคงแห่ งชาติ เพื่ อการ
พัฒนาประเทศสู่ความม่ัง
คั่งและยั่งยืน 

1.ด้านความม่ันคง 
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3. กำรวิเครำะห์เพื่อพัฒนำท้องถ่ิน 
  กำรวิเครำะห์กรอบกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ของเทศบำลเมืองแม่โจ้ 
   สรปุสถานการณ์พัฒนาสรปุผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพือ่ประเมินสถานภาพการพฒันาใน
อนาคตของท้องถ่ินด้วยเทคนิค SWOT Analysis 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

S1 

มี กา รบู ร ณาก ารร่ วมกั บหน่ วยง านที่
เกี่ยวข้อง และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
อื่น ซึ่งเป็นการด าเนินงานที่สอดคล้องไปใน
ทิศทางเดียวกัน รวมทั้งสร้างกระบวนการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงาน
ท้องถ่ิน 

W1 

มีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการพฒันาท้องถ่ิน   
ในการปรับปรงุการบรกิารสาธารณะให้แก่
ประชาชนในท้องถ่ิน เพือ่รองรบัความเจริญที่มี
การขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจและสังคมเป็นไป
อย่างรวดเร็ว ซึ่งสง่ผลให้ความต้องการด้าน
สาธารณูปโภค และสาธารณูปการเพิม่มากข้ึน 

S2 

เทศบาลเมืองมีความสัมพันธ์ใกล้ ชิดกับ
ประชาชนโดยตรง   ท าให้ทราบปัญหาและ
ความต้องการที่แท้จริงของประชาชน W2 

ส่วนราชการผู้รบัผิดชอบโครงการพัฒนา 
ไม่สามารถก าหนดห้วงระยะเวลาในการดาเนิน
การโครงการที่แน่นอนได้และการปฏิบัติงา น 
ตามกิจกรรมของโครงการมีความล่าช้าไม่
เป็นไปตามห้วงระยะเวลาที่ก าหนด 

S3 

องค์กรมีทรพัยากร เครื่องมือ อุปกรณ์และ 
สิ่งอ านวยความสะดวกในการท างานเพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพเหมะสมกับการด าเนินงาน
ตามภารกิจที่รับผิดชอบ 

W3 

ความสามารถในการจัดเก็บรายได้เองของ
องค์กรเมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
จากรัฐและงบประมาณรายจ่ายที่บรรจุไว้ใน
แผนพัฒนามีจ านวนน้อยมาก 

S4 

มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
กิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้ด าเนินการ โดยผ่าน
ทางเว็บไซด์ขององค์กรอย่างสม่ าเสมอ 

W4 
ประชาชนไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองใน
การด าเนินกจิกรรมที่เกิดข้ึนภายในท้องถ่ินและ
เข้าใจว่าเป็นอ านาจหน้าที่ของเทศบาลเมอืง 

W5 
ประชากรแฝงมีจ านวนมากและผลัดเปลี่ยนกัน
ไปทุกปเีนื่องจากเป็นเขตมหาวิทยาลัย 

S5 
มีการพฒันาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ทั้งการ
ส่งเสริมในด้าน การฝึกอบรม และสง่เสรมิ
ให้เข้ารบัการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน 

W6 
ประชาชนมีการรวมกลุ่มในการผลิตสินค้าและ
บริการไม่เข้มแข็ง ซึ่งเป็นอุปสรรคในการสร้าง
เครือข่ายชุมชน 

S6  

องค์กรมีทรพัยากร เครื่องมือ อุปกรณ์และ 
สิ่งอ านวยความสะดวกในการท างานเพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพเหมะสมกับการด าเนินงาน
ตามภารกิจที่รับผิดชอบ 

W7 
ประชาชนขาดจิตส านึกในการรับผิดชอบร่วมกัน
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

W8 
ประชาชนไม่เห็นความส าคัญของการมีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินเท่าที่ควร 
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จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

S7 

ชุมชนมีวัดเป็นศูนย์กลางการประกอบอาชีพ
ทางศาสนา  การสืบทอดและอนรุักษ์วัฒนธรรม
รวมทั้งเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน
ในชุมชน 

W9 
ประชากรมีการแบ่งพรรคแบ่งพวกเนื่องจาก
ปัญหาทางการเมืองท้องถ่ิน 

W10 
ปัญหาเรื่องเส้นทางการคมนาคมเนื่องจากมี
รถบรรทุกผ่านเป็นประจ าท าให้ถนนช ารุดง่าย 

 
W11 ปัญหาในดา้นสิง่แวดล้อม เช่น ปัญหาขยะ 
W12 ปัญหาน้ าท่วมขัน 

 

โอกำส (Opportunity)  ข้อจ ำกัด (Threat) 

O1 

รัฐบาลก าหนดให้มีการถ่ายโอนภารกิจให้ตาม
พระราชบัญญัติ ก าหนดแผนแล ะ ข้ันตอน   
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน  พ.ศ. 2542 เพื่อให้สอดคล้องกับการ
ก าหนดอ านาจและหน้าที่ 

T1 

มีการวางแผนโคร งการ /กิ จกรรมที่ จ ะ
ด าเนินการในแต่ละปีมากกว่า งบประมาณ  
ท าให้การประเมินผลแผนพัฒนาไม่เปน็ไปตาม
เป้าหมาย 

O2 

ร ัฐ บ า ล ใ ห ้ก า ร ส ่ง เ ส ร ิม ด ้า น เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อให้การมีการ
ด าเนินการที่ทันสมัย  มีการปรับปรุงระบบ
ฐานข้อมูล 

T2 

สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจระดับประเทศ และ
ระดับภูมิภาคส่งผลต่อการพัฒนาท้องถ่ิน
เทศบาลเมืองมีงบประมาณไม่เพียงพอ 

O3 

รัฐบาลสง่เสรมิให้มกีารใช้ภูมิปญัญาในการแก้ไข
ปัญหาเศรษฐกจิในระดับชุมชน ภายใต้โครงการ 
“หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์” เพื่อให้ประชาชนมี
รายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืนและ
ถาวร 

T3 

เทศบาล เมื องมี ข้อจ ากัด ในการด า เนิน
โครงการขนาดใหญ่ 
 

O4 

ประชาชนเป็นศูนย์กลางและการแก้ไขปัญหา
ความเดือนร้อนของประชาชน  โดยการรับฟัง
ปัญหาความต้องการเกี่ยวกับบริการสาธารณะ
ขอ ง ป ร ะ ช า ช น ไ ป ด า เ นิ น ก า ร อ ย่ า ง เ ต็ ม
ความสามารถ 

T4 

มีภาระหน้าที่เพิ่มมากข้ึน ตามภารกิจที่ได้รับ
การถ่ายโอน 
 

O5 
รัฐบาลให้ความส าคัญกับการแก้ไขปญัหาด้าน
เศรษฐกจิระดบัรากหญ้า 

T5 
ความรู้พื้นฐานของประชาชน  ความขัดแย้ง
ระหว่างกลุ่มประชาชน 

O6 
รัฐบาลให้ความส าคัญกับการแก้ไขปญัหาความ
ยากจน T6 

องค์กรต่ าง  ๆ ภายในต าบลยั งขาดการ
ประสานงานจึงท าให้การพัฒนาเป็นไปด้วย
ความล่าช้า 

O7 
รัฐบาลสนบัสนุนการแก้ไขปญัหาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

T7 

การประสานงานเพื่อขอ งบประมาณจาก
หน่วยงานอื่นเป็นไปอย่างล่าช้า 

O8 
เทศบาลเมืองแม่โจ้ให้ความส าคัญกับการมีส่วน
ร่วมแสดงความคิดเห็นของประชาชนเพื่อน าไปสู่
การพัฒนาที่ถูกทิศทางและเป็นไปอย่างยั่งยืน 
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การประเมินสถานการณ์สภาพแวดลอ้มภายนอกทีเ่กี่ยวข้อง 
   ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินของเทศบาลเมืองแม่โจ้ นั้น ได้ท าการประเมินสถานการณ์
สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
   ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  
   ๑. ถนนในเขตเทศบาลที่มีอยู่เดิม บางสายมีสภาพช ารุด เป็นหลุม บ่อ ไม่ได้มาตรฐาน  
   ๒. ท่อระบายน้ า/รางระบายน้ าบางจุดช ารุดไม่ได้มาตรฐานและเกิดการอุดตันท าให้เกิด  
น้ าท่วมขังเมื่อฝนตกหนัก  
   ๓. ไฟฟ้าสาธารณะยังไม่ เพียงพอส าหรับจุดที่มีความจ าเป็นต้องติดตั้ง 
   ด้ำนเศรษฐกิจ 
   1. แรงงานต่างด้าวเข้ามาประกอบอาชีพในเขตเมืองเพิ่มมากขึ้น 
   2. การรวมกลุ่มอาชีพขาดการบริหารจัดการที่ดี 
   3.ขาดความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ 
   4.ไม่มีการพัฒนาแหล่ง ต้นทุนทางการท่องเที่ยว ภายในต าบลและ ประชาสัมพันธ์อย่าง
จริงจังเกษตรกรยังขาดความรู้ ในการเพาะปลูก การใช้เทคโนโลยีเพื่อการผลิตทางการเกษตร เนื่องจาก 
พฤติกรรม และวิธีการ ปลูกข้าวเปลี่ยนแปลงไป ท าให้ดินเสื่อมโทรม ที่เกิดจากการเผาฟางข้าว การใช้ปุ๋ยเคมี 
การใช้สารเคมี ผลผลิตต่ า ต้นทุนสูง ปัญหาหนี้สิน 
   ด้ำนกำรพัฒนำกำรพัฒนำกำรศึกษำและคุณภำพชีวิตของชุมชน 
   1. ประชาชนในพื้นที่ขาดการตื่นตัวในการเล่นกีฬาและออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 
   2. ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเช้ือหรือผู้ป่วยเอดส์ ผู้ถูกทอดทิ้ง ผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแล       
ไม่ทั่วถึง ท าให้ต้องด ารงชีวิต อยู่ด้วยความยากล าบาก 
   3. ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ 
   4. การศึกษาในระดับก่อน วัยเรียน ยังขาดสื่อและอุปกรณ์การเรียนที่  ทันสมัย และ
เหมาะสมกับ การพัฒนาการ 
   5. ประชาชนยังขาดแหล่ง เรียนรู้ที่เป็นการศึกษาตลอดชีวิต หรือการศึกษา นอกระบบ      
ท าให้ยังมีความรู้ที่ล้าหลัง ไม่ทันเหตุการณ 
   ด้ำนกำรศำสนำ ศิลปวัฒนธรรมจำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
   1.เยาวชนและประชาชนให้ความสนใจด้านศาสนาน้อยลง 
   2.ประชาชนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ขาดส านึกทางวัฒนธรรมท้องถ่ิน 
   3.ประชาชนบางส่วนยังขาดจิตส านึกและความภาคภูมิใจในท้องถ่ินของตนเอง 
   4.วัฒนธรรมท้องถ่ินอันดี งาม ภูมิปัญญาชาวบ้าน ปราชญ์ชาวบ้าน เริ่มสูญหาย เนื่องจาก
ไม่ได้รับ ความสนใจจากคนรุ่นหลัง และขาดการจัดเก็บข้อมูล ด้านภูมิปัญญาท้องถ่ิน อย่างเป็นระบบ 
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   ด้ำนอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
   1.ปัญหาขยะและสิ่งปฏิกูล ถือว่าเป็นสิ่งที่ก าลัง จะสร้างปัญหาให้กบัสังคม ชนบท พฤติกรรม
การทิ้ง ขยะไม่มีความเป็นระเบียบ ขาดการคัดแยกขยะ หาก ไม่มีการวางแผนที่ดีจะ กลายเป็นปัญหาที่ยากจะ
แก้ไข 
   2.ประชาชนขาดจิตส านึกในการช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถ
แก้ไขได้โดยการสร้างจิตส านึกให้กับประชาชนต้ังแต่ระดับเยาวชนให้มีการจัดต้ังองค์กร เครือข่าย เพื่อผลักดัน
ให้เกิดนโยบายในระดับภาครัฐและอปท.ที่ชัดเจน 
   ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองท่ีดี 
   1.ประชาชน ชุมชนและกลุ่มองค์กร ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการร่วมมือกัน พัฒนาเมือง
ที่ดีพอ 
   2.ชุมชนและประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการต่าง ๆ ค่อนข้างน้อยส่วนใหญ่ที่เข้า
ร่วมมักเป็นกลุ่มบุคคลเดิม ๆ ซึ่งมีต าแหน่งคณะกรรมการชุมชน หรือเป็น อสม.ของชมชนอยู่แล้ว 
   3.การมีส่วนร่วมของประชาชนยังอยู่ในระดับน้อยยังอิงความคิดเห็น ของผู้น าชุมชนเป็นหลัก 
  ด้ำนกำรป้องกันบรรเทำสำธำรณภัย และกำรจัดกำรระเบียบชุมชน 

   1.เกิดอบุัติเหตุจ านวนมากในช่วงเทศกาลวันหยุด ท าให้เกิดความสูญเสียทัง้ชีวิต และ
ทรัพยส์ิน ถึงแม้ภาครัฐและเอกชนจะช่วยกันรณรงค์ให้ขับข่ี ปลอดภัยอย่างตอ่เนื่องก็ตามการละเลยในการ
บังคับใช้กฎหมายอย่าง จริงจังของภาครฐั 
   2.ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นในการป้องกันภัยต่าง ๆ เช่นการเกิดเหตุ ภัยพิบัติ
ต่าง ๆ เช่นการเกิดอุทกภัย วาตภัย ธรณีพิบัติภัย อัคคีภัย เป็นต้น 

*******************************



~ 60 ~ 
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 โครงสร้ำงควำมเช่ือมโยงแผนยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำเทศบำลเมืองแม่โจ้ พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70  

 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรช์าติ  

๒๐ ป ี

ยุทธศาสตร ์
ด้านความมัน่คง 

ยุทธศาสตร ์
ด้านการสร้างความสามารถ

ในการแข่งขนั 

ยุทธศาสตร ์
ด้านการเสริมสร้าง

ศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร ์
ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค  

และเท่าเทียมกันทางสังคม 

ยุทธศาสตร ์
การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต 

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร ์
ด้านการการปรบัสมดุลและ 

พัฒนาระบบบรหิารจัดการภาครัฐ 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ 

และสังคมแห่งชาติ  
ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตร ์
การเสริมสร้างและพัฒนา

ศักยภาพทุนมนุษย ์

ยุทธศาสตร ์
การสร้างความเปน็ธรรมและ
ลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 

ยุทธศาสตร ์
การสร้างความเขม้แข็งทาง

เศรษฐกิจและแข่งขันไดอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร ์
การเติบโตที่เปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อม

เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยนื 

ยุทธศาสตร ์
การเสริมสร้างความมัน่คงแห่งชาติเพื่อการ

พัฒนาประเทศสคูวามมั่งคั่งและยั่งยนื 

ยุทธศาสตร ์
การบริหารจัดการในภาครัฐการ
ปอ้งกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

 

ยุทธศาสตร ์
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

และระบบโลจิสติกส 
 

ยุทธศาสตร ์
การพัฒนาวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยีวิจัย และนวัตกรรม 
 

ยุทธศาสตร ์
การพัฒนาภาค เมือง และพืน้ที่

เศรษฐกิจ 

 

ยุทธศาสตร ์
ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อ

การพัฒนา 
 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
ภาคเหนือตอนบน 1 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 พัฒนา
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการท่ี
เน้นความโดดเด่นและเชื่อมโยงห่วงโซ่
มูลค่าเพิ่มการท่องเท่ียวของกลุ่มจังหวัด 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 เพิ่ม
ศักยภาพการค้า การลงทุน 
การค้าชายแดนและการคา้
ต่างประเทศ 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 พัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
เกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูป ท่ีมุ่งเน้นการ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่ม 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 พัฒนาการบริการ
ด้านสุขภาพ (Wellness) แบบองค์รวม 
มุ่งเน้นการเปล่ียนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 

แผนพัฒนาจังหวัด 
เชียงใหม ่

ส่งเสริมและ พัฒนาการ
ท่องเที่ยว และบริการ
สุขภาพ เชื่อมโยงชุมชน

และ ทองถิ่น 

ส่งเสริมการเกษตร การ
ผลิตสินค้าชมุชน การค้า 

การลงทุน สู่สากล 

เสรมิสร้างสังคม ให้มี
คุณภาพ คงอัตลักษณ์  

ทางวัฒนธรรม 

ส่งเสริมและพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมให ้สมบูรณ โดยใช้ 

เทคโนโลย ีและนวัตกรรม 

การเสริมสร้าง ความมัน่คง 
ความปลอดภัยและ ความสงบ

สุขของ ประชาชน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม ่

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจ ตามแนวทาง

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

 

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม 

 

การอนุรักษ์ ฟืน้ฟแูละสืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี

และภูมิปญัญาทอ้งถิ่น 

การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ

ประชาชน 

 

การป้องกัน บรรเทาสาธารณภยั
และการรักษา ความเปน็ระเบยีบ

เรยีบร้อยในชุมชน 

 

การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 5 บริหารจัดการ 
อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาต ิและ
ส่ิงแวดล้อม 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบาลเมืองแม่โจ้ 

 

ยุทธศาสตร ์
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ยุทธศาสตร ์
ด้านเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร ์
ด้านการศึกษาและ
คุณภาพชีวิตของ

ชุมชน 

ยุทธศาสตร ์
ด้านอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร ์
ด้านการบริหารจัดการ

บ้านเมืองที ่

ยุทธศาสตร ์
พัฒนาการด้านการศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

 

ยุทธศาสตร ์
ด้านการป้องกันบรรเทา
สาธารณภัย และการ
จัดการระเบยีบชุมชน 

 

เป้าประสงค ์

1) พัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐานท่ีมี
คุณภาพและสอดรับกับ
การเติบโตของเมือง 
 2) พัฒนาระบบ
การจราจรในชุมชนให้
การสัญจรเป็นไปอย่าง
สะดวกและปลอดภัย 

1) ส่งเสริมให้ชาวบ้านในชุมชนมีอาชีพท่ี
สร้างรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีพแบบ 
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  
2) เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน  
3) ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหาร
จัดการท่องเท่ียวในชุมชนอย่างเป็นระบบ 
โดยเน้นการ มีส่วนร่วมของชุมชนและทุก
ภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง  
4) พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีอยู่ให้
น่าสนใจและสร้างรายได้มากข้ึน  โดย
สอดคล้องกับวิถี ชีวิต ความเป็นอยู่และ
วัฒนธรรมของชุมชน  

 

1) เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่าง
ท่ัวถึง 
2) ชุมชนเข้มแข็ง 
3) ประชาชนมีความม่ันคง
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ด ารงชีวิตอย่างปกติสุข 
4) ยกระดับการศึกษาของ
เยาวชนสู่ระบบสากลและความ
เป็นเลิศทางวิชาการ มีความ
เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตและ
ภาษา 
5) มีแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย
เข้าถึงง่าย เรียนรู้ได้ทุกเพศวัย 

 

ส่งเสริมและอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี 
และปลูกฝังจิตส านึก 
ค่านิยม คุณค่าความ
เป็นไทย 

 

1) สร้างเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาค
ส่วนในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน  
2) สร้างเสริมศักยภาพการจัดการขยะมูล
ฝอยและของเสียอันตรายอย่างมี
ประสิทธิภาพเป็นระบบ  
3) สร้างเสริมศักยภาพการจัดการปัญหา
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
4) แหล่งทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูให้มี
ความอุดม สมบูรณ์เพิ่มข้ึนและมีความ
สมดุลกับสิ่งแวดล้อม 

 
 

(1) เทศบาลเมืองแม่โจ้มี
ประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการและการบริการสาธารณะ
ให้กับประชาชนเพิ่มข้ึน  
 (2) ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการกิจการของ
เทศบาล  
(3) พัฒนาระบบตรวจสอบการ
ติดตามประเมินผลของเทศบาล
เมืองแม่โจ้ 

 
 

(1) เพื่อรักษาความ
ม่ันคงและความสงบ
เรียบร้อย 
 (2) เพื่อป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
 (3) ส่งเสริมให้
ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี สังคมมี
คุณภาพ ห่างไกล ยา
เสพติด 

 

กลยุทธ์ 1.ก่อสร้างปรับปรุง
บ ารุงรักษา ถนน ตรอก 
ซอย ทางเดินเท้า ท่อ
ระบายน้ า 
2.การพัฒนา ระบบ
ไฟฟ้า สาธารณะ 
3.การพัฒนา ก่อสร้าง
ปรับปรุง และพัฒนา
แหล่งน้ า เพื่ออุปโภค–
บริโภค 
 
 

 

1.ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและสร้าง
เครือข่ายพึ่งพาตนเองได้อย่างย่ังยืน 
2.การส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถ
ในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์
และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร 
3.สร้างความตระหนักแก่ผู้ประกอบการและ
ผู้บริโภค 
 
 

 

1.การบริหารและจัดการศึกษาของศูนย์เด็ก
ก่อนวัยเรียน  
2.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
3.ส่งเสริมการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

4.การส่งเสริมสุขภาวะ 
5.ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน 
6.การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี 
ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส  
 

 

 
 

 

1.พัฒนาองค์ความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ินอย่างเป็น
รูปธรรม 
2.การเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนกับ
ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน 
3.การสร้าง จิตส านึก ป้องกั น 
และความตระหนักในการจัดการ
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม 

 
 

 

 

1.พัฒนาชุมชนตัวอย่างความ
แห่งส าเร็จท่ีเป็นรูปธรรม 
2.เสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
ป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและ
การรักษาความสงบปลอดภัยแก่
ชุมชน 
3.พัฒนาชุมชนตัวอย่างความ
แห่งส าเร็จท่ีเป็นรูปธรรม
สิ่งแวดล้อม 
 
 

 

 

 

1.การพัฒนาสร้างจิตส านึก และ
พัฒนาขีดความสามารถบุคลากร
ภาครัฐ และภาค 
2.เสริมสร้างประสิทธิภาพและธรร
มาภิบาลในการบริหารจัดการ 
3.การพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการ 
และการตรวจสอบควบคุม 
4. จัดหาปัจ จัย และสร้าง ปัจ จัย
สนับสนุนในการบริหารงานของ            
 
 

 

 

1.กระตุ้นการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการ
ป้องกันบรรเทาสาธารณ
ภัย 
2.เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการ
รักษาความสงบ 
ปลอดภัยการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัยแก่
ชุมชน/ท้องถ่ิน 
3.การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอบายมุขและสิ่ง
เสพติด 
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ควำมเชื่อมโยงยุทธศำสตร์กำรพฒันำจังหวัดกบัยุทธศำสตร์กำรพฒันำขององคก์รปกครองส่วน
ท้องถิ่นโครงสร้ำงควำมเชื่อมโยงแผนยุทธศำสตรก์ำรพฒันำเทศบำลเมืองแม่โจ ้

พ.ศ. 2566 – 2570 
1.ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำกำรด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 

ยุทธศำสตร์ชำต ิ20 ปี 
 2. ยุทธศาสตร์ชาติ 

ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
     
     

แผนพัฒนำเศรษฐกิจฯ 
ฉบับที่ 12 

 ยุทธศาสตร ์
7. การพัฒนา 

โครงสร้างพื้นฐาน 
และระบบ 
โลจสิติกส ์

ยุทธศาสตร ์
8. การพัฒนา 
วิทยาศาสตร ์

เทคโนโลย ีวิจัย 
และนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร ์
9. การพัฒนา 
ภาค เมือง และ 
พื้นที่เศรษฐกิจ 

     
     

แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด
ภำคเหนือตอนบน 1 

 ประเด็นการพัฒนา 
2. เพิ่มศักยภาพการค้า

การลงทุน การค้าชายแดน 
และการค้าต่างประเทศ 

 ประเด็นการพัฒนา 
3. พัฒนาเกษตรอินทรีย ์

เกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูปที่
มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการ

ผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่ม 
     
     

แผนพัฒนำจังหวัด 
เชียงใหม ่

 ประเด็นการพัฒนา 
2. การสง่เสรมิการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้า 

การลงทุนสู่สากล 
     

ยุทธศำสตร ์
กำรพัฒนำองค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ 

 ยุทธศาสตร ์
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพฒันา 

เศรษฐกจิและสังคม 

     
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
เทศบำลเมืองแม่โจ ้

 ยุทธศาสตร ์
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
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2.ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำกำรด้ำนเศรษฐกิจ 

ยุทธศำสตร์ชำต ิ20 ปี 
 2. ยุทธศาสตร์ชาติ 

ด้านการสร้างความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

3. ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง 

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
       
       

แผนพัฒนำเศรษฐกิจฯ 
ฉบับที่ 12 

 ยุทธศาสตร ์
1. การ

เสริมสร้าง 
และพัฒนา
ศักยภาพทุน

มนุษย ์

ยุทธศาสตร ์
3. การสร้าง 
ความเข้มแข็ง 
ทางเศรษฐกิจ 
และแข่งขัน 

ได้อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร ์
7. การ
พัฒนา 

โครงสร้าง
พื้นฐานและ
ระบบโลจิ

สติกส ์

ยุทธศาสตร ์
8. การพัฒนา 
วิทยาศาสตร ์
เทคโนโลยี 
วิจัย และ
นวัตกรรม 

ยุทธศาสตร ์
9. การพัฒนา
ภาคเมือง และ
พื้นที่เศรษฐกิจ 

       
       

แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด
ภำคเหนือตอนบน 1 

 ประเด็นการพัฒนา 
1. พัฒนาอุตสาหกรรม

การท่องเที่ยวและ
บริการทีเ่น้นความโดด
เด่นและเช่ือมโยงห่วง

โซ่มลูค่าเพิ่มการ
ท่องเที่ยวของกลุ่ม

จังหวัด 

 ประเด็นการพัฒนา 
2. เพิ่มศักยภาพ

การค้า 
การลงทุน การค้า

ชายแดนและ
การค้าต่างประเทศ 

 ประเด็นการพัฒนา 
3. พัฒนาเกษตรอินทรีย ์
เกษตรปลอดภัย เกษตร
แปรรปูทีมุ่่งเน้นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต
และสร้างมลูค่าเพิ่ม 

       
       

แผนพัฒนำจังหวัด 
เชียงใหม ่

 ประเด็นการพัฒนา 
1. ส่งเสรมิและพัฒนาการ

ท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ
เช่ือมโยงชุมชนและท้องถ่ิน 

 ประเด็นการพัฒนา 
2. การสง่เสรมิการเกษตร การผลิตสินค้า

ชุมชน การค้าการลงทุนสูส่ากล 

       
       

ยุทธศำสตร ์
กำรพัฒนำองค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ 

 
ยุทธศาสตร ์

2. การพัฒนาเศรษฐกจิ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
 

       
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
เทศบำลเมืองแม่โจ ้

 ยุทธศาสตร ์
2. ด้านเศรษฐกิจ 
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3.ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำกำรด้ำนกำรศกึษำและคุณภำพชีวิตของชุมชน 

ยุทธศำสตร์ชำต ิ20 ปี 
 3. ยุทธศาสตร์ชาติ 

ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

4. ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง

สังคม 
       
       

แผนพัฒนำเศรษฐกิจฯ 
ฉบับที่ 12 

 ยุทธศาสตร ์
1. การเสรมิสร้าง 

และพัฒนา
ศักยภาพทุน

มนุษย ์

 ยุทธศาสตร ์
2. การสร้างความ
เป็นธรรมและลด
ความเหลือ่มล้าใน

สังคม 

 ยุทธศาสตร ์
10. ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ
เพื่อการพัฒนา 

       
       

แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด
ภำคเหนือตอนบน 1 

 ประเด็นการพัฒนา 
1. พัฒนาอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวและบริการทีเ่น้น
ความโดดเด่นและเช่ือมโยง

ห่วงโซมู่ลค่าเพิ่มการท่องเที่ยว
ของกลุม่จงัหวัด 

 ประเด็นการพัฒนา 
4. พัฒนาการบรกิารด้านสุขภาพ 

(Wellness) แบบองค์รวม 
มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงเข้าสู ่

สังคมผู้สงูอายุ 

       
       

แผนพัฒนำจังหวัด 
เชียงใหม ่

 ประเด็นการพัฒนา 
1. ส่งเสรมิและพัฒนาการ

ท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ
เช่ือมโยงชุมชนและท้องถ่ิน 

 ประเด็นการพัฒนา 
3. การเสรมิสร้างสังคมให้ม ี
คุณภาพ คงอัตลักษณ์ทาง 

วัฒนธรรม 
       
       

ยุทธศำสตร์ 
กำรพัฒนำองค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ 

 
ยุทธศาสตร ์

5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

       
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
เทศบำลเมืองแม่โจ ้

 ยุทธศาสตร ์
3. ด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิตของชุมชน 
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4.ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำกำรด้ำนกำรศำสนำ ศิลปวัฒนธรรมจำรีตประเพณีและ 
ภูมิปัญญำท้องถิน่  

ยุทธศำสตร์ชำต ิ20 ปี 
 3. ยุทธศาสตร์ชาติ 

ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
      
     

แผนพัฒนำเศรษฐกิจฯ 
ฉบับที่ 12 

 ยุทธศาสตร ์
1. การเสรมิสร้าง 

และพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์

 ยุทธศาสตร ์
10. ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศเพื่อการพัฒนา 

      
     

แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด
ภำคเหนือตอนบน 1 

 ประเด็นการพัฒนา 
1. พัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบรกิารทีเ่น้นความโดดเด่นและ

เช่ือมโยงห่วงโซ่มูลค่าเพิ่มการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด 
     
      

แผนพัฒนำจังหวัด 
เชียงใหม ่

 ประเด็นการพัฒนา 
1. ส่งเสรมิและพัฒนาการ

ท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ
เช่ือมโยงชุมชนและท้องถ่ิน 

ประเด็นการพัฒนา 
3. การเสรมิสร้างสังคมให้ม ี
คุณภาพ คงอัตลักษณ์ทาง 

วัฒนธรรม 
      
      

ยุทธศำสตร ์
กำรพัฒนำองค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ 

 ยุทธศาสตร ์
4. การอนุรกัษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม 

จารีตประเพณีและภูมปิัญญาท้องถ่ิน 

      

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
เทศบำลเมืองแม่โจ ้

 ยุทธศาสตร ์
4. ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและ 

ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
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5.ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำกำรด้ำนอนรุักษ์ทรพัยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
 

ยุทธศำสตร์ชำต ิ20 ปี 
 2. ยุทธศาสตร์ชาติ 

ด้านการสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน 

5. ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการสร้างการเตบิโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น

มิตรกบัสิง่แวดล้อม 
       

แผนพัฒนำเศรษฐกิจฯ 
ฉบับที่ 12 

 ยุทธศาสตร ์
9. การพัฒนาภาค เมือง และ

พื้นที่เศรษฐกิจ 

 ยุทธศาสตร ์
4. การเตบิโตที่เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อมเพือ่การพฒันา 

อย่างยั่งยืน 
       
       

แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด
ภำคเหนือตอนบน 1 

 ประเด็นการพัฒนา 
5. บริหารจัดการ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

อย่างยั่งยืน 
       

แผนพัฒนำจังหวัด 
เชียงใหม ่

 ประเด็นการพัฒนา 
4. การสง่เสรมิและพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มใหส้มบรูณ์ 

โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
       

ยุทธศำสตร์ 
กำรพัฒนำองค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ 

 
ยุทธศาสตร ์

3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

       
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
เทศบำลเมืองแม่โจ ้

 ยุทธศาสตร ์
5. ด้านอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
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6.ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำกำรด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ด ี
 

ยุทธศำสตร์ชำต ิ20 ปี 
 4. ยุทธศาสตร์ชาติ 

ด้านการสร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางสงัคม 

6. ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการปรับสมดลุและพฒันาระบบการบรหิาร

จัดการภาครัฐ 
       

แผนพัฒนำเศรษฐกิจฯ 
ฉบับที่ 12 

 ยุทธศาสตร ์
2. การสร้างความเป็นธรรมและ

ลดความเหลื่อมล้าในสงัคม 

 ยุทธศาสตร ์
6. การบริหารจัดการในภาครัฐ 

การป้องกันการทจุริตประพฤติมิชอบและ
ธรรมาภิบาลในสงัคมไทย 

       
       

แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด
ภำคเหนือตอนบน 1 

  

       

แผนพัฒนำจังหวัด 
เชียงใหม ่

 ประเด็นการพัฒนา 
5. การเสรมิสร้างความมั่นคง ความปลอดภัย 

และความสงบสุขของประชาชน 
       

ยุทธศำสตร์ 
กำรพัฒนำองค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ 

 
ยุทธศาสตร ์

7. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี

       
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
เทศบำลเมืองแม่โจ ้

 ยุทธศาสตร ์
6. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี
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7.ยุทธศำสตรพ์ัฒนำกำรด้ำนกำรป้องกนับรรเทำสำธำรณภัย และกำรจัดกำรระเบียบชุมชน 
  

ยุทธศำสตร์ชำต ิ20 ปี 
 1. ยุทธศาสตร์ชาติ 

ด้านความมั่นคง 
     

แผนพัฒนำเศรษฐกิจฯ 
ฉบับที่ 12 

 ยุทธศาสตร ์
5. การเสรมิสร้างความมั่นคงแห่งชาติ 

เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ังและยัง่ยืน 
     
     

แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด
ภำคเหนือตอนบน 1 

    

     
     

แผนพัฒนำจังหวัด 
เชียงใหม ่

 ประเด็นการพัฒนา 
5. การเสรมิสร้างความมั่นคง ความปลอดภัย 

และความสงบสุขของประชาชน 
     

ยุทธศำสตร ์
กำรพัฒนำองค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ 

 ยุทธศาสตร ์
6. การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและ 

การรกัษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 

     
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
เทศบำลเมืองแม่โจ ้

 ยุทธศาสตร ์
1. ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และการจัดการระเบียบชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 



~ 69 ~ 

3.กำรน ำแผนพฒันำท้องถิ่นไปสูก่ำรปฏบิตัิ 
1. ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำและแผนงำน 

ท่ี ยุทธศำสตร์ ด้ำน แผนงำน หน่วยงำน 
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงำน 
สนับสนุน 

1 ยุทธศาสตร์โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

1.แผนงาน
อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

กองช่าง  

2 ยุทธศาสตร์ด้าน
เศรษฐกจิ 

1.ด้านบริการชุมชน
และสงัคม 
2.ด้านการเศรษฐกิจ 

1.แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
2.แผนงานเกษตร 

ส านักปลัด  

3 ยุทธศาสตร์ด้าน
การศึกษาและคุณภาพ
ชีวิตของชุมชน 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

1.แผนงานสาธารณสุข 
2.แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
3.แผนงานสังคม
สงเคราะห ์
4.แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

ส านักปลัด 
กองการศึกษา 
กองสาธารณสุข 

 

4 ยุทธศาสตร์พฒันาการ
ด้านการศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมจารีต
ประเพณีและภูมปิัญญา
ท้องถ่ิน 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองการศึกษา 
 
 

 

5 ยุทธศาสตร์ด้านอนุรกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1.ด้านบริการชุมชน
และสงัคม 
2.ด้านการเศรษฐกิจ 

1.แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
2.แผนงานการเกษตร 

ส านักปลัด 
กองสาธารณสุข 

 

6 ยุทธศาสตร์ด้านการ
บรหิารจัดการบ้านเมอืง
ที่ 

1.ด้านบรหิารงาน
ทั่วไป 
2.ด้านบริการชุมชน
และสงัคม 

1.แผนงานบรหิารงาน
ทั่วไป 
2.แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

ส านักปลัด 
กองสาธารณสุข 

กองช่าง 
กองคลงั 

 

7 ยุทธศาสตร์ด้านการ
ป้องกันบรรเทาสาธารณ
ภัย และการจัดการ
ระเบียบชุมชน 

1.ด้านบริการชุมชน
และสงัคม 

แผนงานรกัษาความ
สงบภายใน 

ส านักปลัด 
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แผนผังยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของเทศบำลเมืองแม่โจ้ (Strategic Map) 

วิสัยทัศน ์  “ขอมุ่งมั่น พฒันาเมืองแมโ่จ้ใหเ้ป็นเมืองต้นแบบ” 
               

               

ยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำ

เทศบำลเมือง
แม่โจ ้

 

 ยุทธศาสตร ์
ด้าน

โครงสร้าง
พื้นฐาน 

 

 ยุทธศาสตร ์
ด้านเศรษฐกิจ 

 

 ยุทธศาสตร ์
ด้านการศกึษา

และคุณภาพชีวิต
ของชุมชน 

 

 ยุทธศาสตร ์
ด้านการศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม

จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

 ยุทธศาสตร ์
ด้านอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 

 ยุทธศาสตร ์
ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมือง

ที่ก ี
 

 ยุทธศาสตร ์
ด้านการป้องกัน

บรรเทาสาธารณภัย 
และการจัดการ
ระเบียบชุมชน 

               

เป้ำประสงค ์
 

 1) พัฒนาระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐานที่มี
คุณภาพและสอดรับกับ
การเติบโตของเมือง 
2.เพ่ือก่อสร้างปรับปรุง 
บูรณะสาธารณปูโภค 
และสาธารณูปการ 
พ้ืนฐานและการแก้ไข 
ปัญหาน้ าท่วมขังและ 
การระบายน้ า 

 1) ส่งเสริมให้ชาวบ้านในชุมชนมี
อาชีพที่สร้างรายได้เพียงพอต่อการ
ด ารงชีพแบบ เศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  
2) เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน  
3) ส่งเสริมและสนับสนุนการ
บริหารจัดการทอ่งเที่ยวในชุมชน
อย่างเป็นระบบ โดยเน้นการ มี
ส่วนร่วมของชุมชนและทุกภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้อง  
4) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่ให้
น่าสนใจและสร้างรายได้มากข้ึน  
โดยสอดคล้องกับวิถี ชีวิต ความ
เป็นอยู่และวัฒนธรรมของชุมชน  

 1) เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่าง
ทั่วถึง 
2) ชุมชนเข้มแข็ง 
3) ประชาชนมีความมั่นคง
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ด ารงชีวิตอย่างปกติสุข 
4) ยกระดับการศึกษาของ
เยาวชนสู่ระบบสากลและความ
เป็นเลิศทางวิชาการ มีความ
เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตและ
ภาษา 
5) มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
เข้าถึงง่าย เรียนรู้ได้ทุกเพศวัย 

 

 ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณี และปลูกฝังจิตส านึก 
ค่านิยม คุณค่าความเป็นไทย 

 

 1) สร้างเครือข่ายความร่วมมือจาก
ทุกภาคส่วนในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน  
2) สร้างเสริมศักยภาพการจัดการ
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
อย่างมีประสิทธิภาพเป็นระบบ  
3) สร้างเสริมศักยภาพการจัดการ
ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  
4) แหล่งทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟูให้มีความอุดม สมบูรณ์
เพ่ิมข้ึนและมีความสมดุลกบั
สิ่งแวดล้อม 

 

 1) เทศบาลเมืองแม่โจ้มี
ประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการและการบรกิารสาธารณะ
ให้กับประชาชนเพ่ิมข้ึน  
 2) ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการกิจการของ
เทศบาล  
3) พัฒนาระบบตรวจสอบการ
ติดตามประเมินผลของเทศบาล
เมืองแม่โจ้ 

 

 เทศบาลเมืองแม่โจ้มีประสทิธิภาพ
ในการบริหารจัดการและการ
บริการสาธารณะให้กับประชาชน
เพ่ิมข้ึน 

 
 

 

               

กลยุทธ์ 
 

 

1.1 
1.2 

 
2.1 
2.2 
2.3 

 

3.1 
3.2 
3.3 
3.4 
3.5 
3.6 

 

4.1 
4.2 
4.3 

 

 

5.1 
5.2 
5.3 

 

 

5.4 
5.2 
5.3 
5.4 

 

 

7.1 
7.2 
7.3 

 

               

               

               

               

แผนงำน 
 แผนงาน การ 

บริหารงาน ท่ัวไป 
 

แผนงาน การรักษา 
ความสงบ ภายใน 

 

แผนงาน 
การศึกษา 

 

แผนงาน 
สาธารณสุข 

 

แผนงาน สังคม 
สงเคราะห์ 

 

แผนงาน เคหะ
และ ชุมชน 

 

แผนงาน สร้าง
ความ เข้มแข็ง
ของ ชุมชน 

แผนงาน การ
ศาสนา วัฒนธรรม 
และ นันทนาการ 

แผนงาน 
อุตสาหกรรม 

 

แผนงาน  
งบกลาง 

 

แผนงาน การเกษตร 
 

แผนงำนคลัง แผนงานแผนและสถิต 



~ 71 ~ 

 

***หมำยเหต ุ

1.1ก่อสร้างปรับปรุงบ ารุงรักษา ถนน ตรอก ซอย ทางเดินเท้า ท่อระบายน้ า 
1.2การพัฒนา ระบบไฟฟ้า สาธารณะ 
1.3การพัฒนา ก่อสร้างปรับปรุง และพัฒนาแหล่งน้ า เพ่ืออุปโภค–บริโภค 
2.1.ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและสร้างเครือข่ายพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 
2.2.การส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร 
2.3.สร้างความตระหนักแก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภค 
3.1.การบริหารและจัดการศึกษาของศูนย์เด็กก่อนวัยเรียน  
3.2.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
3.3.ส่งเสริมการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

3.4.การส่งเสริมสุขภาวะ 
3.5.ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน 
3.6.การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส  
4.1.พัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม 
4.2.การเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
4.3.การสร้างจิตส านึก ป้องกัน และความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.1.พัฒนาชุมชนตัวอย่างความแห่งส าเร็จที่เป็นรูปธรรม 
5.2.เสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบปลอดภัยแก่ชุมชน 
5.3.พัฒนาชุมชนตัวอย่างความแห่งส าเร็จที่เป็นรูปธรรมสิ่งแวดล้อม 
6.1.การพัฒนาสร้างจิตส านึก และพัฒนาขดีความสามารถบุคลากรภาครัฐ และภาค 
6.2.เสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 
6.3.การพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการ และการตรวจสอบควบคุม 
6.4.จัดหาปัจจัย และสร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงาน 
7.1.กระตุ้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
7.2.เสริมสร้างประสิทธิภาพในการรักษาความสงบ ปลอดภัยการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยแก่ชุมชน/ท้องถิ่น 
7.3.การป้องกันและแก้ไขปัญหาอบายมุขและสิ่งเสพติด 
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บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น  ( พ.ศ.  2566 - 2570 ) 

เทศบำลเมืองแม่โจ้     อ ำเภอสันทรำย     จังหวัดเชียงใหม่ 
 

 
ยุทธศำสตร์ 

 

ป ี 2566 ป ี 2567 ป ี 2568 ป ี 2569 ป ี 2570 รวม  5  ป ี

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(  บำท  ) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(  บำท  ) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(  บำท  ) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(  บำท  ) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(  บำท  ) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(  บำท  ) 

1  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 50 42,580,000 41 48,187,600 46 50,992,600 58 56,960,400 51 43,820,000 246 242,540,600 
แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 3 9,000,000 2 8,000,000     2 78,000,000 7 95,000,000 

รวม 53 51,580,000 43 56,187,600 46 50,992,600 58 56,960,400 53 121,820,000 253 337,540,600 
2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเศรษฐกิจ 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 26 24,805,600 26 24,805,600 26 24,805,600 26 24,805,600 26 24,805,600 130 124,028,000 
แผนงานเกษตร 2 2,550,000 2 2,550,000 2 2,550,000 2 2,550,000 2 2,550,000 10 12,750,000 

รวม 28 27,355,600 28 27,355,600 28 27,355,600 28 27,355,600 28 27,355,600 140 136,778,000 
3.ด้ำนกำรศึกษำและพัฒนำคุณภำพชีวิต 
แผนงานสาธารณสุข 15 3,340,000 10 2,090,000 10 2,090,000 10 2,090,000 10 2,090,000 55 11,700,000 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 33 2,305,000 33 2,305,000 33 2,305,000 33 2,305,000 33 2,305,000 165 11,525,000 
แผนงานสงัคมสงเคราะห ์ 5 320,000 5 320,000 5 320,000 5 320,000 5 320,000 25 1,600,000 
แผนงานการศึกษา 55 27,187,250 50 26,507,250 52 27,137,250 50 26,607,250 51 34,637,250 258 142,076,250 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

5 800,000 5 800,000 5 800,000 5 800,000 5 800,000 
25 2,000,000 

แผนงานงบกลาง 3 35,330,000 3 35,330,000 3 35,330,000 3 35,330,000 3 35,330,000 15 176,650,000 
รวม 116 68,882,250 106 66,952,250 108 67,582,250 106 67,052,250 107 75,082,250 543 345,551,250 

 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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ยุทธศำสตร์ 

 

ป ี 2566 ป ี 2567 ป ี 2568 ป ี 2569 ป ี 2570 รวม  5  ป ี

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(  บำท  ) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(  บำท  ) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(  บำท  ) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(  บำท  ) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(  บำท  ) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(  บำท  ) 

4.ด้ำนกำรศำสนำ ศิลปวัฒนธรรมจำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

12 4,080,000 12 4,080,000 12 4,080,000 12 4,080,000 12 4,080,000 60 20,400,000  

รวม 12 4,080,000 12 4,080,000 12 4,080,000 12 4,080,000 12 4,080,000 60 20,400,000  

5.กำรพัฒนำดำ้นอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดลอ้ม 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 7 2,851,905 4 2,451,905 4 2,451,905 4 2,451,905 4 2,451,905 23 12,659,525 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 16 6,280,000 15 6,230,000 15 6,230,000 15 6,230,000 15 6,230,000 76 31,200,000 

แผนงานการเกษตร 7 4,400,000 7 4,400,000 7 4,400,000 7 4,400,000 7 4,400,000 35 22,000,000 

รวม 30 13,531,905 26 13,081,905 26 13,081,905 26 13,081,905 26 13,081,905 134 65,859,525 

6.กำรพัฒนำดำ้นกำรบริหำรจดักำรบ้ำนเมืองทีด่ี 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 58 16,504,400 58 16,504,400 58 16,504,400 58 16,504,400 58 16,504,400 290 82,522,000 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 6 416,000 6 416,000 6 416,000 6 416,000 6 416,000 30 2,080,000 

แผนงานเคหะและชุมชน 2 22,240,000 2 22,240,000 2 22,240,000 2 22,240,000 2 22,240,000 10 111,200,000 

รวม 66 39,160,400 66 39,160,400 66 39,160,400 66 39,160,400 66 39,160,400 330 195,802,000 

7.กำรพัฒนำดำ้นกำรป้องกันบรรเทำสำธำรณภัย และกำรจดักำรระเบียบชุมชน   
แผนงานรักษาความสงบภายใน 21 7,655,000 12 1,675,000 14 5,835,000 12 1,675,000 12 1,675,000 71 18,515,000 

แผนงานสาธารณสุข 3 120,000 3 120,000 3 120,000 3 120,000 3 120,000 15 600,000 

รวม 24 7,775,000 15 1,795,000 17 5,955,000 15 1,795,000 15 1,795,000 86 19,115,000 

รวมทั้งสิ้น 329 212,365,155 296 208,612,755 303 208,207,755 311 209,485,555 307 282,375,155 1,546 1,121,046,375 
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 (ผ.02) 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำแผนพฒันำทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

เทศบำลเมืองแม่โจ้ อ ำเภอสันทรำย  จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี 2 ส่งเสรมิกำรเกษตร กำรผลิตสนิค้ำชุมชน กำรค้ำ กำรลงทุนสู่สำกล 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 กำรพัฒนำโครงกำรสร้ำงพ้ืนฐำนเพ่ือรองรับกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม 
1. ยุทธศำสตร์ท่ี 1 โครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
1.1แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำด

ว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

ชุมชนแม่เตำไห 1         
1 โครงการสร้างอาคาร

เอนกประสงค์ พร้อมห้อง
เก็บของและห้องน้ า 

เพื่อก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์ 
พร้อมห้องเก็บของ
และห้องน้ าเพื่อใช้
จัดกิจกรรมหมู่บ้าน 

อาคาร
เอนกประสงค์ 
ในป่าช้าพร้อม
ห้องเก็บของ
และห้องน้ า 
บริเวณสุสาน
แม่เตาไห 

 750,000    ก่อสร้าง
เสร็จ 
100% 

สร้างอาคารห้อง
ประชุม เพื่อใช้
จัดกิจกรรม
หมู่บ้าน 

กองช่าง 
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1.1แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำด

ว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

2 โครงการก่อสร้างลานกีฬา 
จ านวน 1 แห่ง (สถานที่
ก่อสร้าง บริเวณข้างป่าช้า 
หมู่ 1  ต.หนองหาร) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ลานจัด กิจกรรม
หรือออกก าลังกาย 

ก่อสร้างลาน
กีฬา จ านวน 
1 แห่ง 
(สถานที่
ก่อสร้าง 
บริเวณข้างป่า
ช้า หมู่ 1  ต.
หนองหาร) 

  240,000   ก่อสร้าง
เสร็จ 
100% 

ประชาชนมีลาน
กีฬาไว้ส าหรับออก
ก าลังกาย  

กองช่าง 

3 โครงการปรับปรุงราง
ระบายน้ า คสล. ขนาด
กว้าง 0.50 เมตร ลึก
เฉลี่ย ยาว 85 เมตร เพื่อ
เชื่อมทางหลวงในอนาคต 
(สถานที่ก่อสร้างบริเวณ
ซอย 12 หมู่ที่ 1 ต.หนอง
หาร) 

1. เพื่อป้องกันไม่ให้
ถนน เสียหายจาก
น้ ากัดเซาะ  
2. เพื่อให้ประชาชน
สัญจร ไปมา สะดวก 
ปลอดภัย  
3. เพื่อให้การ
ระบายน้ า เป็นปี
อย่างสะดวก 

ขนาดกว้าง 
0.50 เมตร 
ลึกเฉลี่ย ยาว 
85 เมตร เพื่อ
เชื่อมทาง
หลวงใน
อนาคต 
(สถานที่
ก่อสร้าง
บริเวณซอย 
12 หมู่ที่ 1 
ต.หนองหาร) 

   300,000  ร้อยละ
ของรางที่
ได้
มาตรฐาน 

1. สามารถระบาย
น้ าออกจากผิวทาง
ได้อย่างรวดเร็ว 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทางได้สะดวก 
รวดเร็ว 
3. ลดปัญหา
อุทกภัย 

กองช่าง 
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1.1แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำด

ว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

4 โครงการก่อสร้างพนังกัน
ดินถนนป่าช้า ยาว 
314.00 เมตร (สถานที่
ก่อสร้างหมู่ที่ 1 ต.หนอง
หาร) 

เพื่อป้องกันการ
พังทลายของดิน 

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

    785,000 ก่อสร้าง
เสร็จแล้ว 

มีพนังกันดิน
ป้องกันพังทลาย
ของดิน 

กองช่าง 

ชุมชนแม่เตำไห 2         
5 โครงการก่อสร้างถนน 

คสล. ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 
3.00 เมตร ยาว 90.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 
3.50 เมตร ยาว 23.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ด าเนินการรวม
ไม่น้อยกว่า 350.50 
ตารางเมตร (สถานที่
ก่อสร้างบริเวณซอย 2 
ข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
หมู่ที่ 1 ต.หนองหาร) 

1. เพื่อพัฒนา
เส้นทางคมนาคมให้
ได้มาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุ
ในการเดินทาง 
ประชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 
3. เพื่อให้การขนส่ง 
ผลผลิตทาง
การเกษตรมีความ
สะดวกรวดเร็ว 

ช่วงที่ 1 ขนาด
กว้างเฉลี่ย 
3.00-3.50 
เมตร ยาว 88  
เมตร หนา 
0.15 เมตร ช่วง
ที่ 2 ขนาดกว้าง 
3.50 เมตร ยาว 
23.00 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนที่
ด าเนินการรวม
ไม่น้อยกว่า 
366.50 ตาราง
เมตร 

240,000     ร้อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได้
มาตรฐาน 

1. เส้นทาง
คมนาคมมี
มาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ได้สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตรมีความ
รวดเร็ว 

กองช่าง 
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1.1แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำด

ว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

6 โครงการปรับปรุงผิวถนน
เดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต (โอเวอร์เลย์) พร้อม
ตีเส้นจราจร ขนาดกว้าง 
3.50 เมตร ยาว 132 
เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือพื้นที่ด าเนินการไม่
น้อยกว่า 462 ตาราง
เมตร (สถานที่ก่อสร้าง
บริเวณ ซอย 5 หมู่ที่ 1  
ต.หนองหาร) 

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง 
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง 
ประชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อให้การขนส่ง 
ผลผลิตทาง
การเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกว้าง 
3.50 เมตร 
ยาว 132 
เมตร หนา 
0.05 เมตร 
หรือพื้นที่
ด าเนินการไม่
น้อยกว่า 462 
ตารางเมตร 

260,000     ร้อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได้
มาตรฐาน 

1. เส้นทาง
คมนาคมมี
มาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ได้สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตรมีความ
รวดเร็ว 

กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. พร้อมตีเส้นจราจร 
กว้าง 2.50 เมตร ยาว 
53 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่ด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า 132 ตาราง
เมตร (สถานที่ก่อสร้าง 
บริเวณถนนซอยนางโสพิน  
กัลยา หมู่ที่ 1  ต.หนอง
หาร) 

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง 
ประชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อให้การขนส่ง 
ผลผลิตทาง
การเกษตรมีความ
สะดวกรวดเร็ว 

กว้าง 2.50 
เมตร ยาว 53 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 
หรือพื้นที่
ด าเนินการไม่
น้อยกว่า 132 
ตารางเมตร 

86,000     ร้อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได้
มาตรฐาน 

1. เส้นทาง
คมนาคมมี
มาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ได้สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตรมีความ
รวดเร็ว 

กองช่าง 

 



~ 79 ~ 

1.1แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำด

ว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

8 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. พร้อมตีเส้นจราจร 
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
374 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่ด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า 1,496 
ตารางเมตร (สถานที่
ก่อสร้าง บริเวณถนนซอย 
1 ฝังตรงข้ามคลองส่งน้ า
คลองชลประทาน หมู่ที่ 1  
ต.หนองหาร) 

1. เพื่อพัฒนา
เส้นทางคมนาคมให้
ได้มาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุ
ในการเดินทาง 
ประชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 
3. เพื่อให้การขนส่ง 
ผลผลิตทาง
การเกษตรมีความ
สะดวกรวดเร็ว 

กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 
374 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร หรือ
พื้นที่
ด าเนินการไม่
น้อยกว่า 
1,496 
ตารางเมตร 

1,030,000     ร้อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได้
มาตรฐาน 

1. เส้นทาง
คมนาคมมี
มาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทางได้สะดวก 
รวดเร็ว 
3. การขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตรมีความ
รวดเร็ว 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 



~ 80 ~ 

1.1แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำด

ว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

9 โครงการปรับปรุงผิวถนน
ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต
พร้อมตีเส้นจราจร ขนาด
กว้างเฉลี่ย 4.00-8.50 
เมตร ยาว 1,060 เมตร 
หนา 0.50 เมตร หรือมี
พื้นที่ด าเนินการไม่น้อย
กว่า 4,780 ตารางเมตร 
(สถานที่ก่อสร้างบริเวณ
ถนนชุมชนแม่เตาไห 2 ถึง
คลองชลประทาน หมู่ที่ 1 
ต าบลหนองหาร อ าเภอ
สันทราย จังหวัดเชียงใหม่) 

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง 
ประชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อให้การขนส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกว้าง
เฉลี่ย 4.00-
8.50 เมตร 
ยาว 1,060 
เมตร หนา 
0.50 เมตร 
หรือมีพื้นที่
ด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า 
4,780 
ตารางเมตร 

  1,778,000   ร้อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได้
มาตรฐาน 

1. เส้นทาง
คมนาคมมี
มาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุ
ในการเดินทาง
ประชาชน
สามารถเดินทาง
ได้สะดวก 
รวดเร็ว 
3. การขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตรมีความ
รวดเร็ว 

กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้างถังกรอง
ระบบประปาหมู่บ้าน 
(สถานที่ก่อสร้างบริเวณ
ระบบประปาของหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 1 ต.หนองหาร) 

เพื่อให้มีน้ าใช้ในการ
อุปโภค บริโภคท า
การเกษตรและเลี้ยง
สัตว์ 
 

ก่อสร้างถัง
กรองระบบ
ประปา 

  600,000   ก่อสร้าง
เสร็จ 
100% 

 มีน้ าใช้ในการ
อุปโภคบริโภค
ท าการเกษตร
และเลี้ยงสัตว์
อย่างเพียงพอ 
 

กองช่าง 

 
 
 



~ 81 ~ 

1.1แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 

เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คำด
ว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

11 โครงการติดตั้งไฟส่องสว่าง
สาธารณะโซล่าเซลล์ 
(สถานที่ก่อสร้างบริเวณ
ถนนเส้นคันคลอง หมู่ที่ 1 
ต.หนองหาร) 

1.เพื่อให้มีแสงสว่าง
เพียงพอส าหรับผู้ใช้
ถนนตอนกลางคืน 
2.เพื่อป้องกัน รักษา
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ 

ติดตั้งไฟส่อง
สว่าง
สาธารณะโซ
ล่าเซลล์ 

   150,000  จ านวนจุด 
ที่ได้รับ
การขยาย
เขตไฟฟ้า 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าส่อง
สว่างสร้าง
ความ
ปลอดภัย
ให้แก่ชีวิต 
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 
 

12 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล. ขนาด
กว้าง 0.50 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.62 เมตร ยาว 
99.00 เมตร หนา 0.12 
เมตร (สถานที่ก่อสร้าง
บริเวณต่อจากของเดิม
ถนนสายหลัก หมู่ที่ 1 ต.
หนองหาร) 

1. เพื่อป้องกันไม่ให้
ถนน เสียหายจากน้ า
กัดเซาะ  
2. เพื่อให้ประชาชน
สัญจร ไปมา สะดวก 
ปลอดภัย  
3. เพื่อให้การระบาย
น้ า เป็นปีอย่างสะดวก 

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

   350,000  ร้อยละ
ของรางที่
ได้
มาตรฐาน 

1. สามารถ
ระบายน้ าออก
จากผิวทางได้
อย่างรวดเร็ว 
2. ลด
อุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชน
สามารถ
เดินทางได้
สะดวก 
รวดเร็ว 
3. ลดปัญหา
อุทกภัย 

กองช่าง 

 
 



~ 82 ~ 

1.1แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำด

ว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

13 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ขนาดกว้าง  3.00  
เมตร ยาว  45.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ด าเนินการไม่น้อย
กว่า 135.00 ตาราง
เมตร   (สถานที่ก่อสร้าง 
ซอย 6 หมู่ที่ 1  ต.หนอง
หาร) 

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง 
ประชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อให้การขนส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกว้าง  
3.00  เมตร 
ยาว  45.00 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 
หรือพื้นที่
ด าเนินการไม่
น้อยกว่า 
135.00 
ตารางเมตร    

       84,000 ร้อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได้
มาตรฐาน 

1. เส้นทาง
คมนาคมมี
มาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุ
ในการเดินทาง
ประชาชน
สามารถเดินทาง
ได้สะดวก 
รวดเร็ว 
3. การขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตรมีความ
รวดเร็ว 

กองช่าง 

14 โครงการก่อสร้างศาลา
อเนกประสงค์ประจ า
หมู่บ้าน กว้าง 8.00 เมตร 
ยาว 10.00 เมตร ขนาด
พื้นที่ด าเนินการไม่น้อย
กว่า 80 ตารางเมตร 
(สถานที่ก่อสร้างชุมชน
บ้านแม่เตาไห 2 หมู่ที่ 1  
ต.หนองหาร) 

เพื่อก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์ พร้อม
ห้องเก็บของและ
ห้องน้ าเพื่อใช้จัด
กิจกรรมหมู่บ้าน 

ก่อสร้างศาลา
อเนกประสงค์
ประจ าหมู่บ้าน 
กว้าง 8.00 
เมตร ยาว 
10.00 เมตร 
ขนาดพื้นที่
ด าเนินการไม่
น้อยกว่า 80 
ตารางเมตร 

    750,000 ก่อสร้าง
เสร็จ 
100% 

สร้างอาคารห้อง
ประชุม เพื่อใช้
จัดกิจกรรม
หมู่บ้าน 

กองช่าง 



~ 83 ~ 

1.1แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำด

ว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

ชุมชนป่ำบง         
15 โครงการก่อสร้างถนน 

คสล. พร้อมตีเส้นจราจร 
กว้าง 3.50 เมตร ยาว 
169 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่ด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า 591.50 
เมตร (สถานที่ก่อสร้าง 
ซอย 4 หมู่ 2  ต.หนอง
หาร) 

1. เพื่อพัฒนา
เส้นทาง 
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุ
ในการเดินทาง 
ประชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 
3. เพื่อให้การขนส่ง 
ผลผลิตทาง
การเกษตร 
มีความสะดวก
รวดเร็ว 

กว้าง 3.50 
เมตร ยาว 
169 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นท่ี
ด าเนินการไม่
น้อยกว่า 
591.50 เมตร 

380,000     ร้อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได้
มาตรฐาน 

1. เส้นทาง
คมนาคมมี
มาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุ
ในการเดินทาง
ประชาชน
สามารถเดินทาง
ได้สะดวก 
รวดเร็ว 
3. การขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตรมีความ
รวดเร็ว 

กองช่าง 

16 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน ก่อสร้างถัง
กรองและเปลี่ยนอุปกรณ์
ภายในโรงสูบ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจ่ายน้ า 

เพื่อให้มีน้ าใช้ในการ
อุปโภค บริโภคท า
การเกษตรและเลี้ยง
สัตว์ 
 

ก่อสร้างถัง
กรองและ
เปลี่ยนอุปกรณ์
ภายในโรงสูบ 
เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การจ่ายน้ า
ชุมชนป่าบง 

 650,000    ก่อสร้าง
เสร็จ 
100% 

 มีน้ าใช้ในการ
อุปโภคบริโภค
ท าการเกษตร
และเลี้ยงสัตว์
อย่างเพียงพอ 
 

กองช่าง 



~ 84 ~ 

1.1แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำด

ว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

17 โครงการจัดซ้ือโคมไฟไฮโซ
เดียมพร้อมติดตั้ง ขนาด 
250 วัตต์ เพื่อติดตั้ง
บริเวณสามแยกทางไปหมู่ 
2 ต.หนองหาร ตั้งแต่ปาก
ทางเข้า-สุดซอย 

1. เพื่อพัฒนา
เส้นทาง 
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุ
ในการเดินทาง 
ประชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 
 

จัดซ้ือโคมไฟ
ไฮโซเดียม
พร้อมติดตั้ง 
ขนาด 250 
วัตต์ เพื่อ
ติดตั้งบริเวณ
สามแยกทาง
ไปหมู่ 2 ต.
หนองหาร 
ตั้งแต่ปาก
ทางเข้า-สุด
ซอย 

 100,000    ประชาชน
ได้รับ 
ความ
สะดวก 
ปลอดภัย
ในการ 
สัญจรมาก
ขึ้น 

1. ลดอุบัติเหตุ
ในการเดินทาง
ประชาชน
สามารถเดินทาง
ได้สะดวก 
รวดเร็ว 
2. มีแสงสว่างที่ 
เพียงพอและท า
ให้ การสัญจร 
ปลอดภัย 
 

กองช่าง 

18 โครงการก่อสร้างก าแพง
กันดินเพื่อป้องกันถนน
ทรุด สูง 2.00 เมตร ยาว 
82 เมตร  (สถานที่
ก่อสร้างบริเวณถนนหน้า
บ้านพ่อหลวงใจ หมู่ที่ 2 
ต.หนองหาร) 

เพื่อป้องกันการ
พังทลายของดิน 

สูง 2.00 
เมตร ยาว 82 
เมตร 

 1,500,000    ก่อสร้าง
เสร็จแล้ว 

มีก าแพงกันดิน
ป้องกันพังทลาย
ของดิน 

กองช่าง 

 
 
 



~ 85 ~ 

1.1แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำด

ว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

19 โครงการวางท่อระบายน้ า 
พร้อมบ่อพัก ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 0.80 
เมตร ยาวรวม 86.00 
เมตร และขยายผิวจราจร 
(บริเวณข้างอุโบสถวัดป่า
บงชุมชนป่าบง หมู่ 2  ต.
หนองหาร อ.สันทราย จ.
เชียงใหม่) 

1. เพื่อป้องกันไม่ให้
ถนน เสียหายจากน้ า
กัดเซาะ  
2. เพื่อให้ประชาชน
สัญจร ไปมา สะดวก 
ปลอดภัย  
3. เพื่อให้การระบาย
น้ า เป็นไปอย่าง
สะดวก 

ขนาดเส้น
ผ่าน
ศูนย์กลาง 
0.80 เมตร 
ยาวรวม 
86.00 
เมตร และ
ขยายผิว
จราจร 

450,000     ร้อยละ
ของท่อ
ระบายน้ า 
ที่ได้
มาตรฐาน 

1. สามารถระบาย
น้ าออกจากผิวทาง
ได้อย่างรวดเร็ว 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทางได้สะดวก 
รวดเร็ว 
3. ลดปัญหา
อุทกภัย 

กองช่าง 

20 โครงการก่อสร้างดาดล า
เหมืองคลองส่งน้ า ขนาด
กว้าง 2.00 เมตร ลึก 
1.50 เมตร ยาว 500 
เมตร (สถานที่ก่อสร้าง 
บริเวณล าเหมือง ซอย 9 
หมู่ที่ 2 ต.หนองหาร) 

เพื่อป้องกันการ
พังทลายของดิน 

ขนาดกว้าง 
2.00 เมตร 
ลึก 1.50 
เมตร ยาว 
500 เมตร 

  800,000   ก่อสร้าง
เสร็จแล้ว 

มีก าแพงกันดิน
ป้องกันพังทลาย
ของดิน 

กองช่าง 
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1.1แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำด

ว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

21 โครงการปรับปรุงผิวถนน
เดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต (โอเวอร์เลย์) พร้อม
ตีเส้นจราจร ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 184 
เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือพื้นที่ด าเนินการไม่
น้อยกว่า 736 ตาราง
เมตร (สถานที่ก่อสร้าง
บริเวณหน้าวัดป่าบง หมู่ที่ 
2  ต.หนองหาร) 

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง 
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง 
ประชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อให้การขนส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร 
ยาว 184 
เมตร หนา 
0.05 เมตร 
หรือพื้นที่
ด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า 
736 ตาราง
เมตร 

   260,000  ร้อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได้
มาตรฐาน 

1. เส้นทาง
คมนาคมมี
มาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ได้สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตรมีความ
รวดเร็ว 

กองช่าง 

22 โครงการปรับปรุงผิวถนน
เดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต (โอเวอร์เลย์) พร้อม
ตีเส้นจราจร ขนาดกว้าง  
3.50 เมตร ยาว 95 
เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือพื้นที่ด าเนินการไม่
น้อยกว่า 332 ตาราง
เมตร   (สถานที่ก่อสร้าง
บริเวณซอย 7  หมู่ที่ 2  
ต.หนองหาร) 

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง 
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง 
ประชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อให้การขนส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกว้าง  
3.50 เมตร 
ยาว 95 
เมตร หนา 
0.05 เมตร 
หรือพื้นที่
ด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า 
332 ตาราง
เมตร 

   120,000  ร้อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได้
มาตรฐาน 

1. เส้นทาง
คมนาคมมี
มาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ได้สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตรมีความ
รวดเร็ว 

กองช่าง 
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1.1แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำด

ว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

23 โครงการจัดท าป้ายแผนที่
หมู่บ้าน ป้ายชื่อสถานที่
ส าคัญ ป้ายชื่อ
คณะกรรมการหมู่บ้าน 
(สถานที่ก่อสร้างบริเวณ 
หมู่ที่ 2 ต.หนองหาร) 

เพื่อความเป็นระเบียบ 
และทราบข้อมูล 
เก่ียวกับพื้นที่ใน 
ชุมชน 

ป้ายแผนที่
หมู่บ้าน 
ป้ายชื่อ
สถานที่
ส าคัญ ป้าย
ช่ือ
คณะกรรมก
ารหมู่บ้าน 

    50,000 ร้อยละ
ของป้ายที่
ได้รับการ
ติดตั้ง
ครบถ้วน 

1.การติดตาม 
ค้ นห าสถ าน ที่
ต่าง ๆ สะดวก 
และรวดเร็วมาก
ยิ่งขึ้น 
2.การให้บริการ
สาธารณประโย
ชน์เป็นไปอย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

ชุมชนป่ำขำม         
24 โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิม

ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอ
เวอร์เลย์) พร้อมตีเส้นจราจร 
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 
32.00 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือพ้ืนที่ด าเนินการไม่
น้อยกว่า 96 ตารางเมตร และ
ก่อสร้างรางระบายน้ า ขนาด
กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร 
ยาว 32 เมตร (สถานที่
ก่อสร้างบริเวณซอย 17 หมู่ที่ 
3  ต.หนองหาร) 

1. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง 
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุในการ
เดินทาง ประชาชนสัญจร
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
3. เพ่ือให้การขนส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกว้าง 3.00 
เมตร ยาว 
32.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 
หรือพืน้ที่
ด าเนินการไม่
น้อยกว่า 96 
ตารางเมตร และ
ก่อสร้างราง
ระบายน้ า ขนาด
กว้าง 0.30 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 0.40 
เมตร หนา 0.10 
เมตร ยาว 32 
เมตร 

120,000     ร้อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได้
มาตรฐาน 

1. เส้นทาง
คมนาคมมี
มาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชน
สามารถเดินทาง 
ได้สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตรมีความ
รวดเร็ว 

กองช่าง 
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1.1แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

25 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. พร้อมตีเส้นจราจร  
ขนาดกว้าง 3.50 เมตร 
ยาว 21 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่ด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า 73 ตาราง
เมตร (สถานที่ก่อสร้าง
บริเวณซอยปริญญา หมู่ที่ 
3  ต.หนองหาร) 

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง 
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง 
ประชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อให้การขนส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกว้าง 
3.50 เมตร 
ยาว 21 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 
หรือพื้นที่
ด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า 
73 ตาราง
เมตร 

47,000     ร้อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได้
มาตรฐาน 

1. เส้นทางคมนาคม
มีมาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ได้สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรมี
ความรวดเร็ว 

กองช่าง 

26 โครงการปรับปรุงผิวถนน
เดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต (โอเวอร์เลย์) พร้อม
ตีเส้นจราจร ขนาดกว้าง 
3.00-3.50 เมตร ยาว  
27.00 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือพื้นที่ด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า 89 ตาราง
เมตร (สถานที่ก่อสร้าง
บริเวณซอย 8 หมู่ที่ 3  ต.
หนองหาร) 

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง 
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง 
ประชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อให้การขนส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกว้าง 
3.00-3.50 
เมตร ยาว  
27.00 
เมตร หนา 
0.05 เมตร 
หรือพื้นที่
ด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า 
89 ตาราง
เมตร 

38,000     ร้อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได้
มาตรฐาน 

1. เส้นทางคมนาคม
มีมาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ได้สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรมี
ความรวดเร็ว 

กองช่าง 
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1.1แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

27 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. พร้อมตีเส้นจราจร  
ขนาดกว้าง 3.50-4.00 
เมตร ยาว 40 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
150 ตารางเมตร 
(สถานที่ก่อสร้างบริเวณ
ซอย ลุงใจ หมู่ที่ 3  ต.
หนองหาร) 

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง 
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง 
ประชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อให้การขนส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกว้าง 
3.50-4.00 
เมตร ยาว 
40 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร หรือ
พื้นที่
ด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า 
150 ตาราง
เมตร 

97,000     ร้อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได้
มาตรฐาน 

1. เส้นทางคมนาคม
มีมาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ได้สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรมี
ความรวดเร็ว 

กองช่าง 

28 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. พร้อมตีเส้นจราจร  
ขนาดกว้าง 2.50 เมตร 
ยาว 28 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่ด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า 70 ตาราง
เมตร (สถานที่ก่อสร้าง
บริเวณ ซอย บ้านพัน ธิดี  
หมู่ 3 ต.หนองหาร) 

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง 
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง 
ประชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อให้การขนส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกว้าง 
2.50 เมตร 
ยาว 28 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 
หรือพื้นที่
ด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า 
70 ตาราง
เมตร 

45,000     ร้อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได้
มาตรฐาน 

1. เส้นทางคมนาคม
มีมาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ได้สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรมี
ความรวดเร็ว 

กองช่าง 

 



~ 90 ~ 

1.1แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

29 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. พร้อมตีเส้นจราจร  
ขนาดกว้าง 2.50 เมตร 
ยาว 21 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่ด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า 52 ตาราง
เมตร (สถานที่ก่อสร้าง
บริเวณ ซอย บ้านป้าแดง  
พิเคราะห์กิจ  หมู่ 3  ต.
หนองหาร) 

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง 
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง 
ประชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อให้การขนส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกว้าง 
2.50 เมตร 
ยาว 21 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 
หรือพื้นที่
ด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า 
52 ตาราง
เมตร 

34,000     ร้อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได้
มาตรฐาน 

1. เส้นทางคมนาคม
มีมาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ได้สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรมี
ความรวดเร็ว 

กองช่าง 

30 โครงการปรับปรุงผิวถนน
เดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต (โอเวอร์เลย์) พร้อม
ตีเส้นจราจร ขนาดกว้าง 
3.50 เมตร ยาว 31 
เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือพื้นที่ด าเนินการไม่
น้อยกว่า 108 ตาราง
เมตร (สถานที่ก่อสร้าง
บริเวณซอย 19 หมู่ที่ 3  
ต.หนองหาร) 

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง 
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง 
ประชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อให้การขนส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกว้าง 
3.50 เมตร 
ยาว 31 
เมตร หนา 
0.05 เมตร 
หรือพื้นที่
ด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า 
108 ตาราง
เมตร 

46,000     ร้อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได้
มาตรฐาน 

1. เส้นทางคมนาคม
มีมาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ได้สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรมี
ความรวดเร็ว 

กองช่าง 

 



~ 91 ~ 

1.1แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

31 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล. ขนาด
กว้าง 0.50 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.40 – 0.60 
เมตร ยาว 52.00 เมตร 
หนา 0.12 เมตร (สถานที่
ก่อสร้างบริเวณซอย 10 
หมู่ที่ 3 ต.หนองหาร) 

1. เพื่อพัฒนาการ
ระบายน้ าให้ดียิ่งขึ้น 
และมีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง 
ประชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อให้การขนส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร
มีความสะดวกรวดเร็ว 

รางระบาย
น้ า คสล. 
ขนาดกว้าง 
0.50 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 
0.40 – 
0.60 เมตร 
ยาว 52.00 
เมตร หนา 
0.12 เมตร 

200,000     ร้อยละ
ของรางที่
ได้
มาตรฐาน 

1. สามารถระบาย
น้ าออกจากผิวทาง
ได้อย่างรวดเร็ว 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทางได้สะดวก 
รวดเร็ว 
3. ลดปัญหาอุทกภัย 

กองช่าง 

32 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล. ขนาด
กว้าง 0.50 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.40 – 0.60 
เมตร ยาว 133.00 เมตร 
หนา 0.12 เมตร (สถานที่
ก่อสร้างบริเวณซอย 9 หมู่
ที่ 3 ต.หนองหาร) 

1. เพื่อพัฒนาการ
ระบายน้ าให้ดียิ่งขึ้น 
และมีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง 
ประชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อให้การขนส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร
มีความสะดวกรวดเร็ว 

รางระบาย
น้ า คสล. 
ขนาดกว้าง 
0.50 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 
0.40 – 
0.60 เมตร 
ยาว 
133.00 
เมตร หนา 
0.12 เมต 

505,000     ร้อยละ
ของรางที่
ได้
มาตรฐาน 

1. สามารถระบาย
น้ าออกจากผิวทาง
ได้อย่างรวดเร็ว 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทางได้สะดวก 
รวดเร็ว 
3. ลดปัญหาอุทกภัย 

กองช่าง 

 



~ 92 ~ 

1.1แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

33 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. พร้อมตีเส้นจราจร 
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 30.00 เมตร หนา  
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
90.00 ตารางเมตร 
(สถานที่ก่อสร้างบริเวณ
ซอย 18 หมู่ที่ 3 ต.หนอง
หาร) 

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง 
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง 
ประชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อให้การขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
มีความสะดวกรวดเร็ว 

3.00 เมตร 
ยาว 30.00 
เมตร หนา  
0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่
ด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า 
90.00 
ตารางเมตร 

 58,000    ร้อยละ
ของรางที่
ได้
มาตรฐาน 

1. สามารถระบาย
น้ าออกจากผิวทาง
ได้อย่างรวดเร็ว 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทางได้สะดวก 
รวดเร็ว 
3. ลดปัญหาอุทกภัย 

กองช่าง 

34 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. พร้อมตีเส้นจราจร 
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 72.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
216.00 ตารางเมตร 
(สถานที่ก่อสร้างบริเวณ
ซอย 21 หมู่ที่ 3 ต.หนอง
หาร) 

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง 
ประชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว 
3. เพื่อให้การขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ถนน คสล. 
พร้อมตีเส้น
จราจร 
ขนาดกว้าง 
3.00 เมตร 
ยาว 72.00 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่
ด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า 
216.00 
ตารางเมตร 

 140,000    ร้อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได้
มาตรฐาน 

1. เส้นทางคมนาคม
มีมาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
ก า ร เ ดิ น ท า ง
ประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ได้สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนส่งผลผลิต
ท า งการ เ กษต ร มี
ความรวดเร็ว 

กองช่าง 



~ 93 ~ 

1.1แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

35 โครงการขยายเขตการจ่าย
น้ าประปา หมู่ที่ 3 ต.
หนองหาร ชุมชนป่าขาม 

เพื่อให้ประชาชนมี 
น้ าประปาใช้อุปโภค 
บริโภคอย่างทั่วถึง  

ขยายเขต
การจ่าย
น้ าประปา 
หมู่ที่ 3 ต.
หนองหาร 
ชุมชนป่า
ขาม 

  250,000   ก่อสร้าง
เสร็จ 
100% 

มีน้ าใช้ในการ
อุปโภคบริโภคท า
การเกษตรและเลี้ยง
สัตว์อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

36 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. พร้อมตีเส้นจราจร  
ขนาดกว้าง 3.50-4.00 
เมตร ยาว 715 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ด าเนินการไม่น้อย
กว่า 2,681 ตารางเมตร 
(สถานที่ก่อสร้างบริเวณ
ถนนเลียบล าน้ าคาว-หลัง
วัดห้วยเก๋ียง  หมู่ 3 ต.
หนองหาร) 

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง 
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง 
ประชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อให้การขนส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกว้าง 
3.50-4.00 
เมตร ยาว 
715 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร หรือ
พื้นที่
ด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า 
2,681 
ตารางเมตร 

   1,890,000  ร้อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได้
มาตรฐาน 

1. เส้นทางคมนาคม
มีมาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ได้สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรมี
ความรวดเร็ว 

กองช่าง 

 
 



~ 94 ~ 

1.1แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

37 โครงการเปลี่ยนฝางราง
ระบายน้ าคสล. ทั้งสอง
ข้างถนน ขนาดกว้างเฉลี่ย 
0.40-0.05 เมตร หนา 
0.10 เมตร ยาวรวม 
117 เมตร (สถานที่
ก่อสร้างบริเวณซอย 7 ถึง
สะพานบ้านป่าขาม) หมู่ที่ 
3 หนองหาร 

1. เพื่อป้องกันไม่ให้
ถนน เสียหายจากน้ า
กัดเซาะ  
2. เพื่อให้ประชาชน
สัญจร ไปมา สะดวก 
ปลอดภัย  
3. เพื่อให้การระบาย
น้ า เป็นปีอย่างสะดวก 

(สถานที่
ก่อสร้างซอย 
7) 

   130,000  ร้อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได้
มาตรฐาน 

1. ถนนมสีภาพดี
และปลอดภัยจาก
น้ ากัดเซาะ 
 2. ประชาชน
สามารถใช้ เส้นทาง
ได้สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย  
3. การระบายน้ า
สะดวก น้ าไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

38 โครงการก่อสร้างเมรุป่าช้า 
(สถานที่ก่อสร้างบริเวณวัด
ห้วยเก๋ียง หมู่ที่ 3  
ต.หนองหาร) 

เ พื่ อ ไ ว้ บ ริ ก า ร
สาธารณะแ ก่ชุมชน
ห้วยเก๋ียงและชุมชน
ใกล้เคียง 

เมรุป่าช้า 
จ านวน 1 
แห่ง 

    1,600,000 ก่อสร้าง
เสร็จ 
100% 

1. ชุมชนมีเมรุเผ่า
ศพที่ถูกสุขลักษณะ 
2. ภูมิทัศน์
ภายในฌาปนสถาน
ได้รับการปรับปรุงให้
ดสูวยงาม 

กองช่าง 

39 โครงการปรับปรุงเสียง
ตามสายหมู่บ้าน ชุมชนป่า
ขาม หมู่ที่ 3  ต.หนองหาร 

เ พื่ อ ไ ว้ บ ริ ก า ร
สาธารณะแ ก่ชุมชน
และชุมชนใกล้เคียง 

ปรับปรุง
เสียงตาม
สาย จ านวน 
1 แห่ง 

    200,000 ร้ อ ย ล ะ
ข อ ง ก า ร
ติดตั้งเสียง
ต า ม ส า ย
ครบถ้วน  

1. ประชาชนได้รับ
ข่าวสารอย่างทั่วถึง 
และชัดเจน 
2. สร้ างความ
สามัคคีภายในชุมชน 
 

กองช่าง 

 



~ 95 ~ 

1.1แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

ชุมชนห้วยเกี๋ยง         
40 โครงการก่อสร้างถนน 

คสล. พร้อมตีเส้นจราจร 
ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 -
4.00 เมตร ยาว 
345.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
1,207.50 ตารางเมตร 
(สถานที่ก่อสร้างบริเวณ
ซอย 8 หลังวัด หมู่ที่ 3 ต.
หนองหาร) 

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
ค ม น า ค ม ใ ห้ ไ ด้
มาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
ก า ร เ ดิ น ท า ง 
ประชาชนสัญจร ได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อให้การขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ถนน คสล. 
พร้อมตีเส้น
จราจร ขนาด
กว้างเฉลี่ย 
3.00 -4.00 
เมตร ยาว 
345.00 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่
ด าเนินการไม่
น้อยกว่า 
1,207.50 
ตารางเมตร 

750,000     ร้อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได้
มาตรฐาน 

1. เส้นทางคมนาคม
มีมาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
ก า ร เ ดิ น ท า ง
ประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ได้สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนส่งผลผลิต
ท า งการ เ กษต ร มี
ความรวดเร็ว 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 



~ 96 ~ 

1.1แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

41 โครงการปรับปรุงผิวถนน
เดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต (โอเวอร์เลย์) พร้อม
ตีเส้นจราจร ขนาดกว้าง 
3.00 – 3.50 เมตร ยาว 
90.00 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือมีพื้นที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
292.00 ตารางเมตร 
(สถานที่ก่อสร้างบริเวณ
บ้านลุงมา-บ้านป้ามุก หมู่
ที่ 3 ต.หนองหาร) 

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
ค ม น า ค ม ใ ห้ ไ ด้
มาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
ก า ร เ ดิ น ท า ง 
ประชาชนสัญจร ได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อให้การขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ถนนกว้าง 
3.00 – 
3.50 เมตร 
ยาว 90.00 
เมตร หนา 
0.05 เมตร 
หรือมีพื้นที่
ด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า 
292.00 
ตารางเมตร 

115,000     ร้อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได้
มาตรฐาน 

1. เส้นทางคมนาคม
มีมาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
ก า ร เ ดิ น ท า ง
ประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ได้สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนส่งผลผลิต
ท า งการ เ กษต ร มี
ความรวดเร็ว 

กองช่าง 

42 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล. ขนาด
กว้าง 0.40 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.40 – 0.60 
เมตร ยาว 40.00 เมตร 
หนา 0.10 เมตร (สถานที่
ก่อสร้างบริเวณซอย 7 หมู่
ที่ 3 ต.หนองหาร) 

1 .  เ พื่ อพัฒนากา ร
ระบายน้ าให้ดียิ่ งขึ้น 
และมีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
ก า ร เ ดิ น ท า ง 
ประชาชนสัญจร ได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อให้การขนส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร
มีความสะดวกรวดเร็ว 

รางระบาย
น้ า คสล. 
ขนาดกว้าง 
0.40 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 
0.40 – 
0.60 เมตร 
ยาว 40.00 
เมตร หนา 
0.10 เมตร 

135,000     ร้อยละ
ของรางที่
ได้
มาตรฐาน 

1. สามารถระบาย
น้ าออกจากผิวทาง
ได้อย่างรวดเร็ว 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทางได้สะดวก 
รวดเร็ว 
3. ลดปัญหาอุทกภัย 

กองช่าง 
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1.1แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

43 โครงการปรับปรุงผิวถนน
เดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต (โอเวอร์เลย์) พร้อม
ตีเส้นจราจร ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 
280.00 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือมีพื้นที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
1,120.00 ตารางเมตร 
(สถานที่ก่อสร้างบริเวณ
บ้านป้าจ้ิน-บ้านป้าเที่ยง
ข้างวัด หมู่ที่ 3 ต.หนอง
หาร) 

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
ค ม น า ค ม ใ ห้ ไ ด้
มาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
ก า ร เ ดิ น ท า ง 
ประชาชนสัญจร ได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อให้การขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ถนน กว้าง 
4.00 เมตร 
ยาว 
280.00 
เมตร หนา 
0.05 เมตร 
หรือมีพื้นที่
ด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า 
1,120.00 
ตารางเมตร 

 437,000    ร้อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได้
มาตรฐาน 

1. เส้นทางคมนาคม
มีมาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
ก า ร เ ดิ น ท า ง
ประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ได้สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนส่งผลผลิต
ท า งการ เ กษต ร มี
ความรวดเร็ว 

กองช่าง 

44 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. พร้อมตีเส้นจราจร 
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 170 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า
850 ตารางเมตร 
(สถานที่ก่อสร้างบริเวณ 
บ้านสม  ปัญญาเป็ง ซอย 
10 หมู่ที่ 3 ต.หนองหาร) 

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
ค ม น า ค ม ใ ห้ ไ ด้
มาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
ก า ร เ ดิ น ท า ง 
ประชาชนสัญจร ได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อให้การขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ถนน กว้าง
5.00 เมตร 
ยาว 170 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่
ด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า
850 ตาราง
เมตร 

 520,000    ร้อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได้
มาตรฐาน 

1. เส้นทางคมนาคม
มีมาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
ก า ร เ ดิ น ท า ง
ประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ได้สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนส่งผลผลิต
ท า งการ เ กษต ร มี
ความรวดเร็ว 

กองช่าง 



~ 98 ~ 

1.1แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

45 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล. กว้าง 
0.50 เมตร ลึก เฉลี่ย 
0.62. เมตร หนา 0.12 
เมตร ยาว 357 เมตร  
(สถานที่ก่อสร้าง หน้าน้ า
ดื่มร่มรื่น หมู่ที่ 3 ต าบล 
หนองหาร) 

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง 
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง 
ประชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อให้การขนส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

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

  1,200,000   ร้อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได้
มาตรฐาน 

1. สามารถระบาย
น้ าออกจากผิวทาง
ได้อย่างรวดเร็ว 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทางได้สะดวก 
รวดเร็ว 
3. ลดปัญหาอุทกภัย 

กองช่าง 

46 โครงการก่อสร้างถังกรอง 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
จ่ายน้ าประปาหมู่บ้าน 
(สถานที่ก่อสร้าง บริเวณ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3  
ต.หนองหาร) 

เพื่อให้มีน้ าใช้ในการ
อุปโภค บริโภคท า
การเกษตรและเลี้ยง
สัตว์ 
 

ก่อสร้างถัง
กรอง เพื่อ
เพิ่ม
ประสิทธิภา
พการจ่าย
น้ าประปา
หมู่บ้าน 

  550,000   ก่อสร้าง
เสร็จ 
100% 

มีน้ าใช้ในการ
อุปโภคบริโภคท า
การเกษตรและเลี้ยง
สัตว์อย่างเพียงพอ 
 

กองช่าง 
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1.1แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

47 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาขนาดใหญ่ จ านวน 
1 แห่ง ตามแบบแปลน
กรมทรัพยากรน้ า (สถานที่
ก่อสร้างบริเวณที่ดินของ
หมู่บ้าน) ชุมชนห้วยเก๋ียง 

1. เพื่อให้มีน้ าใช้ใน
การอุปโภค บริโภคท า
การเกษตรและเลี้ยง
สัตว์ 
2. เพื่อขยายล าน้ า
และก าจัดวัชพืช ท าให้
การระบายน้ าสะดวก
และป้องกันน้ าท่วม 

ก่อสร้าง
ระบบ
ประปา
ขนาดใหญ่ 
จ านวน 1 
แห่ง ตาม
แบบแปลน
กรม
ทรัพยากร 
ชุมชนห้วย
เก๋ียง 

   2,700,000  ก่อสร้าง
เสร็จ 
100% 

1. มีน้ าใช้ในการ
อุปโภคบริโภคท า
การเกษตรและเลี้ยง
สัตว์อย่างเพียงพอ 
2. ล าน้ าไม่ตื้นเขิน 
กว้างขึ้นไม่มีวัชพืช 
สามารถระบายน้ าได้
อย่างสะดวกและ
ป้องกันการเกิดน้ า
ท่วม 

กองช่าง 

48 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. พร้อมตีเส้นจราจร 
ขนาดกว้าง  3.00 เมตร 
ยาว 75 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่ด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า 225 ตาราง
เมตร   (สถานที่ก่อสร้าง 
บริเวณหน้าบ้านลุงสม ค า
สุก  หมู่ที่ 3  ต.หนอง
หาร) 

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง 
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง 
ประชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อให้การขนส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกว้าง  
3.00 เมตร 
ยาว 75 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 
หรือพื้นที่
ด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า 
225 ตาราง
เมตร 

   148,000  ร้อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได้
มาตรฐาน 

1. เส้นทางคมนาคม
มีมาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ได้สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรมี
ความรวดเร็ว 

กองช่าง 

 



~ 100 ~ 

1.1แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

49 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ (สถานที่
ก่อสร้างบริเวณซอย 1 
และ ซอย 2 หมู่ที่ 3 ต.
หนองหาร) 

1.เพื่อให้มีแสงสว่าง
เพียงพอส าหรับผู้ใช้
ถนนตอนกลางคืน 
2.เพื่อป้องกัน รักษา
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ 

ขยายเขต
ไฟฟ้า
สาธารณะ 
จ านวน 1 
สาย 

    50,000 จ านวนจุด 
ที่ได้รับ
การขยาย
เขตไฟฟ้า 

ประชาชนมี ไฟฟ้ า
ส่องสว่างสร้างความ
ปลอดภัยให้แก่ชีวิต 
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

ชุมชนแม่โจ ้         
50 โครงการวางท่อระบายน้ า 

คสล. เส้นผ่านศูนย์กลาง 
0.60 เมตร จ านวน 108 
ท่อน พร้อมบ่อพัก จ านวน  
8 บ่อ (สถานที่ก่อสร้าง 
หลังวัดแม่โจ้ หมู่ที่ 4 ต.
หนองหาร) 

1. เพื่อป้องกันไม่ให้
ถนน เสียหายจากน้ า
กัดเซาะ  
2. เพื่อให้ประชาชน
สัญจร ไปมา สะดวก 
ปลอดภัย  
3. เพื่อให้การระบาย
น้ า เป็นไปอย่าง
สะดวก 

เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 
0.60 เมตร 
จ านวน 
108 ท่อน 
พร้อมบ่อพัก 
จ านวน  8 
บ่อ 

250,000     ร้อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได้
มาตรฐาน 

1. สามารถระบาย
น้ าออกจากผิวทาง
ได้อย่างรวดเร็ว 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทางได้สะดวก 
รวดเร็ว 
3. ลดปัญหาอุทกภัย 

กองช่าง 

 
 
 
 
 



~ 101 ~ 

1.1แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

51 โครงการปรับปรุงผิวถนน
เดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต (โอเวอร์เลย์) พร้อม
ตีเส้นจราจร ขนาดกว้าง 
3.50-7.00 เมตร ยาว 
794 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือพื้นที่ด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า 2,900 
ตารางเมตร (สถานที่
ก่อสร้างบริเวณถนนเลียบ
ล าเหมืองห้วยโจ้ หมู่ที่ 4  
ต.หนองหาร) 

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง 
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง 
ประชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อให้การขนส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกว้าง 
3.50-7.00 
เมตร ยาว 
794 เมตร 
หนา 0.05 
เมตร หรือ
พื้นที่
ด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า 
2,900 
ตารางเมตร 

 1,233,000    ร้อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได้
มาตรฐาน 

1. เส้นทางคมนาคม
มีมาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ได้สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรมี
ความรวดเร็ว 

กองช่าง 

52 โครงการก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยม คสล. กว้าง 2.00 
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80-
1.20 เมตร หนา 0.12 
เมตร ยาว 785 เมตร 
เพื่อขยายผิวถนน (สถานที่
ก่อสร้าง บริเวณถนนซอย
ธนาคารกรุงไทย ตั้งแต่
หอพักเดอะมิราเคิล ถึง
สะพานแม่น้ าคาว หมู่ที่ 4 
ต.หนองหาร) 

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง 
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง 
ประชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อให้การขนส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

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

 5,100,000    ก่อสร้าง
เสร็จ 
100% 

1. เส้นทางคมนาคม
มีมาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ได้สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรมี
ความรวดเร็ว 

กองช่าง 



~ 102 ~ 

1.1แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

53 โครงการก่อสร้างดาดล าห้วย
โจ้ ขนาด กว้าง 6.00-
10.00 เมตร ลึก 2.00-
3.00 เมตร ยาว 1,188 
เมตร (สถานท่ีก่อสร้าง 
บริเวณล าห้วยแม่โจ้ หมู่ท่ี 4 
ต.หนองหาร) 

เพื่อป้องกันการพังทลาย
ของดิน 

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

  3,000,000   ก่อสร้าง
เสร็จแล้ว 

มีก าแพงกันดิน
ป้องกันพังทลายของ
ดิน 

กองช่าง 

54 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟ
จราจร บริเวณ 3 แยกข้าง 
ธนาคาร กรุงไทย 

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง 
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง ประชาชน
สัญจรได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ติดตั้ง
สัญญาณไฟ
จราจร 
บริเวณ 3 
แยกข้าง 
ธนาคาร 
กรุงไทย 

  3,000,000   ก่อสร้าง
เสร็จ 
100% 

ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชน
สามารถเดินทางได้
สะดวก รวดเร็ว 
 

กองช่าง 

55 โครงการปรับปรุงผิวถนน
เดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนก
รีต (โอเวอร์เลย์) พร้อมตีเส้น
จราจร ขนาดกว้าง 6.50-
8.00 เมตร ยาว 590 
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ
พื้นท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 
4,278 ตารางเมตร 
(สถานท่ีก่อสร้างซอยข้าง
ธนาคารกรุงไทย หมู่ท่ี 4  ต.
หนองหาร) 

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง 
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง ประชาชน
สัญจรได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 
3. เพื่อให้การขนส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกว้าง 
6.50-8.00 
เมตร ยาว 
590 เมตร 
หนา 0.05 
เมตร หรือ
พื้นท่ี
ด าเนินการไม่
น้อยกว่า 
4,278 
ตารางเมตร 

  1,571,700   ร้อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนท่ี
ได้
มาตรฐาน 

1. เส้นทางคมนาคมมี
มาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชน
สามารถเดินทาง 
ได้สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
รวดเร็ว 

กองช่าง 



~ 103 ~ 

1.1แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

56 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล. กว้าง 
0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.40 เมตร หนา 0.10 
เมตร ยาว 80เมตร  
(สถานที่ก่อสร้าง บริเวณ
ซอยบ้านลุงสิทธ์ิ-ป้าฟอง  
หมู่ที่ 4  ต.หนองหาร) 

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง 
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง 
ประชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อให้การขนส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

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

   180,000  ร้อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได้
มาตรฐาน 

1. สามารถระบาย
น้ าออกจากผิวทาง
ได้อย่างรวดเร็ว 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทางได้สะดวก 
รวดเร็ว 
3. ลดปัญหาอุทกภัย 

กองช่าง 

57 โครงการต่อเติมศูนย์
เรียนรู้ เทศบาลเมืองแม่โจ้ 
บริเวณหน้าวัดแม่โจ้ หมู่ 4 
ต าบลหนองหาร จ านวน 
1 แห่ง 

เพื่อไว้บริการ
สาธารณะแก่ชุมชนแม่
โจ้ และชุมชนใกล้เคียง 

ต่อเติมศูนย์
เรียนรู้ 
เทศบาล
เมืองแม่โจ้ 
บริเวณหน้า
วัดแม่โจ้ 

   500,000  ก่อสร้าง
เสร็จ 
100% 

อาคารศูนย์เรียนรู้ มี
คุณภาพ มีความ
ปลอดภัย และพร้อม
ใช้งานกิจกรรมต่างๆ 

ที่เก่ียวกับการ
บริการสาธารณะแก่
ชุมชนแม่โจ้ และ
ชุมชนใกล้เคียง 

กองช่าง 

 
 
 
 



~ 104 ~ 

1.1แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

58 โครงการวางท่อระบายน้ า 
คสล. เส้นผ่านศูนย์กลาง 
1.20 เมตร จ านวน 93 
ท่อน พร้อมบ่อพัก จ านวน 
7 บ่อ  (สถานที่ก่อสร้าง 
ตั้งแต่หมู่บ้านนนท์นิภา ถึง 
ถนนชุมชน หมู่ที่ 4 ต.
หนองหาร) 

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง 
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง 
ประชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อให้การขนส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ศูนย์กลาง 
1.20 เมตร 
จ านวน 93 
ท่อน พร้อม
บ่อพัก 
จ านวน 7 
บ่อ   

   380,000  ร้อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได้
มาตรฐาน 

1. สามารถระบาย
น้ าออกจากผิวทาง
ได้อย่างรวดเร็ว 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทางได้สะดวก 
รวดเร็ว 
3. ลดปัญหาอุทกภัย 

กองช่าง 

59 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. พร้อมตีเส้นจราจร 
ขนาด กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 178 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
712 ตารางเมตร 
(สถานที่ก่อสร้างบริเวณ
บ้านนายสมเพชร หมู่ที่ 4 
ต.หนองหาร) 

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง 
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง 
ประชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อให้การขนส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 
178 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร หรือ
พื้นที่
ด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า 
712 ตาราง
เมตร 

450,000     ร้อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได้
มาตรฐาน 

1. เส้นทางคมนาคม
มีมาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ได้สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรมี
ความรวดเร็ว 

กองช่าง 

 
 



~ 105 ~ 

1.1แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

60 โครงการซ่อมแซมพนังกัน
ดิน  ขนาด กว้าง 0.15 
เมตร ลึก 3.00 เมตร  
ยาว  10 ม. (สถานที่
ก่อสร้าง หน้าบ้านนาง
จันทร์ หมู่ที่ 4 ต.หนอง
หาร) 

เพื่อป้องกันการ
พังทลายของดิน 

ขนาด กว้าง 
0.15 เมตร 
ลึก 3.00 
เมตร  ยาว  
10 ม. 

    120,000 ก่อสร้าง
เสร็จแล้ว 

มีก าแพงกันดิน
ป้องกันพังทลายของ
ดิน 

กองช่าง 

61 โครงการปรับปรุงที่จอดรถ  
ขนาดกว้าง 20.00 เมตร 
ยาว 90.50 เมตร  หรือ
พื้นที่ด าเนินการไม่น้อย
กว่า 1,810 ตารางเมตร 
(สถานที่ก่อสร้างบริเวณ
ลานจอดรถหน้าวัดแม่โจ้  
หมู่ที่ 4  ต.หนองหาร) 

เพื่อไว้บริการ
สาธารณะแก่ชุมชนแม่
โจ้ และชุมชนใกล้เคียง 

ขนาดกว้าง 
20.00 
เมตร ยาว 
90.50 
เมตร  หรือ
พื้นที่
ด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า 
1,810 
ตารางเมตร 

    640,000 ร้อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได้
มาตรฐาน 

ที่จอดรถ มีความ
ปลอดภัย และพร้อม
ใช้งานกิจกรรมต่างๆ 

ที่เก่ียวกับการ
บริการสาธารณะแก่
ชุมชนแม่โจ้ และ
ชุมชนใกล้เคียง 

กองช่าง 
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1.1แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำนรับผิดชอบ 

(ผลผลิต
โครงกำร) 

2566 2567 2568 2569 2570 
(KPI) 

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 
62 โครงการปรับปรุงผิวถนน

เดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต (โอเวอร์เลย์) พร้อม
ตีเส้นจราจร ขนาดกว้าง 
3.00 เมตร ยาว 114 
เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือพื้นที่ด าเนินการไม่
น้อยกว่า 342 ตาราง
เมตร   (สถานที่ก่อสร้าง
บริเวณบ้านนางจันทร์ทิพย์
ถึงบ้านนายโบว์ หมู่ที่ 4  
ต.หนองหาร) 

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง 
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง 
ประชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อให้การขนส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกว้าง 
3.00 เมตร 
ยาว 114 
เมตร หนา 
0.05 เมตร 
หรือพื้นที่
ด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า 
342 ตาราง
เมตร 

120,000     ร้อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได้
มาตรฐาน 

1. เส้นทางคมนาคม
มีมาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ได้สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรมี
ความรวดเร็ว 

กองช่าง 

63 โครงการก่อสร้างถังกรอง 
ขนาด 10 ลบ.ม./ชั่วโมง 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การจ่ายน้ าประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 4 ต าบลหนองหาร  
จ านวน 1 แห่ง  (สถานที่
ก่อสร้างบริเวณประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 4  ต.หนอง
หาร) 

1. เพื่อให้มีน้ าใช้ใน
การอุปโภค บริโภคท า
การเกษตรและเลี้ยง
สัตว์ 
2. เพื่อขยายล าน้ า
และก าจัดวัชพืช ท าให้
การระบายน้ าสะดวก
และป้องกันน้ าท่วม 

ก่อสร้างถัง
กรอง ขนาด 
10 ลบ.ม./
ชั่วโมง เพื่อ
เพิ่ม
ประสิทธิภา
พการจ่าย
น้ าประปา
หมู่บ้าน 

    550,000 ก่อสร้าง
เสร็จ 
100% 

1. มีน้ าใช้ในการ
อุปโภคบริโภคท า
การเกษตรและเลี้ยง
สัตว์อย่างเพียงพอ 
2. ล าน้ าไม่ตื้นเขิน 
กว้างขึ้นไม่มีวัชพืช 
สามารถระบายน้ าได้
อย่างสะดวกและ
ป้องกันการเกิดน้ า
ท่วม 

กองช่าง 
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1.1แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

64 โ ค ร งการ ก่ อสร้ า ง ร า ง
ระบาย น้ า  ขนาดกว้าง 
0 .40 เ มตร  ลึ ก เ ฉ ลี่ ย 
0.40-0.60 เมตร หนา 
0 . 1 0  เ ม ต ร  ย า ว 
194.00 เมตร (สถานที่
ก่อสร้างบริเวณบ้านนางสุรี
รัต น์ถึ งบ้านนายสุรินทร์ 
หมู่ที่ 4 ต.หนองหาร 

1 .  เ พื่ อพัฒนากา ร
ระบายน้ าให้ดียิ่ งขึ้น 
และมีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
ก า ร เ ดิ น ท า ง 
ประชาชนสัญจร ได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว 
 

รางระบาย
น้ า คสล. 
ขนาดกว้าง 
0.40 เมตร 
ขนาดลึก
เฉลี่ย 0.40-
0.60 เมตร 
หนา 0.10 
เมตร ยาว 
194.00 
เมตร 

    680,000 ร้อยละ
ของรางที่
ได้
มาตรฐาน 

1. สามารถระบาย
น้ าออกจากผิวทาง
ได้อย่างรวดเร็ว 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทางได้สะดวก 
รวดเร็ว 
 

กองช่าง 

65 โครงการปรับปรุงสนามเป
ตอง ชุมชน (สถานที่
ก่อสร้างบริเวณหมู่ที่ 4 ต.
หนองหาร) 

1.เพื่อให้ประชาชนได้
มีสถานที่ ออกก าลั ง
กาย 
2.เพื่อเป็นการเชื่อม
ความสัมพันธ์ สร้า ง
ความสามัคคีในชุมชน 

สนามเปตอง 
จ านวน 1 
สนาม 

    30,000 ร้อยละ
ของของ
สนามที่
จัดท าจน
เสร็จ
สมบูรณ์ 

1 . ป ร ะ ช า ช น มี
สถานที่ ออกก าลั ง
ก า ยแ ล ะพั กผ่ อ น
หย่อนใจ 
2 . ป ร ะ ช า ช น ไ ด้
พบปะสังสรรค และ
ท ากิจกรรมร่วมกัน 

กองช่าง 
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1.1แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

66 โครงการต่อเติมห้องเก็บ
ของอาคารศูนย์เลือกตั้ง
และผู้สูงอายุ ขนาดกว้าง 
2.20 เมตร ยาว 6.00 
เมตร พื้นที่ด าเนินการไม่
น้อยกว่า 13.20 ตาราง
เมตร (สถานที่ก่อสร้าง
บริเวณอาคารศูนย์เลือกตั้ง
และผู้สูงอายุ หมู่ที่ 4 ต.
หนองหาร) 

เ พื่ อ ไ ว้ บ ริ ก า ร
สาธารณะแก่สหกรณ์
นิ ค ม  แ ล ะ ชุ ม ช น
ใกล้เคียง 

ห้องเก็บของ 
ขนาดกว้าง 
2.20 เมตร 
ยาว 6.00 
เมตร พื้นที่
ด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า 
13.20 
ตารางเมตร 

    150,000 ก่ อ ส ร้ า ง
เ ส ร็ จ 
100% 

มีอาคารส าหรับเก็บ
รักษาของส่วนรวม 
แ ล ะ ท า กิ จ ก ร ร ม
สาธารณประโยชน์
ร่วมกัน 

กองช่าง 

ชุมชนสหกรณ์นคิม 1         
67 โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิม

ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
พร้อมขยายถนน และตีเส้น
จราจร ขนาด กว้าง 4.50-
10.00 เมตร ยาว 426 เมตร 
หนา 0.05-0.20 เมตร หรือ
พ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
3,010 ตารางเมตร  (สถานที่
ก่อสร้างตั้งแต่สามแยกชุมชน
ทุ่งป่าเก็ดถึงสวนสาธารณะ
สวนสวรรค์ (ร้องขีทู้ตเดิม) หมู่
ที่ 5 ต.หนองหาร 

1. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง 
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุในการ
เดินทาง ประชาชนสัญจร
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
3. เพ่ือให้การขนส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

กว้าง 4.50-
10.00 เมตร 
ยาว 426 
เมตร หนา 
0.05-0.20 
เมตร หรือ
พ้ืนที่
ด าเนินการไม่
น้อยกว่า 
3,010 ตาราง
เมตร 

2,700,000     ร้อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได้มาตรฐาน 

1. เส้นทางคมนาคมมี
มาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชน
สามารถเดินทาง 
ได้สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
รวดเร็ว 

กองช่าง 
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1.1แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

68 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
พร้อมตีเส้นจราจร กว้าง 3.00 
เมตร  ยาว 25 เมตร หนา 
0 . 1 5  เ ม ต ร  ห รื อ พ้ื น ที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า  75 
ตารางเมตร (สถานที่ก่อสร้าง
บริ เ วณบ้านแม่แ ก้ ว  หมู่  5 
ต าบลหนองหาร อ าเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม่)  

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง ประชาชน
สัญจรได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 
3. เพื่อให้การขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรมี
ความสะดวกรวดเร็ว 

ถนน คสล.พร้อม
ตีเส้นจราจร 
กว้าง 3.00 เมตร  
ยาว 25 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นท่ี
ด าเนินการไม่น้อย
กว่า 75 ตาราง
เมตร 

50,000     ร้อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนท่ี
ได้
มาตรฐาน 

1. เส้นทางคมนาคมมี
มาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชน
สามารถเดินทาง 
ได้สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
รวดเร็ว 

กองช่าง 

69 โครงการขยายผวิจราจร คสล. 
พร้อมตีเส้นจราจร กว้างเฉลี่ย 
1.50-2.00 เมตร ยาว 402 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
1,126 ตารางเมตร พร้อม
ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 
กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 
เมตร ยาว 402 เมตร หนา 
0.10 เมตร ทั้งสองข้าง 
(สถานที่ก่อสร้างบริเวณซอย
อ้อมเมืองค้าไม้ - ชุมชน
สหกรณ์นิคม 1 หมู่ที่ 5 ต าบล
หนองหาร อ าเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม่) 

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง 
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง ประชาชน
สัญจรได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 
3. เพื่อให้การขนส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

กว้างเฉลี่ย 1.50-
2.00 เมตร ยาว 
402 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือ
พื้นท่ีด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า 
1,126 ตาราง
เมตร พร้อม
ก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล. 
กว้าง 0.50 เมตร 
ลึก 0.50 เมตร 
ยาว 402 เมตร 
หนา 0.10 เมตร 
ท้ังสองข้าง 

1,650,000     ร้อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนท่ี
ได้
มาตรฐาน 

1. เส้นทางคมนาคมมี
มาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชน
สามารถเดินทาง 
ได้สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
รวดเร็ว 

กองช่าง 
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1.1แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

70 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. พร้อมตีเส้นจราจร 
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 250 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
1,250 ตารางเมตร 
(สถานที่ก่อสร้างบริเวณ
ซอยพีท คาร์แคร์ หมู่ที่ 5 
ชุมชนสหกรณ์นิคม 1 ต.
หนองหาร)อ.สันทราย จ.
เชียงใหม่ 

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง 
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง 
ประชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อให้การขนส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกว้าง 
5.00 เมตร 
ยาว 250 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 
หรือพื้นที่
ด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า 
1,250 
ตารางเมตร 

 812,500    ร้อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได้
มาตรฐาน 

1. เส้นทางคมนาคม
มีมาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ได้สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรมี
ความรวดเร็ว 

กองช่าง 

71 โครงการติดตั้งไฟสัญญาณ
จราจรพร้อมสี่แยกหมู่บ้าน
แม่โจ้วิลเลท หมู่ที่ 5  
ต าบลหนองหาร  อ าเภอ
สันทราย 

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง 
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง 
ประชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว 

ติดตั้ง
สัญญาณไฟ
จราจร 
บริเวณ สี่
แยกหมู่บ้าน
แม่โจ้วิลเลท 
หมู่ที่ 5  
ต าบลหนอง
หาร  อ าเภอ
สันทราย 

 1,350,000    ก่อสร้าง
เสร็จ 
100% 

1.  ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทางได้สะดวก 
รวดเร็ว 
 

กองช่าง 

 



~ 111 ~ 

1.1แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

72 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล. กว้าง 
0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.50 เมตร หนา 0.10 
เมตร ยาว 250 เมตร  
(สถานที่ก่อสร้าง บริเวณ
ฝั่งซ้ายสามแยกทางไปทุ่ง
ป่าเก็ด หมู่ที่ 5  ต.หนอง
หาร)  

1. เพื่อป้องกันไม่ให้
ถนน เสียหายจากน้ า
กัดเซาะ  
2. เพื่อให้ประชาชน
สัญจร ไปมา สะดวก 
ปลอดภัย  
3. เพื่อให้การระบาย
น้ า เป็นปีอย่างสะดวก 

ขนาด กว้าง 
6.00-9.50 
เมตร ยาว 
995 เมตร 
หนา0.05 
เมตร หรือ
พ้ืนที่
ด าเนินการไม่
น้อยกว่า 
8,900 ตาราง
เมตร   

  680,000   ร้อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได้
มาตรฐาน 

1. ถนนมสีภาพดีและ
ปลอดภัยจากน้ ากัด
เซาะ 
 2. ประชาชนสามารถ
ใช ้เส้นทางได้สะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย  
3. การระบายน้ า
สะดวก น้ าไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

73 โครงการก่อสร้างศาลา
อเนกประสงค์ จ านวน 1 
แห่ง (สถานที่ก่อสร้าง
บริเวณร้องขี้ฑูต หมู่ที่ 5  
ต.หนองหาร) 

เพื่อก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์ พร้อม
ห้องเก็บของและ
ห้องน้ าเพื่อใช้จัด
กิจกรรมหมู่บ้าน 

อาคาร
เอนกประสง
ค์ จ านวน 1
หลัง บริเวณ
ร้องขี้ฑูต  

  850,000   ก่อสร้าง
เสร็จ 
100% 

สร้างอาคารห้องประชุม 
เพ่ือใช้จัดกิจกรรม
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

74 โครงการจัดซ้ือโคมไฟไฮโซ
เดียมพร้อมติดตั้ง ขนาด 
250 วัตต์ ภายในชุมชน
หมู่ที่ 5 ต.หนองหาร 

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง 
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง 
ประชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว 
 

จัดซ้ือโคมไฟ
ไฮโซเดียม
พร้อมติดตั้ง 
ขนาด 250 
วัตต์  

  80,000   ประชาชน
ได้รับ 

ความ
สะดวก 

ปลอดภัย
ในการ 

สัญจรมาก
ขึ้น 

1. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชน
สามารถเดินทางได้
สะดวก รวดเร็ว 
2. มีแสงสว่างที ่
เพียงพอและท าให้ การ
สัญจร ปลอดภัย 
 

กองช่าง 



~ 112 ~ 

1.1แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

75 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. พร้อมตีเส้นจราจร 
ขนาด กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 36 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่ด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า  144 ตาราง
เมตร (สถานที่ก่อสร้าง
บริเวณหน้าบ้านประธาน
ชุมชน หมู่ที่ 5 ต.หนอง
หาร) 

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง 
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง 
ประชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อให้การขนส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ขนาด กว้าง 
4.00 เมตร 
ยาว 36 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 
หรือพื้นที่
ด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า  
144 ตาราง
เมตร 

   94,000  ร้อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได้
มาตรฐาน 

1. เส้นทางคมนาคม
มีมาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ได้สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรมี
ความรวดเร็ว 

กองช่าง 

76 โครงการปรับปรุงผิวถนน
เดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต 
ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00-
5.00 เมตร ยาว 450 
เมตร  หรือมีพื้นที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
2,300 ตารางเมตร 
(สถานที่ก่อสร้างบริเวณ
หมู่บ้านอลงกรณ์ หมู่ที่ 5 
ต าบลหนองหาร อ าเภอสัน
ทราย จังหวัดเชียงใหม่ )  

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง 
ประชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อให้การขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ถนน กว้าง
เฉลี่ย 3.00-
5.00 เมตร 
ยาว 450 
เมตร  หรือ
มีพื้นที่
ด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า 
2,300 
ตารางเมตร 

   900,000  ร้อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได้
มาตรฐาน 

1. เส้นทางคมนาคม
มีมาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ได้สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรมี
ความรวดเร็ว 

กองช่าง 

 



~ 113 ~ 

1.1แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

77 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล. ขนาด
กว้าง 0.50 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.62 เมตร ยาว 
170.00 เมตร หนา 
0.12 เมตร (สถานที่
ก่อสร้างบริเวณหมู่บ้าน
อลงกรณ์ หมู่ที่ 5 ต.หนอง
หาร) 
 

1 .  เ พื่ อพัฒนากา ร
ระบายน้ าให้ดียิ่ งขึ้น 
และมีประสิทธิภาพ 
2. ลดปัญหาอุทกภัย 

ระบายน้ า 
คสล. ขนาด
กว้างภายใน 
0.50 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 
0.62 เมตร
ยาว 
170.00 
เมตร หนา 
0.12 เมตร 

   595,000  ร้อยละ
ของรางที่
ได้
มาตรฐาน 

1. สามารถระบาย
น้ าออกจากผิวทาง
ได้อย่างรวดเร็ว 
2. ลดปัญหาอุทกภัย 

กองช่าง 

78 โครงการปรับปรุงเสียง
ตามสาย (สถานที่บริเวณ
หมู่บ้านอลงกรณ์ หมู่ที่ 5 
ต.หนองหาร) 
 

เ พื่ อ ไ ว้ บ ริ ก า ร
สาธารณะแ ก่ชุมชน
และชุมชนใกล้เคียง 

ปรับปรุง
เสียงตาม
สาย จ านวน 
1 แห่ง 

   200,000  ร้ อ ย ล ะ
ข อ ง ก า ร
ติดตั้งเสียง
ต า ม ส า ย
ครบถ้วน  

1. ประชาชนได้รับ
ข่าวสารอย่างทั่วถึง 
และชัดเจน 
2. สร้ างความ
สามัคคีภายในชุมชน 
 

กองช่าง 

 
 
 
 



~ 114 ~ 

1.1แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

79 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ขนาดกว้างเฉลี่ย 
3.30-3.40 เมตร ยาว 
195.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
663.00 ตารางเมตร 
(สถานที่ก่อสร้างบริเวณ
ซอยลุงพล ซอย 9 หมู่ที่ 5 
ต.หนองหาร) 

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง 
ประชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อให้การขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ถนน กว้าง
เฉลี่ย 3.30-
3.40 เมตร 
ยาว 
195.00 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่
ด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า 
663.00 
ตารางเมตร 

    400,000 ร้อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได้
มาตรฐาน 

1. เส้นทางคมนาคม
มีมาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ได้สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรมี
ความรวดเร็ว 

กองช่าง 

80 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล. ขนาด
กว้าง 0.50 เมตร ยาว 
398.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.62 เมตร หนา 0.12 
เมตร สองฝั่งพร้อมขยาย
เขตไฟฟ้า (สถานที่
ก่อสร้างบริเวณซอย 5 หมู่
ที่ 5 ต.หนองหาร) 

1 .  เ พื่ อพัฒนากา ร
ระบายน้ าให้ดียิ่ งขึ้น 
และมีประสิทธิภาพ 

2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
ก า ร เ ดิ น ท า ง 
ประชาชนสัญจร ได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว 

3. เพื่อให้การขนส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร
มีความสะดวกรวดเร็ว 

รางระบาย
น้ า คสล. 
ขนาดกว้าง 
0.50 เมตร 
ยาว 
398.00 
เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.62 
เมตร หนา 
0.12 เมตร 

    2,900,000 ร้อยละ
ของรางที่
ได้
มาตรฐาน 

1. สามารถระบาย
น้ าออกจากผิวทาง
ได้อย่างรวดเร็ว 

2. ลดปัญหาอุทกภัย 

กองช่าง 

 



~ 115 ~ 

1.1แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

ชุมชนสหกรณ์นคิม 2         
81 โครงการก่อสร้างรั้ว คสล. 

สูง 3.00 เมตร ยาว 19 
เมตร (บริเวณข้างอาคาร
เอนกประสงค์ประปา
หมู่บ้าน ชุมชนสหกรณ์
นิคม 2 หมูที่ 5 ต.หนอง
หาร) 

เพื่อป้องกันสิ่งต่างๆ
รอบบริเวณข้างอาคาร
เอนกประสงค์ประปา
หมู่บ้าน 

สูง 3.00 
เมตร ยาว 
19 เมตร 

95,000     ก่อสร้าง
แล้วเสร็จ 
100 % 

 ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชน
สามารถเดินทาง 
ได้สะดวก รวดเร็ว 
 

กองช่าง 

82 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. พร้อมตีเส้นจราจร
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 240 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
1,200 ตารางเมตร 
(สถานที่ก่อสร้างบริเวณ
ถนนซอยข้างร้านณัฐ
กิจการค้า หมู่ที่ 5 ต.
หนองหาร) 

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง 
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง 
ประชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อให้การขนส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกว้าง 
5.00 เมตร 
ยาว 240 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 
หรือพื้นที่
ด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า 
1,200 
ตารางเมตร 

774,000     ร้อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได้
มาตรฐาน 

1. เส้นทางคมนาคม
มีมาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ได้สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรมี
ความรวดเร็ว 

กองช่าง 

 
 



~ 116 ~ 

1.1แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

83 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล. กว้าง 
0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.50 เมตร หนา 0.10 
เมตร ยาว 240 เมตร 
(สถานที่ก่อสร้างบริเวณ
ข้างร้านณัฐกิจการค้า หมู่
ที่ 5 ต.หนองหาร) 

1. เพื่อป้องกันไม่ให้
ถนน เสียหายจาก
น้ ากัดเซาะ  
2. เพื่อให้ประชาชน
สัญจร ไปมา สะดวก 
ปลอดภัย  
3. เพื่อให้การ
ระบายน้ า เป็นปี
อย่างสะดวก 

กว้าง 0.40 
เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.50 เมตร 
หนา 0.10 
เมตร ยาว 
240 เมตร 

696,000     ร้อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได้
มาตรฐาน 

1. ถนนมสีภาพดี
และปลอดภัยจาก
น้ ากัดเซาะ 
 2. ประชาชน
สามารถใช้ เส้นทาง
ได้สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย  
3. การระบายน้ า
สะดวก น้ าไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

84 โครงการปรับปรุงผิวถนน
เดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต (โอเวอร์เลย์) ขนาด
กว้าง 5.00-5.50 เมตร 
ยาว 614 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือพื้นที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
3,145 ตารางเมตร 
(สถานที่ก่อสร้างบริเวณ
ซอยนครบาดาล หมู่ที่ 5  
ต.หนองหาร)  

1. เพื่อพัฒนา
เส้นทาง 
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุ
ในการเดินทาง 
ประชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 
 

ขนาดกว้าง 
5.00-5.50 
เมตร ยาว 
614 เมตร 
หนา 0.05 
เมตร หรือ
พื้นที่
ด าเนินการไม่
น้อยกว่า 
3,145 
ตารางเมตร 

 1,511,100    ร้อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได้
มาตรฐาน 

1. เส้นทางคมนาคม
มี 
มาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ได้สะดวก รวดเร็ว 
 

กองช่าง 

 
 



~ 117 ~ 

1.1แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

85 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล. กว้าง 
0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.50 เมตร หนา 0.10 
เมตร ยาว 225 เมตร  
(สถานที่ก่อสร้าง บริเวณ
บ้านลุงค า หมู่ที่ 5  ต.
หนองหาร) 

1. เพื่อป้องกันไม่ให้
ถนน เสียหายจากน้ า
กัดเซาะ  
2. เพื่อให้ประชาชน
สัญจร ไปมา สะดวก 
ปลอดภัย  
3. เพื่อให้การระบาย
น้ า เป็นปีอย่างสะดวก 

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

  610,000   ร้อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได้
มาตรฐาน 

1. ถนนมสีภาพดี
และปลอดภัยจาก
น้ ากัดเซาะ 
 2. ประชาชน
สามารถใช้ เส้นทาง
ได้สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย  
3. การระบายน้ า
สะดวก น้ าไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

86 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. พร้อมตีเส้นจราจร
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 280 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
1,400 ตารางเมตร 
(สถานที่ก่อสร้างบริเวณ 
ซอยลุงทอง หมู่ 5 ต.
หนองหาร) 

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง 
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง 
ประชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อให้การขนส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

กว้าง 5.00 
เมตร ยาว 
280 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร หรือ
พื้นที่
ด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า 
1,400 
ตารางเมตร 

   910,000  ร้อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได้
มาตรฐาน 

1. เส้นทางคมนาคม
มีมาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ได้สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรมี
ความรวดเร็ว 

กองช่าง 

 



~ 118 ~ 

1.1แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

87 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล. กว้าง 
0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.60 เมตร หนา 0.12 
เมตร ยาว 500 เมตร  
(สถานที่ก่อสร้าง บริเวณ
หมอประมวล ตรงข้าม
ประตูบางเขน 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หมู่ที่ 
5  ต.หนองหาร) 

1. เพื่อป้องกันไม่ให้
ถนน เสียหายจากน้ า
กัดเซาะ  
2. เพื่อให้ประชาชน
สัญจร ไปมา สะดวก 
ปลอดภัย  
3. เพื่อให้การระบาย
น้ า เป็นปีอย่างสะดวก 

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

    1,650,000 ร้อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได้
มาตรฐาน 

1. ถนนมสีภาพดี
และปลอดภัยจาก
น้ ากัดเซาะ 
 2. ประชาชน
สามารถใช้ เส้นทาง
ได้สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย  
3. การระบายน้ า
สะดวก น้ าไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

ชุมชนทุ่งป่ำเก็ด         
88 โครงการขยายไหล่ทาง 

ขนาดกว้าง 0.30-0.70 
เมตร ทั้งสองข้าง หนา  
0.15 เมตร ยาว  1,241 
เมตร หรือพื้นที่ด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า 1,800 
ตารางเมตร  (สถานที่
ก่อสร้าง ถนนบ้านทุ่งป่า
เก็ดสายหลัก หมู่ที่ 6 ต.
หนองหาร) 

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง 
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง 
ประชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อให้การขนส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

กว้าง 0.30-
0.70 เมตร 
ทั้งสองข้าง 
หนา  0.15 
เมตร ยาว  
1,241 เมตร 
หรือพื้นที่
ด าเนินการไม่
น้อยกว่า 
1,800 
ตารางเมตร   

980,000     ร้อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได้
มาตรฐาน 

1. เส้นทางคมนาคม
มีมาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ได้สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรมี
ความรวดเร็ว 

กองช่าง 

 



~ 119 ~ 

1.1แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

89 โครงการปรับปรุงผิวถนน
เดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต พร้อมตีเส้นจราจร 
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 250 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า  
1,250 ตารางเมตร  
(สถานที่ก่อสร้างบริเวณ
ถนนทางเข้า
สวนสาธารณะร้องขี้ฑูต 
หมู่ที่ 6 ต.หนองหาร) 

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง 
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง 
ประชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อให้การขนส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกว้าง 
5.00 เมตร 
ยาว 250 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 
หรือพื้นที่
ด าเนินการไม่
น้อยกว่า  
1,250 
ตารางเมตร 

531,000     ร้อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได้
มาตรฐาน 

1. เส้นทางคมนาคม
มีมาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ได้สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรมี
ความรวดเร็ว 

กองช่าง 

90 โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 
เมตร จ านวน 80 ท่อน พร้อมบ่อ
พัก จ านวน 4 บ่อ และกอ่สรา้ง
ถนน คสล. พร้อมตีเส้นจราจร 
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 85 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 425 
ตารางเมตร เพื่อเช่ือมต่อถนนสาย
บ้านร้อง-ไปชุมชนทุ่งป่าเก็ด 
(สถานที่กอ่สรา้งบริเวณถนนเช่ือม
บ้านร้องไปชุมชนทุ่งป่าเก็ด หมู่ 6 
ต.หนองหาร) 

1. เพื่อป้องกันไม่ให้
ถนน เสียหายจากน้ า
กัดเซาะ  
2. เพื่อให้ประชาชน
สัญจร ไปมา สะดวก 
ปลอดภัย  
3. เพื่อให้การระบาย
น้ า เป็นไปอย่าง
สะดวก 

เส้นผ่านศูนย์กลาง 
1.00 เมตร 
จ านวน 80 ท่อน 
พร้อมบ่อพัก 
จ านวน 4 บ่อ 
และก่อสรา้งถนน 
คสล. พร้อมตีเส้น
จราจร กว้าง 
5.00 เมตร ยาว 
85 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรอื
พื้นที่ด าเนินการไม่
น้อยกว่า 425 
ตารางเมตร 

 590,000    ร้อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได้
มาตรฐาน 

1. ถนนมีสภาพดี
และปลอดภัยจาก
น้ ากัดเซาะ 
 2. ประชาชน
สามารถใช้ เส้นทาง
ได้สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย  
3. การระบายน้ า
สะดวก น้ าไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 



~ 120 ~ 

1.1แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

91 โครงการปรับปรุงพื้นที่
สวนสาธารณะร้องขี้ฑูต
และภูมิทัศน์บริเวณ
โดยรอบสวนสาธารณะ
ร้องขี้ฑูต (สถานที่ก่อสร้าง 
บริเวณสวนสาธารณะร้อง
ขี้ฑูต หมู่ที่ 5- หมู่ที่ 6  ต.
หนองหาร อ.สันทราย) 

เพื่อไว้บริการ
สาธารณะแก่ชุมชนทุ่ง
ป่าเก็ด และชุมชน
ใกล้เคียง 

ปรับปรุงพื้นที่
สวนสาธารณะ
ร้องขี้ฑูตและ
ภูมิทัศน์
บริเวณ
โดยรอบ
สวนสาธารณะ
ร้องขี้ฑูต 

  2,500,000   ก่อสร้าง
เสร็จ 
100% 

สวนสุขภาพมีความ 
ร่มรื่นสวยงาม 

กองช่าง 

92 โครงการก่อสร้างรางริน 
คสล. กว้าง 3.00-3..50 
เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50-
2.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร ยาว 420 เมตร 
เพื่อป้องกันน้ าท่วม 
(สถานที่ก่อสร้าง บริเวณ
ข้างหมู่บ้านธนชัย ชุมชน
ทุ่งป่าเก็ด หมู่ที่ 6  ต.
หนองหาร)  

1. เพื่อป้องกันไม่ให้
ถนน เสียหายจากน้ า
กัดเซาะ  
2. เพื่อให้ประชาชน
สัญจร ไปมา สะดวก 
ปลอดภัย  
3. เพื่อให้การระบาย
น้ า เป็นไปอย่าง
สะดวก 

กว้าง 3.00-
3..50 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 
1.50-2.00 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 
ยาว 420 
เมตร เพื่อ
ป้องกันน้ า
ท่วม 

  4,620,000   ร้อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได้
มาตรฐาน 

1. ถนนมีสภาพดี
และปลอดภัยจาก
น้ ากัดเซาะ 
 2. ประชาชน
สามารถใช้ เส้นทาง
ได้สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย  
3. การระบายน้ า
สะดวก น้ าไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

 
 



~ 121 ~ 

1.1แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

93 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. พร้อมถม ปรับผิว
ถนน กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 350 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
1,400 เมตร (สถานที่
ก่อสร้าง บริเวณซอยหน้า
โรงแรมไลน์อัพรีสอร์ท 
แอนด์สปาถึงหลังหมู่บ้าน
สมหวัง หมู่ที่ 6 ต าบล
หนองหาร อ าเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม่) 

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง 
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง 
ประชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อให้การขนส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 
350 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร หรือ
พื้นที่
ด าเนินการไม่
น้อยกว่า 
1,400 เมตร 

   980,000  ร้อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได้
มาตรฐาน 

1. เส้นทางคมนาคม
มีมาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ได้สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรมี
ความรวดเร็ว 

กองช่าง 

94 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล. ขนาด
กว้าง 0.40 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.40-0.60 หนา 
0.10 เมตร ยาว 51.00 
เมตร (สถานที่ก่อสร้าง
บริเวณซอย 9 หมู่ที่ 6 ต.
หนองหาร) 

1 .  เ พื่ อพัฒนากา ร
ระบายน้ าให้ดียิ่ งขึ้น 
และมีประสิทธิภาพ 
2. ลดปัญหาอุทกภัย 

รางระบายน้ า 
คสล. ขนาด
กว้าง 0.40 
เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.40-0.60 
หนา 0.10 
เมตร ยาว 
51.00 เมตร 

   170,000  ร้อยละ
ของรางที่
ได้
มาตรฐาน 

1. สามารถระบาย
น้ าออกจากผิวทาง
ได้อย่างรวดเร็ว 
2. ลดปัญหาอุทกภัย 

กองช่าง 

 



~ 122 ~ 

1.1แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

95 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. พร้อมตีเส้นจราจร 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 144.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
576.00 ตารางเมตร 
(สถานที่ก่อสร้างบริเวณ
ซอยบ้านนางหลวง หมู่ที่ 
6 ต.หนองหาร) 

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
ค ม น า ค ม ใ ห้ ไ ด้
มาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
ก า ร เ ดิ น ท า ง 
ประชาชนสัญจร ได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อให้การขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ถนน คสล. 
พร้อมตีเส้น
จราจร ขนาด
กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 
144.00 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร หรือมี
พ้ืนที่ด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า 
576.00 ตาราง
เมตร 

   360,000  ร้อยละ
ของรางที่
ได้
มาตรฐาน 

1. สามารถระบาย
น้ าออกจากผิวทาง
ได้อย่างรวดเร็ว 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทางได้สะดวก 
รวดเร็ว 
3. ลดปัญหาอุทกภัย 

กองช่าง 

96 โครงการขยายไหล่ทาง 
คสล. ขนาดกว้างเฉลี่ย 
0.50-1.00 เมตร ยาว 
1,270.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
1,905.00 ตารางเมตร 
(สถานที่ก่อสร้างบริเวณ
ถนนสายหลักชุมชนทั้ง
สองข้าง หมู่ที่ 6  ต.
หนองหาร) 

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
ค ม น า ค ม ใ ห้ ไ ด้
มาตรฐาน 
2. เพื่อลดปัญหา
อุทกภัย 

ขยายไหล่ทาง 
คสล. ขนาด
กว้างเฉลี่ย 
0.50-1.00 
เมตร ยาว 
1,270.00 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่
ด าเนินการไม่
น้อยกว่า 
1,905.00 
ตารางเมตร 

    1,162,000 ร้อยละ
ของรางที่
ได้
มาตรฐาน 

1. สามารถระบาย
น้ าออกจากผิวทาง
ได้อย่างรวดเร็ว 
2. ลดปัญหาอุทกภัย 

กองช่าง 

  



~ 123 ~ 

1.1แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 

เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2563 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

97 โครงการปรับปรุงผิวถนน
เดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต (โอเวอร์เลย์) พร้อม
ตีเส้นจราจร ขนาดกว้าง
เฉลี่ย 4.00-6.00 เมตร 
ยาว 1,570.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือมี
พื้นที่ด าเนินการไม่น้อย
กว่า 7,850.00 ตาราง
เมตร (สถานที่ก่อสร้าง
บริเวณสายหลักชุมชน หมู่
ที่ 6 ต.หนองหาร) 

1. เ พื่ อพัฒนา
เส้นทางคมนาคมให้
ได้มาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุ
ใ น ก า ร เ ดิ น ท า ง 
ประชาชนสัญจรได้
อ ย่ า ง ส ะ ด ว ก 
รวดเร็ว 
3. เพื่อให้การขนส่ง
ผ ล ผ ลิ ต ท า ง ก า ร
เ ก ษ ต ร มี ค ว า ม
สะดวกรวดเร็ว 

ถนน กว้าง
เฉลี่ย 4.00-
6.00 เมตร 
ยาว 
1,570.00 
เมตร หนา 
0.05 เมตร 
หรือมีพื้นท่ี
ด าเนินการไม่
น้อยกว่า 
7,850.00 
ตารางเมตร 

    3,061,000 ร้อยละ
ของรางที่
ได้
มาตรฐาน 

1. เส้นทางคมนาคม
มีมาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ได้สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรมี
ความรวดเร็ว 

กองช่าง 

ชุมชนทุ่งหมื่นน้อย         
98 โครงการก่อสร้างท่อลอด

เหลี่ยม คสล. ขนาดกว้าง 
1.00 เมตร ลึก 1.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
ยาว 55 เมตร เพื่อขยาย
ผิวถนน (สถานที่ก่อสร้าง
บริเวณหน้าหมู่บ้านโกล
เด้นท์โฮม หมู่ 9  ต.หนอง
หาร) 

1. เพื่อป้องกันไม่ให้
ถนน เสียหายจาก
น้ ากัดเซาะ  
2. เพื่อให้ประชาชน
สัญจร ไปมา สะดวก 
ปลอดภัย  
3. เพื่อให้การ
ระบายน้ า เป็นไป
อย่างสะดวก 

ขนาดกว้าง 
1.00 เมตร 
ลึก 1.00 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 
ยาว 55 เมตร  

495,000     ร้อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได้
มาตรฐาน 

1. ถนนมีสภาพดี
และปลอดภัยจาก
น้ ากัดเซาะ 
 2. ประชาชน
สามารถใช้ เส้นทาง
ได้สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย  
3. การระบายน้ า
สะดวก น้ าไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

 



~ 124 ~ 

1.1แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 

เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

99 โครงการก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยม คสล. เพ่ือขยายถนน
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ลึก
เฉลี่ย 1.20-1.50 เมตร ยาว 
216 เมตร (สถานที่ก่อสร้าง
บริเวณสะพานปากซอยหน้า
โรงแรมไลฟ์ อัพ รีสอร์ท 
แอนด์ สปาไปชุมชนทุ่งหมื่น
น้อย หมู่ที่ 9  ต.หนองหาร) 

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
ค ม น า ค ม ใ ห้ ไ ด้
มาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
ก า ร เ ดิ น ท า ง 
ประชาชนสัญจร ได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อให้การขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกว้าง 
3.00 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 
1.20-1.50 
เมตร ยาว 
216 เมตร 

4,320,000     ร้อยละ
ของรางที่
ได้
มาตรฐาน 

1. สามารถระบาย
น้ าออกจากผิวทาง
ได้อย่างรวดเร็ว 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทางได้สะดวก 
รวดเร็ว 
3. ลดปัญหาอุทกภัย 

กองช่าง 

100 โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิม
ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอ
เวอร์เลย์) พร้อมตีเส้นจราจร 
ขนาดกว้าง 5.00-7.00 เมตร 
ยาว 422 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือพ้ืนที่ด าเนินการไม่
น้อยกว่า 2,530 ตารางเมตร   
(สถานที่ก่อสร้างบริเวณ
ทางเข้าหมู่บ้านพรสวรรค์ ถึง
หลังโครงการ เชื่อมต่อถนน
ชุมชนทุ่งหมื่นน้อย-ชุมชน
สหกรณ์นิคม 1  หมู่ที่ 9  ต.
หนองหาร) 

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง 
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง 
ประชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อให้การขนส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกว้าง 
5.00-7.00 
เมตร ยาว 
422 เมตร 
หนา 0.05 
เมตร หรือ
พื้นที่
ด าเนินการไม่
น้อยกว่า 
2,530 
ตารางเมตร    

1,076,000     ร้อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได้
มาตรฐาน 

1. เส้นทางคมนาคม
มีมาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ได้สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรมี
ความรวดเร็ว 

กองช่าง 

 



~ 125 ~ 

1.1แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 

เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

101 โครงการขยายไหล่ทาง 
คสล. ขนาดกว้าง 0.50 – 
1.50 เมตร ยาว 
295.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
295.00 ตารางเมตร 
(สถานที่ก่อสร้างบริเวณ
บ่อปลานายสวิงไปถึงร้าน
ไปยานใหญ่ หมู่ที่ 9 ต.
หนองหาร) 

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
ค ม น า ค ม ใ ห้ ไ ด้
มาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
ก า ร เ ดิ น ท า ง 
ประชาชนสัญจร ได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อให้การขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ขยายไหล่ทาง 
คสล. ขนาด
กว้าง 0.50 – 
1.50 เมตร 
ยาว 295.00 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่
ด าเนินการไม่
น้อยกว่า 
295.00 
ตารางเมตร 

 250,000    ร้อยละ
ของรางที่
ได้
มาตรฐาน 

1. เส้นทางคมนาคม
มีมาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ได้สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรมี
ความรวดเร็ว 

กองช่าง 

102 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล. ขนาด
กว้าง 0.50 เมตร ลึก 
0.62 เมตร ยาว 79.00 
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.62 
เมตร  หนา 0.12 เมตร 
(สถานที่ก่อสร้างบริเวณ
ซอย 5 ถึงบ้านนายอุ่น
เรือนขยาย หมู่ที่ 9 ต.
หนองหาร) 

1 .  เ พื่ อพัฒนากา ร
ระบายน้ าให้ดียิ่ งขึ้น 
และมีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
ก า ร เ ดิ น ท า ง 
ประชาชนสัญจร ได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อให้การขนส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร
มีความสะดวกรวดเร็ว 

รางระบายน้ า 
คสล. ขนาด
กว้าง 0.50 
เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.62 เมตร 
ยาว 79.00 
เมตร หนา 
0.12 เมตร 

 299,000    ร้อยละ
ของรางที่
ได้
มาตรฐาน 

1. เส้นทางคมนาคม
มีมาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ได้สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรมี
ความรวดเร็ว 

กองช่าง 

 



~ 126 ~ 

1.1แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 

เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

103 โครงการเปลี่ยนฝาราง
ระบายน้ า คสล. เพื่อขยาย
ไหล่ทาง ขนาดกว้าง 
0.50 – 0.60 เมตร สอง
ข้าง หนา 0.15 เมตร 
ยาวรวม 385.00 เมตร 
(สถานที่ก่อสร้างบริเวณ
เส้นหลักต่อของเดิมไปถึง
สะพานหลังวัดทุ่งหม่ืน
น้อย หมู่ที่ 9 ต.หนอง
หาร) 

1 .  เ พื่ อ ใ ห้ ฝ า ร า ง
ร ะ บ า ย น้ า มี ค ว า ม
แข็งแรงยิ่งขึ้น 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
ก า ร เ ดิ น ท า ง 
ประชาชนสัญจร ได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อให้การขนส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ขยายไหล่ทาง 
ขนาดกว้าง 
0.50 – 
0.60 เมตร 
สองข้าง ยาว
รวม 385.00 
เมตร 

  808,000   ร้อยละ
ของรางที่
ได้
มาตรฐาน 

1. ฝารางมีความ
ม่ันคงแข็งแรง 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทางได้สะดวก 
รวดเร็ว 
3. ลดปัญหาอุทกภัย 

กองช่าง 

104 โครงการก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยม คสล. กว้าง 3.00 
เมตร ลึกเฉลี่ย 1.30 
เมตร ยาว 102 เมตร 
(สถานที่ก่อสร้างบริเวณรั้ว
หมู่บ้านนนนิภาถึงสาม
แยกหน้าหมู่บ้านนนนิภา
ต่อจากของเดิม หมู่ที่ 9  
ต าบลหนองหาร) 

1. เพื่อป้องกันไม่ให้
ถนน เสียหายจากน้ า
กัดเซาะ  
2. เพื่อให้ประชาชน
สัญจร ไปมา สะดวก 
ปลอดภัย  
3. เพื่อให้การระบาย
น้ า เป็นไปอย่าง
สะดวก                             

กว้าง 3.00 
เมตร ลึกเฉลี่ย 
1.30 เมตร 
ยาว 102 
เมตร 

  1,650,000   ร้อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได้
มาตรฐาน 

1. ถนนมีสภาพดี
และปลอดภัยจาก
น้ ากัดเซาะ 
 2. ประชาชน
สามารถใช้ เส้นทาง
ได้สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย  
3. การระบายน้ า
สะดวก น้ าไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

 
 



~ 127 ~ 

1.1แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 

เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

105 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟ
กระพริบ บริเวณทางโค้ง
หน้าเสื้อบ้าน หมู่ที่ 9  ต.
หนองหาร 

เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
เดินทาง ประชาชน
สัญจรได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 
 

ติดตั้งสัญญาณ
ไฟกระพริบ 
บริเวณทาง
โค้งหน้าเสื้อ
บ้าน 

   30,000  ก่อสร้าง
เสร็จ 
100% 

ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชน
สามารถเดินทาง 
ได้สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 

106 โครงการปรับปรุงเครื่อง
ขยายเสียงตามสาย และ
ขยายเขตระบบเสียงตาม
สายประจ าหมู่บ้าน  หมู่ 9  
ต.หนองหาร 

เพื่อให้ได้รับทราบ 
ข้อมูลข่าวสารทัน 
เหตุการณ์และชัดเจน 

ท าการ
ปรับปรุงหรือ
ขยายเสียง 
ตามสาย
ภายในหมู่บ้าน
ป่าขาม 

   85,000  ร้อยละ
ของ 
ผู้รับบริกา
ร ข้อมูล
ข่าวสาร ที่
ชัดเจน
มาก 
ยิ่งขึ้น 

ประชาชนได้
รับทราบ ข้อมูล
ข่าวสารชัดเจน 

กองช่าง 

107 โครงการก่อสร้างศาลา
เอนกประสงค์ขนาด 8.00 
x 20.00 เมตร (สถานที่
ก่อสร้างภายในฌาปน
สถาน หมู่ที่ 9 ต าบล
หนองหาร อ าเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม่) 
 

เพื่อก่อสร้างอาคาร 
เพื่อใช้จัดกิจกรรม
หมู่บ้าน 

ก่อสร้างศาลา
เอนกประสงค์
ขนาด 8.00 x 
20.00 เมตร
บริเวณสุสาน 
หมู่ที่ 9  
ต าบลหนอง
หาร   

    1,200,000 ก่อสร้าง
เสร็จ 
100% 

มีสถานที่เก็บ
เอกสาร ส าคัญต่างๆ 
ของชุมชน 

กองช่าง 

 



~ 128 ~ 

1.1แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 

เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

108 อุดหนุนส านักงานการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอ
สันทราย เพื่อขยายไฟก่ิง
สาธารณะบริเวณซอย
ทางเข้าป่าช้า  หมู่ 9 ต.
หนองหาร อ.สันทราย จ.
เชียงใหม่ 

1.เพื่อให้มีแสงสว่าง
เพียงพอส าหรับผู้ใช้
ถนนตอนกลางคืน 
2.เพื่อป้องกัน รักษา
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ 

เพื่อขยายไฟ
ก่ิงสาธารณะ
บริเวณซอย
ทางเข้าป่าช้า 

    85,000 จ านวนจุด 
ที่ได้รับ
การขยาย
เขตไฟฟ้า 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ส่องสว่างสร้างความ
ปลอดภัยให้แก่ชีวิต 
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 
กับส านักงาน
การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอ

สันทราย 

109 อุดหนุนส านักงานการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ าเภอ
สันทราย เพื่อขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะ  ซอยบ้าน
พรสวรรค์ หมู่ที่ 9  ต.
หนองหาร 

1.เพื่อให้มีแสงสว่าง
เพียงพอส าหรับผู้ใช้
ถนนตอนกลางคืน 
2.เพื่อป้องกัน รักษา
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ 

ขยายเขต
ไฟฟ้า
สาธารณะ  
ซอยบ้าน
พรสวรรค์ 

    200,000 จ านวนจุด 
ที่ได้รับ
การขยาย
เขตไฟฟ้า 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ส่องสว่างสร้างความ
ปลอดภัยให้แก่ชีวิต 
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 
กับส านักงาน
การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอ

สันทราย 

 
 
 
 
 
 
 
 



~ 129 ~ 

1.1แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 

เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

110 โครงการปรับปรุงผิวถนน
เดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีตพร้อมตีเส้นจราจร 
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 195 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือพื้นที่
ด าเนินการไม่น้อย 975 
ตารางเมตร พร้อมก่อสร้าง
รางระบายน้ า ขนาดกว้าง 
0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย.
0.50 เมตร สองข้างทาง
ยาวรวม 417 เมตร 
(สถานที่ก่อสร้างบริเวณ
ถนนซอยจรรยาวัลย์ต่อ
จากของเดิมถึงสามแยก
หลังธนาคารกรุงไทย 
ชุมชนทุ่งหม่ืนน้อย หมู่ที่ 
9 ต.หนองหาร อ.สันทราย 
จ.เชียงใหม่) 

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
ค ม น า ค ม ใ ห้ ไ ด้
มาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
ก า ร เ ดิ น ท า ง 
ประชาชนสัญจร ได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อให้การขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกว้าง 
0.50 – 
1.50 เมตร 
ยาว 295.00 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่
ด าเนินการไม่
น้อยกว่า 
295.00 
ตารางเมตร 

    1,630,000 ร้อยละ
ของรางที่
ได้
มาตรฐาน 

1. เส้นทางคมนาคม
มีมาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ได้สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรมี
ความรวดเร็ว 

กองช่าง 

 



~ 130 ~ 

1.1แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 

เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

111 โครงการปรับปรุงผิวถนน
เดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีตพร้อมตีเส้นจราจร 
ขนาดความกว้าง 4.00-
6.00 เมตร ยาว 1,355 
เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือพื้นที่ด าเนินการไม่
น้อยกว่า 6,775 ตาราง
เมตร (สถานที่ก่อสร้าง
บริเวณปากทางทุ่งหม่ืน
น้อยซอยถึงสะพานไปบ้าน
วังป้องตั้งแต่ปากซอยร้าน 
หมู่ที่ 9 ต าบลหนองหาร 
อ าเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม่) 
 

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
ค ม น า ค ม ใ ห้ ไ ด้
มาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
ก า ร เ ดิ น ท า ง 
ประชาชนสัญจร ได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อให้การขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกว้าง 
0.50 – 
1.50 เมตร 
ยาว 295.00 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่
ด าเนินการไม่
น้อยกว่า 
295.00 
ตารางเมตร 

    2,700,000 ร้อยละ
ของรางที่
ได้
มาตรฐาน 

1. เส้นทางคมนาคม
มีมาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ได้สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรมี
ความรวดเร็ว 

กองช่าง 

 
 
 



~ 131 ~ 

1.1แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 

เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

ชุมชนเกษตรใหม่         
112 โครงการก่อสร้างราง

ระบายน้ า คสล. กว้าง 
0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.62 เมตร หนา 0.12 
เมตร ยาว 530 เมตร  
(สถานที่ก่อสร้าง ตั้งแต่
สะพานสวนนงนุชถึงสวน
บ้านพ่อ หมู่ที่ 10  ต.
หนองหาร)  

1. เพื่อป้องกันไม่ให้
ถนน เสียหายจากน้ า
กัดเซาะ  
2. เพื่อให้ประชาชน
สัญจร ไปมา สะดวก 
ปลอดภัย  
3. เพื่อให้การระบาย
น้ า เป็นไปอย่าง
สะดวกมีความสะดวก
รวดเร็ว 

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

2,011,000     ร้อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได้
มาตรฐาน 

1. ถนนมีสภาพดี
และปลอดภัยจาก
น้ ากัดเซาะ 
 2. ประชาชน
สามารถใช้ เส้นทาง
ได้สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย  
3. การระบายน้ า
สะดวก น้ าไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

113 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่ 
(สถานที่ก่อสร้างบริเวณ 
หมู่ที่ 10 ต.หนองหาร) 

1. เพื่อให้มีน้ าใช้ใน
การอุปโภค บริโภค
อย่างทั่วถึง และ
เพียงพอ 
2. ลดปัญหาการเกิด
โรคระบาดที่เกิดจาก
การอุปโภค-บริโภคน้ า
ที่ไม่สะอาด 
 

ระบบประปา
หมู่บ้าน ขนาด
ใหญ่ จ านวน 
1 แห่ง 

2,800,000     ก่อสร้าง
เสร็จ 
100% 

1. มีน้ าใช้ในการ
อุปโภคบริโภคท า
การเกษตรและเลี้ยง
สัตว์อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ 
2. ไม่มีโรคระบาดที่
เกิดจาการใช้น้ าไม่
สะอาดในชุมชน 

กองช่าง 

 
 



~ 132 ~ 

1.1แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 

เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

114 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล. กว้าง 
0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.50 เมตร หนา 0.10 
เมตร ยาว 516 เมตร  
(สถานที่ก่อสร้าง บริเวณ
ซอยหมู่บ้านณัฐกมล  หมู่
ที่ 10  ต.หนองหาร) 

1. เพื่อป้องกันไม่ให้
ถนน เสียหายจากน้ า
กัดเซาะ  
2. เพื่อให้ประชาชน
สัญจร ไปมา สะดวก 
ปลอดภัย  
3. เพื่อให้การระบาย
น้ า เป็นไปอย่าง
สะดวกมีความสะดวก
รวดเร็ว 

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

 1,170,000    ร้อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได้
มาตรฐาน 

1. ถนนมีสภาพดี
และปลอดภัยจาก
น้ ากัดเซาะ 
 2. ประชาชน
สามารถใช้ เส้นทาง
ได้สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย  
3. การระบายน้ า
สะดวก น้ าไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

115 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. พร้อมตีเส้นจราจร 
ขนาด กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 660 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
3,300 ตารางเมตร 
(สถานที่ก่อสร้างบริเวณ
ถนนซอย 8 ป้าศรีคิวรถ 
หมู่ที่ 10 ต.หนองหาร) 

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง 
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง 
ประชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อให้การขนส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ขนาด กว้าง 
5.00 เมตร 
ยาว 660 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 
หรือพื้นที่
ด าเนินการไม่
น้อยกว่า 
3,300 
ตารางเมตร 

 2,200,000    ร้อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได้
มาตรฐาน 

1. เส้นทางคมนาคม
มีมาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ได้สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรมี
ความรวดเร็ว 

กองช่าง 

 
 



~ 133 ~ 

1.1แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 

เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

116 อุดหนุนส านักงานการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ าเภอ
สันทราย เพื่อขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะ  ซอยลีลา
วด ีหมู่ที่ 10  ต.หนอง
หาร 

1.เพื่อให้มีแสงสว่าง
เพียงพอส าหรับผู้ใช้
ถนนตอนกลางคืน 
2.เพื่อป้องกัน รักษา
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ 

ขยายเขต
ไฟฟ้า
สาธารณะ  
ซอยลีลาวดี 

  200,000   จ านวนจุด 
ที่ได้รับ
การขยาย
เขตไฟฟ้า 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ส่องสว่างสร้างความ
ปลอดภัยให้แก่ชีวิต 
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 
กับส านักงาน
การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอ
สันทราย 

117 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. พร้อมตีเส้นจราจร 
ขนาด กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 385 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
1,925 ตารางเมตร 
(สถานที่ก่อสร้าง ซอย 9 
ข้างโรงเรียนสันทราย
วิทยาคม หมู่ที่ 10 ต.
หนองหาร) 

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง 
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง 
ประชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อให้การขนส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ขนาด กว้าง 
5.00 เมตร 
ยาว 385 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 
หรือพื้นที่
ด าเนินการไม่
น้อยกว่า 
1,925 
ตารางเมตร 

  1,224,100   ร้อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได้
มาตรฐาน 

1. เส้นทางคมนาคม
มีมาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ได้สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรมี
ความรวดเร็ว 

กองช่าง 

118 อุดหนุนส านักงานการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ าเภอ
สันทราย เพื่อขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะ  บริเวณ
ซอย 8 หมู่ที่ 10  ต.
หนองหาร 

1.เพื่อให้มีแสงสว่าง
เพียงพอส าหรับผู้ใช้
ถนนตอนกลางคืน 
2.เพื่อป้องกัน รักษา
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ 

ขยายเขต
ไฟฟ้า
สาธารณะ  
บริเวณซอย 8 

  250,000   จ านวนจุด 
ที่ได้รับ
การขยาย
เขตไฟฟ้า 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ส่องสว่างสร้างความ
ปลอดภัยให้แก่ชีวิต 
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 
กับส านักงาน
การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอ
สันทราย 



~ 134 ~ 

1.1แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 

เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

119 อุดหนุนส านักงานการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ าเภอ
สันทราย เพื่อขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะ  บริเวณ
ซอย 9 หมู่ที่ 10  ต.
หนองหาร 

1.เพื่อให้มีแสงสว่าง
เพียงพอส าหรับผู้ใช้
ถนนตอนกลางคืน 
2.เพื่อป้องกัน รักษา
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ 

ขยายเขต
ไฟฟ้า
สาธารณะ  
บริเวณซอย 9 

   250,000  จ านวนจุด 
ที่ได้รับ
การขยาย
เขตไฟฟ้า 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ส่องสว่างสร้างความ
ปลอดภัยให้แก่ชีวิต 
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 
กับส านักงาน
การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอ
สันทราย 

120 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
177.00 เมตร หนา 0.15 
เมตรหรือมีพื้นท่ีด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า 708.00 ตาราง
เมตร (สถานท่ีก่อสร้าง
บริเวณซอย 1 หมู่ท่ี 10 ต.
หนองหาร) 

1. เ พ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุในการ
เดินทาง ประชาชนสัญจร
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
3. เ พ่ือใ ห้การขนส่ ง
ผลผลิตทางการเกษตรมี
ความสะดวกรวดเร็ว 

ถนน คสล.ขนาด
กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 
177.00 ดมตร 
หนา 0.15 
เมตรหรือมีพ้ืนที่
ด าเนินการไม่
น้อยกว่า 
708.00 ตาราง
เมตร 

   440,000  ร้อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได้
มาตรฐาน 

1. เส้นทางคมนาคมมี
มาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชน
สามารถเดินทาง 
ได้สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
รวดเร็ว 

กองช่าง 

121 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 
152.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นท่ีด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า 760.00 ตาราง
เมตร (สถานท่ีก่อสร้าง
บริเวณซอย 7 บ้านอาจารย์
ทัศนาพร หมู่ท่ี 10 ต.หนอง
หาร) 

1. เ พ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุในการ
เดินทาง ประชาชนสัญจร
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
3. เ พ่ือใ ห้การขนส่ ง
ผลผลิตทางการเกษตรมี
ความสะดวกรวดเร็ว 

ถนน คสล.ขนาด
กว้าง 5.00 
เมตร ยาว 
152.00 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนที่
ด าเนินการไม่
น้อยกว่า 
760.00 ตาราง
เมตร 

460,000     ร้อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได้
มาตรฐาน 

1. เส้นทางคมนาคมมี
มาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชน
สามารถเดินทาง 
ได้สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
รวดเร็ว 

กองช่าง 



~ 135 ~ 

1.1แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 

เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

122 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ส่องสว่างสาธารณะ 
(สถานที่ก่อสร้างบริเวณ
ซอย 7 บ้านอาจารย์
ทัศนาพร หมู่ที่ 10 ต.
หนองหาร) 

1.เพื่อให้มีแสงสว่าง
เพียงพอส าหรับผู้ใช้
ถนนตอนกลางคืน 
2.เพื่อป้องกัน รักษา
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ 

ขยายเขต
ไฟฟ้าสอง
สว่าง จ านวน 
1 สาย 

    50,000 จ านวนจุด 
ที่ได้รับ
การขยาย
เขตไฟฟ้า 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ส่องสว่างสร้างความ
ปลอดภัยให้แก่ชีวิต 
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

123 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.พร้อมตีเส้นจราจร 
หนา 0.15 กว้าง 4.50 
เมตร ยาว 600 เมตร 
หรือพื้นที่ด าเนินการไม่
น้อยกว่า 2,700 ตาราง
เมตร (สถานที่ก่อสร้าง
บริเวณถนนซอยลีลาวดี 
หมู่ 10 ต าบลหนองหาร 
อ าเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม่) 

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
ค ม น า ค ม ใ ห้ ไ ด้
มาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
ก า ร เ ดิ น ท า ง 
ประชาชนสัญจร ได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อให้การขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
มีความสะดวกรวดเร็ว 

หนา 0.15 
กว้าง 4.50 
เมตร ยาว 
600 เมตร 
หรือพื้นที่
ด าเนินการไม่
น้อยกว่า 
2,700 
ตารางเมตร 

    1,760,000 ร้อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได้
มาตรฐาน 

1. เส้นทางคมนาคม
มีมาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ได้สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรมี
ความรวดเร็ว 

กองช่าง 

124 โครงการขยายเขตไฟก่ิง
สาธารณะ (ซอยลีลาวดี หมู่
ที่ 10 ต าบลหนองหาร 
อ าเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม่) 
 

1.เพื่อให้มีแสงสว่าง
เพียงพอส าหรับผู้ใช้
ถนนตอนกลางคืน 
2.เพื่อป้องกัน รักษา
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ 

ขยายเขตไฟก่ิง
สาธารณะ 
(ซอยลีลาวดี 
หมู่ที่ 10 
ต าบลหนอง
หาร 

    55,000 จ านวนจุด 
ที่ได้รับ
การขยาย
เขตไฟฟ้า 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ส่องสว่างสร้างความ
ปลอดภัยให้แก่ชีวิต 
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 
 



~ 136 ~ 

1.1แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 

เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

125 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
พร้อมตีเส้นจราจร ขนาด
กว้าง 4.50 เมตร ยาว 
133 เมตร  หนา 0.15 
เมตร พื้นท่ีด าเนินการไม่
น้อยกว่า 598.50 ตาราง
เมตร (สถานท่ีก่อสร้าง
บริเวณถนนทางเข้าท่ีดิน
เทศบาลเมืองแม่โจ้ชุมชน
เกษตรใหม่ หมู่ท่ี 10  ต าบล
หนองหาร อ าเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม่) 

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง ประชาชน
สัญจรได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 
3. เพื่อให้การขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรมี
ความสะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกว้าง 
4.50 เมตร 
ยาว 133 
เมตร  หนา 
0.15 เมตร 
พื้นท่ีด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า 
598.50 
ตารางเมตร 

    390,000 ร้อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนท่ี
ได้
มาตรฐาน 

1. เส้นทางคมนาคมมี
มาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชน
สามารถเดินทาง 
ได้สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
รวดเร็ว 

กองช่าง 

ชุมชนไร่สหกรณ ์         
126 โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิม

ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอ
เวอร์เลย์) พร้อมตีเส้นจราจร 
ขนาดกว้าง 4.00-6.50 เมตร 
ยาว 321 เมตร หนา 0.05 
เมตร พร้อมยกฝาบ่อ หรือ
พ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
1,859 ตารางเมตร (สถานที่
ก่อสร้างบริเวณถนนหน้าป่าช้า 
หมู่ที่ 11 ไปบ้านป่าบง ต่อจาก
ของเดิม หมู่ 11 ต.หนองหาร) 

1. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง 
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุในการ
เดินทาง ประชาชนสัญจร
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
3. เพ่ือให้การขนส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกว้าง 
4.00-6.50 
เมตร ยาว 321 
เมตร หนา 
0.05 เมตร 
พร้อมยกฝาบ่อ 
หรือพ้ืนที่
ด าเนินการไม่
น้อยกว่า 1,859 
ตารางเมตร 

1,040,000     ร้อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได้มาตรฐาน 

1. เส้นทางคมนาคมมี
มาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชน
สามารถเดินทาง 
ได้สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
รวดเร็ว 

กองช่าง 

 



~ 137 ~ 

1.1แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 

เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

127 โครงการปรับปรุงผิวถนน
เดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต (โอเวอร์เลย์) และตี
เส้นจราจร ขนาดกว้าง  
2.80 เมตร ยาว  186 
เมตร หนา 0.05 เมตร 
พร้อม ยกฝาบ่อ หรือพื้นที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
520 ตารางเมตร 
(สถานที่ก่อสร้างบริเวณ
ถนนซอย 8 หมู่ 11 ต.
หนองหาร) 

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง 
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง 
ประชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อให้การขนส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกว้าง  
2.80 เมตร 
ยาว  186 
เมตร หนา 
0.05 เมตร 
พร้อม ยกฝา
บ่อ หรือพื้นที่
ด าเนินการไม่
น้อยกว่า 520 
ตารางเมตร 

222,000     ร้อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได้
มาตรฐาน 

1. เส้นทางคมนาคม
มีมาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ได้สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรมี
ความรวดเร็ว 

กองช่าง 

128 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล. กว้าง 
0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.40 เมตร หนา 0.10 
เมตร ยาว 255 เมตร  
(สถานที่ก่อสร้าง บริเวณ
ซอย 5 หมู่ที่ 11  ต.
หนองหาร)  

1. เพื่อป้องกันไม่ให้
ถนน เสียหายจากน้ า
กัดเซาะ  
2. เพื่อให้ประชาชน
สัญจร ไปมา สะดวก 
ปลอดภัย  
3. เพื่อให้การระบาย
น้ า เป็นไปอย่าง
สะดวกมีความสะดวก
รวดเร็ว 

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

625,000     ร้อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได้
มาตรฐาน 

1. ถนนมีสภาพดี
และปลอดภัยจาก
น้ ากัดเซาะ 
 2. ประชาชน
สามารถใช้ เส้นทาง
ได้สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย  
3. การระบายน้ า
สะดวก น้ าไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

 



~ 138 ~ 

1.1แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 

เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

129 โครงการก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์เทศบาล
เมืองแม่โจ้ กว้าง 20 
เมตร ยาว 30 เมตร 
(สถานที่ก่อสร้างบริเวณ
ที่ดินเทศบาลหน้าสุสานป่า
บง หมู่ที่ 11 ต.หนอง
หาร) 

เพื่อก่อสร้างอาคาร 
เพื่อใช้จัดกิจกรรม
หมู่บ้าน 

ก่อสร้าง
อาคาร
เอนกประสงค์
เทศบาลเมือง
แม่โจ้ กว้าง 
20 เมตร ยาว 
30 เมตร 

3,200,000     ก่อสร้าง
เสร็จ 
100% 

มีสถานที่เก็บ
เอกสาร ส าคัญต่างๆ 
ของชุมชน 

กองช่าง 

130 อุดหนุนส านักงานการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ าเภอ
สันทราย เพื่อขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณ
หน้าบ้านน้องโบว์ หมู่ที่ 
11  ต.หนองหาร) 

1.เพื่อให้มีแสงสว่าง
เพียงพอส าหรับผู้ใช้
ถนนตอนกลางคืน 
2.เพื่อป้องกัน รักษา
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ 

ขยายเขต
ไฟฟ้า
สาธารณะ 
บริเวณหน้า
บ้านน้องโบว์ 

 250,000    จ านวนจุด 
ที่ได้รับ
การขยาย
เขตไฟฟ้า 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ส่องสว่างสร้างความ
ปลอดภัยให้แก่ชีวิต 
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 
กับ
ส านักงาน
การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค
อ าเภอสัน
ทราย 

131 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
พร้อมตีเส้นจราจร ขนาด
กว้าง  3.50 เมตร ยาว  
186 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นท่ีด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า 651 ตาราง
เมตร   (สถานท่ีก่อสร้าง 
ซอย 20 หมู่ท่ี 11  ต.
หนองหาร) 

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง 
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง ประชาชน
สัญจรได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 
3. เพื่อให้การขนส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกว้าง  
3.50 เมตร 
ยาว  186 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 
หรือพื้นท่ี
ด าเนินการไม่
น้อยกว่า 651 
ตารางเมตร 

 430,000    ร้อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนท่ี
ได้
มาตรฐาน 

1. เส้นทางคมนาคมม ี
มาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชน
สามารถเดินทาง 
ได้สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
รวดเร็ว 

กองช่าง 



~ 139 ~ 

1.1แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 

เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

132 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
พร้อมตีเส้นจราจร ขนาดกว้าง  
3.00 เมตร ยาว  77 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 231 
ตารางเมตร   (สถานที่ก่อสร้าง 
ซอยบ้านเลา หมู่ที่ 11  ต.
หนองหาร) 

1. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง 
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุในการ
เดินทาง ประชาชนสัญจร
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
3. เพ่ือให้การขนส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกว้าง  3.00 
เมตร ยาว  77 
เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่
ด าเนินการไม่น้อย
กว่า 231 ตาราง
เมตร 

  160,000   ร้อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได้มาตรฐาน 

1. เส้นทางคมนาคมมี
มาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชน
สามารถเดินทาง 
ได้สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
รวดเร็ว 

กองช่าง 

133 โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิม
ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอ
เวอร์เลย์) พร้อมตีเส้นจราจร 
ขนาดกว้าง 5.50 เมตร ยาว 
680 เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือพ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อย
กว่า 3,740 ตารางเมตร   
(สถานที่ก่อสร้างบริเวณซอย 6 
หมู่ที่ 11  ต.หนองหาร) 

1. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง 
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุในการ
เดินทาง ประชาชนสัญจร
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
3. เพ่ือให้การขนส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกว้าง 5.50 
เมตร ยาว 680 
เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือพื้นที่
ด าเนินการไม่น้อย
กว่า 3,740 
ตารางเมต 

  1,350,000   ร้อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได้มาตรฐาน 

1. เส้นทางคมนาคมมี
มาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชน
สามารถเดินทาง 
ได้สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
รวดเร็ว 

กองช่าง 

134 โครงการจัดซ้ือโคมไฟไฮโซ
เดียมพร้อมติดตั้ง ขนาด 250 
วัตต์ เพ่ือติดตั้งบริเวณสามแยก
ทางไปหมู่ 11 ต.หนองหาร 
ตลอดสาย) 

1. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง 
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุในการ
เดินทาง ประชาชนสัญจร
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
 

ซื้อโคมไฟไฮโซ
เดียมพร้อมติดตั้ง 
ขนาด 250 วัตต์ 
เพื่อติดตั้งบริเวณ
สามแยกทางไปหมู่ 
11 ต.หนองหาร 
ตลอดสาย) 

  150,000   ก่อสร้าง
เสร็จ 
100% 

1. เส้นทางคมนาคมมี
มาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชน
สามารถเดินทาง 
ได้สะดวก รวดเร็ว 
 

กองช่าง 

 



~ 140 ~ 

1.1แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 

เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

135 โครงการขยายผิวถนน 
คสล. สองข้างถนน กว้าง
เฉลี่ย ข้างละ 2.00 เมตร 
ยาว 117 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
468 ตร.ม. (สถานที่
ก่อสร้าง บริเวณหน้า
หมู่บ้านจิรัชยา หมู่ที่ 11  
ต.หนองหาร)  

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง 
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง 
ประชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อให้การขนส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

กว้างเฉลี่ย 
ข้างละ 2.00 
เมตร ยาว 
117 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร หรือ
พื้นที่
ด าเนินการไม่
น้อยกว่า 468 
ตร.ม. 

   320,000  ร้อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได้
มาตรฐาน 

1. เส้นทางคมนาคม
มี 
มาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ได้สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรมี
ความรวดเร็ว 

กองช่าง 

136 อุดหนุนส านักงานการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ าเภอ
สันทราย เพื่อขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะ  ซอยบ้าน
ลุงสิทธ์ิ (ลาบ) หมู่ที่ 11  
ต.หนองหาร) 

1.เพื่อให้มีแสงสว่าง
เพียงพอส าหรับผู้ใช้
ถนนตอนกลางคืน 
2.เพื่อป้องกัน รักษา
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ 

ขยายเขต
ไฟฟ้า
สาธารณะ  
ซอยบ้านลุง
สิทธ์ิ (ลาบ) 
หมู่ที่ 11  ต.
หนองหาร) 

   250,000  จ านวนจุด 
ที่ได้รับ
การขยาย
เขตไฟฟ้า 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ส่องสว่างสร้างความ
ปลอดภัยให้แก่ชีวิต 
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 
กับส านักงาน
การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอ
สันทราย 

 
 



~ 141 ~ 

1.1แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 

เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

137 อุดหนุนส านักงานการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ าเภอ
สันทราย เพื่อขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณ
หน้าบ้านตาวาดถึงซอย
บ้านลุงแก้ว หมู่ที่ 11  ต.
หนองหาร) 

1.เพื่อให้มีแสงสว่าง
เพียงพอส าหรับผู้ใช้
ถนนตอนกลางคืน 
2.เพื่อป้องกัน รักษา
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ 

ขยายเขต
ไฟฟ้า
สาธารณะ 
บริเวณหน้า
บ้านตาวาดถึง
ซอยบ้านลุง
แก้ว 

   180,000  จ านวนจุด 
ที่ได้รับ
การขยาย
เขตไฟฟ้า 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ส่องสว่างสร้างความ
ปลอดภัยให้แก่ชีวิต 
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 
กับส านักงาน
การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอ
สันทราย 

138 โครงการปรับปรุงผิวถนน
เดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต (โอเวอร์เลย์) พร้อม
ตีเส้นจราจร ขนาดกว้าง 
4.00-5.00 เมตร ยาว 
2,060 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือพื้นที่ด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า 9,270 
ตารางเมตร   (สถานที่
ก่อสร้างถนนทางหลวง
ชนบทท้องถิ่น รหัสสาย
ทาง ชม.ถ4-0004 บ้านจิ
รัชยา - วัดห้วยเก๋ียง  หมู่
ที่ 11  ต.หนองหาร) 

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง 
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง 
ประชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อให้การขนส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกว้าง 
4.00-5.00 
เมตร ยาว 
2,060 เมตร 
หนา 0.05 
เมตร หรือ
พื้นที่
ด าเนินการไม่
น้อยกว่า 
9,270 
ตารางเมตร 

   5,700,000  ร้อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได้
มาตรฐาน 

1. เส้นทางคมนาคม
มีมาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ได้สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรมี
ความรวดเร็ว 

กองช่าง 

 



~ 142 ~ 

1.1แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 

เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

139 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ (สถานที่
ก่อสร้างบริเวณซอย 3 
ชุมชนไร่สหกรณ์ หมู่ที่ 11 
ต.หนองหาร) 

1.เพื่อให้มีแสงสว่าง
เพียงพอส าหรับผู้ใช้
ถนนตอนกลางคืน 
2.เพื่อป้องกัน รักษา
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ขยายเขต
ไฟฟ้า
สาธารณะ 
จ านวน 1 
สาย 

    100,000 จ านวนจุด 
ที่ได้รับ
การขยาย
เขตไฟฟ้า 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ส่องสว่างสร้างความ
ปลอดภัยให้แก่ชีวิต 
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

140 โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิม
ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอ
เวอร์เลย์) พร้อมตีเส้นจราจร 
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 
286.00 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ด าเนินการไม่
น้อยกว่า 858.00 ตาราง
เมตร พร้อมก่อสร้าง ราง
ระบายน้ า คสล. กว้าง 0.40 
เมตร  ลึกเฉลี่ย 0.40 – 0.60 
เมตร ยาว 286.00 เมตร 
(สถานที่ก่อสร้างบริเวณซอย 3 
ชุมชนไร่สหกรณ์  หมู่ที่ 11 ต.
หนองหาร 

1. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง 
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุในการ
เดินทาง ประชาชนสัญจร
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
3. เพ่ือให้การขนส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ถนนกว้าง 3.00 
เมตร ยาว 
286.00 เมตร 
หนา 0.05 
เมตร หรือมีพ้ืนที่
ด าเนินการไม่
น้อยกว่า 
858.00 ตาราง
เมตร พร้อม
ก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล. 
ลึก 0.40 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 0.40 – 
0.60 เมตร ยาว 
286.00 เมตร 

    1,250,000 ร้อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได้มาตรฐาน 

1. เส้นทางคมนาคมม ี
มาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชน
สามารถเดินทาง 
ได้สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
รวดเร็ว 

กองช่าง 

 



~ 143 ~ 

1.1แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 

เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

141 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
พร้อมตีเส้นจราจร ขนาดกว้าง
เล่ีย 3.50 – 3.80 เมตร ยาว 
56.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ด าเนินการไม่
น้อยกว่า 204.40 ตาราง
เมตร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณ
ซอยบ้านนายเจริญ หมู่ที่ 11 
ต.หนองหาร) 

1. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง 
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุในการ
เดินทาง ประชาชนสัญจร
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
3. เพ่ือให้การขนส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ถ น น  ค ส ล . 
พ ร้ อ ม ตี เ ส้ น
จร า จ ร  ขน า ด
กว้างเลี่ย 3.50 
– 3 .80 เมต ร 
ย า ว  5 6 . 0 0 
เ ม ต ร  ห น า 
0.15 เมตร หรือ
มี พ้ื น ที่
ด า เ นิ นก า ร ไ ม่
น้ อ ย ก ว่ า 
204.40 ตาราง
เมตร 

    125,000 ร้อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได้มาตรฐาน 

1. เส้นทางคมนาคมม ี
มาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชน
สามารถเดินทาง 
ได้สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
รวดเร็ว 

กองข่าง 

142 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. ขนาดกว้าง 1.00 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 0.80-1.00 เมตร 
ยาว 451.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร (สถานที่ก่อสร้าง
บริเวณหน้า 7-11 สาขาป่าบง 
หมู่ที่ 11 ต.หนองหาร) 

1. เพ่ือพัฒนาการระบาย
น้ า ใ ห้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น  แ ล ะ มี
ประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือลดปัญหาอุทกภัย 

รางระบายน้ า 
คสล. ขนาดกว้าง
ภายใน 1.00 
เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.80-1.00 
เมตร ยาว 
451.00 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร 

    2,500,000 ร้อยละของ
ร า ง ที่ ไ ด้
มาตรฐาน 

1. สามารถระบายน้ า
ออกจากผิวทางได้อย่าง
รวดเร็ว 
2. ลดปัญหาอุทกภัย 

กองช่าง 

 



~ 144 ~ 

1.1แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 

เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

ชุมชนแม่โจใ้หม่         

143 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล. ช่วงที่ 1 
รางระบายน้ าแบบฝาปิด
กว้างภายใน 1.00 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 0.80เมตร ยาว 
30 เมตร และช่วงที่ 2 
รางระบายน้ า คสล. แบบ
เปิด กว้างภายใน เฉลี่ย 
1.50-2.50 เมตร ลึก
เฉลี่ย 1.00 เมตร ยาว 
53 เมตร (สถานที่
ก่อสร้างบริเวณ หน้าบ้าน
นายสมาน ใจมุก หมู่ที่ 
12 ชุมชนแม่โจ้ใหม่ ต.
หนองหาร) 

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง 
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง 
ประชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อให้การขนส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ช่วงที่  1 ราง
ระบายน้ าแบบ
ฝ า ปิ ด ก ว้ า ง
ภายใน 1.00 
เมตร ลึกเฉลี่ย 
0 . 8 0 เ ม ต ร 
ยาว 30 เมตร 
และช่ วงที่  2 
รางระบายน้ า 
ค ส ล .  แ บ บ
เ ปิ ด  ก ว้ า ง
ภายใน เฉลี่ย 
1.50 -2.50 
เมตร ลึกเฉลี่ย 
1 .00  เ มต ร 
ยาว 53 เมตร 

630,000     ร้อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได้
มาตรฐาน 

1. เส้นทางคมนาคม
มีมาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ได้สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรมี
ความรวดเร็ว 

กองข่าง 

 
 
 



~ 145 ~ 

1.1แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 

เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

144 โครงการเปลี่ยนฝาราง
ระบายน้ าเพ่ือขยายผิว
จราจร ฝั่งซ้าย กว้าง 0.50 
เมตร ยาว 94 เมตร และ
กว้าง 0.30 มตร ยาว 200 
เมตร ฝั่งขวา กว้าง 0.30 
เมตร ยาว 207 เมตรและ
กว้าง 0.50 เมตร ยาว 
7.00 เมตร(สถานท่ีก่อสร้าง
บริเวณเร่ิมจากสามแยกหลัง 
สนง. เทศบาล ถึงปากซอย 
6) พร้อมปรับปรุงผิวถนน
เดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนก
รีต (โอเวอร์เลย์) กว้าง 
2.40 เมตร ยาว 94 เมตร 
ถึงอาคารชุมชน  หมูท่ี 12 
ชุมชนแมโ่จ้ใหม่ ต.หนอง
หาร 

1. เพื่อป้องกันไม่ให้
ถนน เสียหายจากน้ า
กัดเซาะ  
2. เพื่อให้ประชาชน
สัญจร ไปมา สะดวก 
ปลอดภัย  
3. เพื่อให้การระบาย
น้ า เป็นปีอย่างสะดวก 

1.กว้าง 0.50 
เมตร ยาว 94 
เมตร และกว้าง 
0 . 3 0  ม ต ร 
ย า ว  2 0 0 
เมตร  ฝั่ ง ขว า 
ก ว้ า ง  0 . 3 0 
เ ม ต ร  ย า ว 
207 เมตรและ
ก ว้ า ง  0 . 5 0 
เ ม ต ร  ย า ว 
7.00 เมตร 
2.ปรับป รุงผิ ว
ถนน เ ดิ มด้ ว ย
แอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต (โอเวอร์
เ ล ย์ )  ก ว้ า ง 
2 . 4 0  เ ม ต ร 
ยาว 94 เมตร 
ถึงอาคารชุมชน   

780,000     ร้อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนท่ี
ได้
มาตรฐาน 

1. เส้นทางคมนาคมมี
มาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชน
สามารถเดินทาง 
ได้สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
รวดเร็ว 

กองข่าง 

 
 



~ 146 ~ 

1.1แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 

เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

145 โครงการเปลี่ยนฝาราง
ระบายน้ า คสล . ฝั่งซ้าย 
กว้าง 0.50 เมตร ยาว 
65 เมตร และฝั่งขวา 
กว้าง 0.50 เมตร ยาว 
81 เมตร (สถานที่
ก่อสร้างบริเวณซอย 1 
ข้างตลาดแม่โจ้ หมู่ที่ 12 
ชุมชนแม่โจ้ใหม่ ต.หนอง
หาร) 

1. เพื่อป้องกันไม่ให้
ถนน เสียหายจากน้ า
กัดเซาะ  
2. เพื่อให้ประชาชน
สัญจร ไปมา สะดวก 
ปลอดภัย  
3. เพื่อให้การระบาย
น้ า เป็นปีอย่างสะดวก 

เปลี่ยนฝาราง
ระบายน้ า คสล . 
ฝั่งซ้าย กว้าง 
0.50 เมตร ยาว 
65 เมตร และ
ฝั่งขวา กว้าง 
0.50 เมตร ยาว 
81 เมตร 

 310,000    ร้อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได้
มาตรฐาน 

1. ถนนมสีภาพดี
และปลอดภัยจาก
น้ ากัดเซาะ 
 2. ประชาชน
สามารถใช้ เส้นทาง
ได้สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย  
3. การระบายน้ า
สะดวก น้ าไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

146 โครงการเปลี่ยนฝาราง
ระบายน้ า คสล . ฝั่งซ้าย 
กว้าง 0.30 เมตร ยาว 
21 เมตร และฝั่งขวา 
กว้าง 0.30 เมตร ยาว 
21 เมตร พร้อมปรับปรุง
ผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) 
กว้างเฉลี่ย 2.50-2.70 
เมตร ยาว 52 เมตร 
(สถานที่ก่อสร้างบริเวณ
ซอย 7  หมู่ที่ 12 ชุมชน
แม่โจ้ใหม่ ต.หนองหาร) 

1. เพื่อป้องกันไม่ให้
ถนน เสียหายจากน้ า
กัดเซาะ  
2. เพื่อให้ประชาชน
สัญจร ไปมา สะดวก 
ปลอดภัย  
3. เพื่อให้การระบาย
น้ า เป็นปีอย่างสะดวก 

กว้าง 0.30 
เมตร ยาว 21 
เมตร และฝั่งขวา 
กว้าง 0.30 
เมตร ยาว 21 
เมตร พร้อม
ปรับปรุงผิวถนน
เดิมด้วยแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
(โอเวอร์เลย์) 
กว้างเฉลี่ย 
2.50-2.70 
เมตร ยาว 52 
เมตร 

 280,000    ร้อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได้
มาตรฐาน 

1. ถนนมสีภาพดี
และปลอดภัยจาก
น้ ากัดเซาะ 
 2. ประชาชน
สามารถใช้ เส้นทาง
ได้สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย  
3. การระบายน้ า
สะดวก น้ าไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 



~ 147 ~ 

1.1แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 

เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

147 โครงการเปลี่ยนฝารางระบาย
น้ า คสล . ฝั่งซ้าย กว้าง 0.50 
เมตร ยาว 137 เมตร และฝั่ง
ซ้ายเทคอนกรีตขยายไหลทาง 
กว้าง 0.50 เมตร ยาว 18 
เมตร และฝั่งขวา กว้าง 0.50 
เมตร ยาว 149  เมตร พร้อม
ปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) 
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 149 
เมตร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณ
ซอย 5  หมู่ที่ 12 ชุมชนแม่โจ้
ใหม่ ต.หนองหาร) 

1. เพ่ือป้องกันไม่ให้ถนน 
เสียหายจากน้ ากัดเซาะ  
2. เพ่ือให้ประชาชนสัญจร 
ไปมา สะดวก ปลอดภัย  
3. เพ่ือให้การระบายน้ า 
เป็นปีอย่างสะดวก 

กว้าง 0.50 
เมตร ยาว 137 
เมตร และฝั่งซ้าย
เทคอนกรีตขยาย
ไหลทาง กว้าง 
0.50 เมตร ยาว 
18 เมตร และ
ฝั่งขวา กว้าง 
0.50 เมตร ยาว 
149  เมตร 
พร้อมปรับปรุง
ผิวถนนเดิมด้วย
แอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต (โอเวอร์
เลย์) กว้าง 
3.00 เมตร ยาว 
149 เมตร 

 830,000    ร้อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได้มาตรฐาน 

1. ถนนมสีภาพดีและ
ปลอดภัยจากน้ ากัด
เซาะ 
 2. ประชาชนสามารถ
ใช ้เส้นทางได้สะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย  
3. การระบายน้ า
สะดวก น้ าไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

148 โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิม
ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอ
เวอร์เลย์) กว้างเฉลี่ย 4.00 - 
7.30 เมตร ยาว 124 เมตร 
(สถานที่ก่อสร้างบริเวณซอย
ป้อมต ารวจข้าง สนง. เทศบาล 
หมู่ที่ 12 ชุมชนแม่โจ้ใหม่ ต.
หนองหาร) 

1. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง 
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุในการ
เดินทาง ประชาชนสัญจร
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
3. เพ่ือให้การขนส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

กว้างเฉลี่ย 4.00 
- 7 . 30 เมต ร 
ยาว 124 เมตร 

 300,000    ร้อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได้มาตรฐาน 

1. เส้นทางคมนาคมมี
มาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชน
สามารถเดินทาง 
ได้สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
รวดเร็ว 

กองข่าง 



~ 148 ~ 

1.1แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 

เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

149 โ ครงการก่ อส ร้ า ง ระบบ
ประปาหมู่บ้าน แบบถังแชม
เปญ ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 20 ลูกบาศก์เมตร สูง
ไม่น้อยกว่า 20 เมตร พร้อม
ถังกรองสนิมเหล็กและเจาะ
บ่อบาดาล ตามแบบกรม
ทรัพยากรน้ า เพื่อใช้ในงาน
ป้ อ ง กั น แ ล ะ บ ร ร เ ท า
สาธารณะภัย เทศบาลเมือง
แม่ โจ้  (สถาน ท่ีตั้งบ ริเวณ
พื้นท่ีเทศบาลเมืองแม่โจ้ หมู่
ท่ี 12 ต.หนองหาร) 

1. เพื่อให้มีน้ าใช้ในการ
อุปโภค บริโภคอย่าง
ท่ัวถึง และเพียงพอ 
2. ลดปัญหาการเกิดโรค
ระบาดท่ีเกิดจากการ
อุปโภค-บริโภคน้ าท่ีไม่
สะอาด 
 

ก่ อ ส ร้ า ง ถั ง
ก ร อ ง แ ล ะ
เปลี่ยนอุปกรณ์
ภายในโรงสูบ 
เ พื่ อ เ พิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพ
การจ่ายน้ า 

  802,000   ก่อสร้าง
เสร็จ 
100% 

1. มีน้ าใช้ในการ
อุปโภคบริโภคท า
การเกษตรและเลี้ยง
สัตว์อย่างท่ัวถึงและ
เพียงพอ 
2. ไม่มีโรคระบาดท่ี
เกิดจาการใช้น้ าไม่
สะอาดในชุมชน 
 

กองช่าง 

150 โครงการก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์ คสล. 2 ชัน้ 
กว้าง 4.50 เมตร ยาว 12 
เมตร 2 ชั้น (สถานท่ี
ก่อสร้างบริเวณท่ีสาธารณะ
ชุมชน หมู่ท่ี 12 ชุมชนแม่โจ้
ใหม่ ต.หนองหาร) 

เพื่อก่อสร้างอาคาร เพื่อ
ใช้จัดกิจกรรมหมู่บ้าน 

ก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์ 
คสล. 2 ชัน้ 
กว้าง 4.50 
เมตร ยาว 12 
เมตร 2 ชั้น 
บริเวณท่ี
สาธารณะ
ชุมชน หมู่ท่ี 
12 ชุมชนแม่โจ้
ใหม่ 

  1,200,000   ก่อสร้าง
เสร็จ 
100% 

มีสถานท่ีเก็บเอกสาร 
ส าคัญต่างๆ ของ
ชุมชน 

กองช่าง 



~ 149 ~ 

1.1แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 

เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

151 โครงการ ก่อสร้ างถนน 
คสล. พร้อมตีเส้นจราจร 
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 558 เมตร  หนา 
0 . 1 5  เ ม ต ร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
หรือพื้นที่ด าเ นินการไม่
น้อยกว่า 2.790 ตาราง
เมตร (สถานที่ ก่อสร้า ง
ถนนหลังวัดแม่โจ้ ต่อจาก
ของเดิม เข้าไปถึงล าน้ า
ห้วยโจ้ ชุมชนแม่โจ้ใหม่ 
หมู่ที่ 12 ต าบลหนองหาร 
อ าเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม่) 

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง 
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง 
ประชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อให้การขนส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ข น า ด ก ว้ า ง 
5 .00  เ มต ร 
ย า ว  5 5 8 
เ ม ต ร  ห น า 
0 .15  เ มต ร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
ห รื อ พื้ น ที่
ด าเนินการไม่
น้ อ ย ก ว่ า 
2 .7 9 0 
ตารางเมตร 

  300,000   ร้อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได้
มาตรฐาน 

1. เส้นทางคมนาคม
มีมาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ได้สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรมี
ความรวดเร็ว 

กองข่าง 

 
 
 
 
 



~ 150 ~ 

1.1แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 

เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

152 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาขนาดใหญ่ จ านวน 
1 แห่ง ตามแบบแปลน
กรมทรัพยากรน้ า (บริเวณ 
ที่ ดิ น ส า ธ า ร ณ ะ ข อ ง
หมู่บ้าน หมู่ 12 ต าบล
หนองหาร อ าเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม่)  

1. เพื่อให้มีน้ าใช้ใน
การอุปโภค บริโภค
อย่างทั่วถึง และ
เพียงพอ 
2. ลดปัญหาการเกิด
โรคระบาดที่เกิดจาก
การอุปโภค-บริโภคน้ า
ที่ไม่สะอาด 
 

ก่ อ ส ร้ า ง ถั ง
ก ร อ ง แ ล ะ
เ ป ลี่ ย น
อุ ป ก ร ณ์
ภายในโรงสูบ 
เ พื่ อ เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพ
การจ่ายน้ า 

   3,000,000  ก่อสร้าง
เสร็จ 
100% 

1. มีน้ าใช้ในการ
อุปโภคบริโภคท า
การเกษตรและเลี้ยง
สัตว์อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ 
2. ไม่มีโรคระบาดที่
เกิดจาการใช้น้ าไม่
สะอาดในชุมชน 
 

กองช่าง 

153 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล. กว้าง 
0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.40 เมตร หนา 0.10 
เมตร ยาว 52 เมตร  
(สถานที่ก่อสร้าง บริเวณ
เลยีบถนน ซอย 3  หมู่ที่ 
12  ต.หนองหาร) 

1. เพื่อป้องกันไม่ให้
ถนน เสียหายจากน้ า
กัดเซาะ  
2. เพื่อให้ประชาชน
สัญจร ไปมา สะดวก 
ปลอดภัย  
3. เพื่อให้การระบาย
น้ า เป็นไปอย่าง
สะดวกมีความสะดวก
รวดเร็ว 

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

   125,000  ร้อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได้
มาตรฐาน 

1. ถนนมีสภาพดี
และปลอดภัยจาก
น้ ากัดเซาะ 
 2. ประชาชน
สามารถใช้ เส้นทาง
ได้สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย  
3. การระบายน้ า
สะดวก น้ าไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

 



~ 151 ~ 

1.1แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

154 โครงการจัดซ้ือโคมไฟ
ไฮโซเดียมพร้อมติดตั้ง 
ขนาด 250 วัตต์ เพื่อ
ติดตั้งภายในชุมขน หมู่ 
12 ต.หนองหาร ตลอด
สาย) 

เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง 
ประชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 
 

โคมไฟไฮโซ
เดียมพร้อม
ติดตั้ง ขนาด 
250 วัตต์ 
เพื่อติดตั้ง
ภายในชุม
ขน 

   150,000  ก่อสร้าง
เสร็จ 
100% 

ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชน
สามารถเดินทาง 
ได้สะดวก รวดเร็ว 
 

กองช่าง 

155 โครงการเปลี่ยนฝาราง
ระบายน้ าเพื่อขยายขอบ
ทาง ขนาดกว้างเฉลี่ย 
0.40-0.60 เมตร หนา 
0.15 เมตร ยาว 370 
เมตร (สถานที่ก่อสร้าง
บริเวณซอย 2 หมู่ที่ 12 
ต.หนองหาร) 

1.  เพื่ อ ให้ ฝ าร า ง
ระบาย น้ า มีความ
แข็งแรงยิ่งขึ้น 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุ
ใ น ก า ร เ ดิ น ท า ง 
ประชาชนสัญจรได้
อ ย่ า ง ส ะ ด ว ก 
รวดเร็ว 
 

เปลี่ยนฝา
รางระบาย
น้ าเพื่อขยาย
ขอบทาง 
ขนาดกว้าง
เฉลี่ย 0.40-
0.60 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร ยาว 
370 เมตร 

    480,000 ร้อยละ
ของรางที่
ได้
มาตรฐาน 

1. ฝารางมีความ
ม่ันคงแข็งแรง 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทางได้สะดวก 
รวดเร็ว 
 

กองช่าง 

 
 
 



~ 152 ~ 

1.1แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

156 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล. ขนาด
กว้างภายใน 0.50 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 0.40-0.60 
เมตร ยาว 214.00 เมตร 
(สถานที่ก่อสร้างบริเวณ
ข้างส านักงานเกษตร
อ าเภอถึงหน้าหมู่บ้านอรสิ
ริน 11 หมู่ที่ 12 ต.หนอง
หาร) 

1 .  เ พื่ อพัฒนากา ร
ระบายน้ าให้ดียิ่ งขึ้น 
และมีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
ก า ร เ ดิ น ท า ง 
ประชาชนสัญจร ได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อให้การขนส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างราง
ระบายน้ า 
คสล. ขนาด
กว้างภายใน 
0.50 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 
0.40-0.60 
เมตร ยาว 
214.00 
เมตร 

    740,000 ร้อยละ
ของรางที่
ได้
มาตรฐาน 

1. สามารถระบาย
น้ าออกจากผิวทาง
ได้อย่างรวดเร็ว 
2. ลดปัญหาอุทกภัย 

กองช่าง 

ชุมชนหลิ่งม่ืน         
157 โครงการปรับปรุงผิวถนน

เดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต (โอเวอร์เลย์) พร้อม
ตีเส้นจราจร ขนาดกว้าง 
3.00 เมตร ยาว 181 
เมตร หนา  0.05 เมตร 
หรือพื้นที่ด าเนินการไม่
น้อยกว่า  543 ตาราง
เมตร (สถานที่ก่อสร้าง
บริเวณถนนซอย 24 ซอย
อิงอัน หมู่ที่ 10  ต.ป่าไผ่) 

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง 
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง 
ประชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อให้การขนส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกว้าง 
3.00 เมตร 
ยาว 181 
เมตร หนา  
0.05 เมตร 
หรือพื้นที่
ด าเนินการไม่
น้อยกว่า  
543 ตาราง
เมตร 

231,000     ร้อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได้
มาตรฐาน 

1. เส้นทางคมนาคม
มีมาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ได้สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรมี
ความรวดเร็ว 

กองช่าง 

 



~ 153 ~ 

1.1แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

158 โครงการปรับปรุงผิวถนน
เดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต (โอเวอร์เลย์) พร้อม
ตีเส้นจราจร ขนาดกว้าง 
6.00 เมตร ยาว 402 
เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือพื้นที่ด าเนินการไม่
น้อยกว่า 2,412 ตาราง
เมตร  พร้อมก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล. ขนาด
กว้าง 0.40 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.50 เมตร หนา 
0.10 เมตร ยาว 50 
เมตร เชื่อมต่อถนนสาย
หน้าหมู่บ้านกาญกนกวิลล์ 
(สถานที่ก่อส้รางบริเวณ
ซอย 22 หมู่บ้านวนารี 
หมู่ที่ 10 ต.ป่าไผ่ อ.สัน
ทราย จ.เชียงใหม่) 

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง 
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง 
ประชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อให้การขนส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกว้าง 
6.00 เมตร 
ยาว 402 
เมตร หนา 
0.05 เมตร 
หรือพื้นที่
ด าเนินการไม่
น้อยกว่า 
2,412 
ตารางเมตร  
พร้อมก่อสร้าง
รางระบายน้ า 
คสล. ขนาด
กว้าง 0.40 
เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.50 เมตร 
หนา 0.10 
เมตร ยาว 50 
เมตร 

1,250,000     ร้อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได้
มาตรฐาน 

1. เส้นทางคมนาคม
มีมาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ได้สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรมี
ความรวดเร็ว 

กองช่าง 

 
 
 



~ 154 ~ 

1.1แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

159 โครงการก่อสร้างพนังกัน
ดิน พร้อมราวกันตก 
ขนาด ยาว 60 เมตร 
(สถานที่ก่อสร้าง บริเวณ
ล าเหมืองฮ้อ หลังบ้านไพร 
หมู่ที่ 10 ต.ป่าไผ่) 

เพื่อป้องกันการ
พังทลายของดิน 

พนังกันดิน 
พร้อมราวกัน
ตก ขนาด ยาว 
60 เมตร 

 960,000    ก่อสร้าง
เสร็จแล้ว 

มีพนังกันดินป้องกัน
พังทลายของดิน 

กองช่าง 

160 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. พร้อมตีเส้นจราจร 
ขนาดกว้าง  2.60 เมตร 
ยาว  83 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
215 ตารางเมตร และ
ก่อสร้างรางระบายน้ า
กว้างเฉลี่ย 0.40 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร หนา 
0.10 เมตร ยาว 83 
เมตร  (สถานที่ก่อสร้าง
ซอยลาบแม่ หมู่ที่ 10  ต.
ป่าไผ่) 

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง 
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง 
ประชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อให้การขนส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกว้าง  
2.60 เมตร ยาว  
83 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือ
พ้ืนที่ด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า 
215 ตาราง
เมตร และ
ก่อสร้างราง
ระบายน้ ากว้าง
เฉลี่ย 0.40 
เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.50 เมตร 
หนา 0.10 
เมตร ยาว 83 
เมตร 

 380,000    ร้อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได้
มาตรฐาน 

1. เส้นทางคมนาคม
มีมาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ได้สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรมี
ความรวดเร็ว 

กองช่าง 

 
 



~ 155 ~ 

1.1แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

161 โครงการปรับปรุงผิวถนน
เดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต (โอเวอร์เลย์) พร้อม
ตีเส้นจราจร ขนาดกว้าง 
3.50 เมตร ยาว 66 
เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือพื้นที่ด าเนินการไม่
น้อยกว่า 231 ตาราง
เมตร (สถานที่ก่อสร้าง
บริเวณซอยบ้านแม่ไหล 
หมู่ 10 ต.ป่าไผ่)  

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง 
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง 
ประชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อให้การขนส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกว้าง 
3.50 เมตร 
ยาว 66 เมตร 
หนา 0.05 
เมตร หรือ
พื้นที่
ด าเนินการไม่
น้อยกว่า 231 
ตารางเมตร 

  80,000   ร้อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได้
มาตรฐาน 

1. เส้นทางคมนาคม
มีมาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ได้สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรมี
ความรวดเร็ว 

กองช่าง 

162 อุดหนุนส านักงานการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ าเภอ
สันทราย เพื่อขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะ  ซอย
หอพักทัดชา (ซอยสมศรี) 
หมู่ที่ 10  ต.ป่าไผ่) 

1.เพื่อให้มีแสงสว่าง
เพียงพอส าหรับผู้ใช้
ถนนตอนกลางคืน 
2.เพื่อป้องกัน รักษา
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ 

ขยายเขต
ไฟฟ้า
สาธารณะ 
บริเวณซอย
หอพักทัดชา 
(ซอยสมศรี) 

  250,000   จ านวนจุด 
ที่ได้รับ
การขยาย
เขตไฟฟ้า 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ส่องสว่างสร้างความ
ปลอดภัยให้แก่ชีวิต 
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 
กับส านักงาน
การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอ
สันทราย 

 
 
 



~ 156 ~ 

1.1แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

163 โครงการก่อสร้างรางริน 
คสล. กว้าง  0.80 เมตร 
ลึก  1.00 เมตร หนา 
0.10 เมตร ยาว  350 
เมตร เพื่อระบายน้ าทิ้ง
จากล าเหมืองข้าง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้   
(สถานที่ก่อสร้าง บริเวณ
ติดรั้วมหาวิทยาลัยแม่โจ้  
หลังหอพักป้ากุย หมู่ที่ 
10 ต.ป่าไผ่) 

1. เพื่อป้องกันไม่ให้
ถนน เสียหายจากน้ า
กัดเซาะ  
2. เพื่อให้ประชาชน
สัญจร ไปมา สะดวก 
ปลอดภัย  
3. เพื่อให้การระบาย
น้ า เป็นไปอย่าง
สะดวกมีความสะดวก
รวดเร็ว 

กว้าง  0.80 
เมตร ลึก  
1.00 เมตร 
หนา 0.10 
เมตร ยาว  
350 เมตร 
เพื่อระบายน้ า
ทิ้งจากล า
เหมืองข้าง
มหาวิทยาลัย
แม่โจ้ 

  1,580,000   ร้อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได้
มาตรฐาน 

1. ถนนมีสภาพดี
และปลอดภัยจาก
น้ ากัดเซาะ 
 2. ประชาชน
สามารถใช้ เส้นทาง
ได้สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย  
3. การระบายน้ า
สะดวก น้ าไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

164 โครงการปรับปรุงผิวถนน
เดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนก
รีต (โอเวอร์เลย์) พร้อมตีเส้น
จราจร ขนาดกว้าง 4.50-
8.00 เมตร ยาว 597 
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ
พื้นท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 
4,400 ตารางเมตร พร้อม
ยกฝาบ่อพัก (สถานท่ี
ก่อสร้างบริเวณถนนซอย
บ้านเหล่าจากหน้าหมู่บ้าน
กาญจกนก-ปากทางบ้าน
หม่อม หมู่ท่ี 10  ต.ป่าไผ่) 

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง 
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง 
ประชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อให้การขนส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร 
ยาว 438 
เมตร หนา 
0.05 เมตร 
หรือพื้นที่
ด าเนินการไม่
น้อยกว่า 
1,752 
ตารางเมตร 

  2,300,000   ร้อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได้
มาตรฐาน 

1. เส้นทางคมนาคม
มีมาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ได้สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรมี
ความรวดเร็ว 

กองช่าง 



~ 157 ~ 

1.1แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

165 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล. กว้าง 
0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.50 เมตร หนา 0.10 
เมตร ยาว 300 เมตร  
(สถานที่ก่อสร้าง บริเวณ
ซอย 4 หมู่ที่ 10  ต.ป่า
ไผ่)  

1. เพื่อป้องกันไม่ให้
ถนน เสียหายจากน้ า
กัดเซาะ  
2. เพื่อให้ประชาชน
สัญจร ไปมา สะดวก 
ปลอดภัย  
3. เพื่อให้การระบาย
น้ า เป็นไปอย่าง
สะดวกมีความสะดวก
รวดเร็ว 

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

   680,000  ร้อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได้
มาตรฐาน 

1. ถนนมีสภาพดี
และปลอดภัยจาก
น้ ากัดเซาะ 
 2. ประชาชน
สามารถใช้ เส้นทาง
ได้สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย  
3. การระบายน้ า
สะดวก น้ าไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

166 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล. กว้าง 
0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.50 เมตร หนา 0.10 
เมตร ยาว 349 เมตร  
(สถานที่ก่อสร้าง ซอย 
17 อาจารย์พิเชษ หมู่ที่ 
10  ต.ป่าไผ่)  

1. เพื่อป้องกันไม่ให้
ถนน เสียหายจากน้ า
กัดเซาะ  
2. เพื่อให้ประชาชน
สัญจร ไปมา สะดวก 
ปลอดภัย  
3. เพื่อให้การระบาย
น้ า เป็นไปอย่าง
สะดวกมีความสะดวก
รวดเร็ว 

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

   950,000  ร้อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได้
มาตรฐาน 

1. ถนนมีสภาพดี
และปลอดภัยจาก
น้ ากัดเซาะ 
 2. ประชาชน
สามารถใช้ เส้นทาง
ได้สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย  
3. การระบายน้ า
สะดวก น้ าไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

 
 



~ 158 ~ 

1.1แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

167 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล. กว้าง 
0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.62 เมตร หนา 0.12 
เมตร ยาว 307 เมตร  
(สถานที่ก่อสร้างบริเวณ 
ซอย 1 ป้ากุย  หมู่ที่ 
10  ต.ป่าไผ่)  

1. เพื่อป้องกันไม่ให้
ถนน เสียหายจากน้ า
กัดเซาะ  
2. เพื่อให้ประชาชน
สัญจร ไปมา สะดวก 
ปลอดภัย  
3. เพื่อให้การระบาย
น้ า เป็นไปอย่าง
สะดวกมีความสะดวก
รวดเร็ว 

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

   1,050,000  ร้อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได้
มาตรฐาน 

1. ถนนมีสภาพดี
และปลอดภัยจาก
น้ ากัดเซาะ 
 2. ประชาชน
สามารถใช้ เส้นทาง
ได้สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย  
3. การระบายน้ า
สะดวก น้ าไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

168 อุดหนุนส านักงานการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอ
สันทราย เพื่อขยายไฟก่ิง
สาธารณะบริเวณ ซอย
หอพักตาเสือ  หมู่ 10 
ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.
เชียงใหม่ 

1.เพื่อให้มีแสงสว่าง
เพียงพอส าหรับผู้ใช้
ถนนตอนกลางคืน 
2.เพื่อป้องกัน รักษา
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ 

ขยายไฟก่ิง
สาธารณะ
บริเวณ ซอย
หอพักตาเสือ 

   85,000  จ านวนจุด 
ที่ได้รับ
การขยาย
เขตไฟฟ้า 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ส่องสว่างสร้างความ
ปลอดภัยให้แก่ชีวิต 
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 
กับส านักงาน
การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอ
สันทราย 

169 อุดหนุนส านักงานการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
อ าเภอสันทราย เพื่อ
ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ  ซอยเรือนค า 
หมู่ที่ 10  ต.ป่าไผ่) 

1.เพื่อให้มีแสงสว่าง
เพียงพอส าหรับผู้ใช้
ถนนตอนกลางคืน 
2.เพื่อป้องกัน รักษา
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ 

เพื่อขยายเขต
ไฟฟ้า
สาธารณะ  
ซอยเรือนค า 

   200,000  จ านวนจุด 
ที่ได้รับ
การขยาย
เขตไฟฟ้า 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ส่องสว่างสร้างความ
ปลอดภัยให้แก่ชีวิต 
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 
กับส านักงาน
การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอ

สันทราย 



~ 159 ~ 

1.1แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

170 โครงการปรับปรุงผิวทางเดิมด้วย
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์
เลย์) พร้อมตีเส้นจราจร ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 395.00 
หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่
ด า เ นิ น ก า ร ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า 
1,580.00 ตารางเมตร พร้อม
ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.ขนาด
กว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40-
0.60 เมตร หนา 0.10 เมตร 
ยาวรวม 662.00 เมตร (สถานที่
ก่อสร้างบริเวณซอย 3 หมู่ที่ 10 
ต.ป่าไผ่) 

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง 
ประชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อให้การขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ถนน กว้าง 
4.00 เมตร 
ยาว 
395.00 
หนา 0.05 
เมตร หรือมี
พื้นที่
ด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า 
1,580.00 
ตารางเมตร 

    2,900,000 ร้อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได้
มาตรฐาน 

1. เส้นทางคมนาคม
มีมาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ได้สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรมี
ความรวดเร็ว 

กองช่าง 

171 โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. 
พ ร้ อมบ่ อพั ก  ขนาด เ ส้ นผ่ า น
ศูนย์ กลาง  0 .60 เ มตร  ยาว 
50.00 เมตร (สถานที่ก่อสร้าง
บริเวณล าเหมืองในซอย 8 หมู่ที่ 
10 ต.ป่าไผ่) 

1 .  เ พื่ อพัฒนากา ร
ระบายน้ าให้ดียิ่ งขึ้น 
และมีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
ก า ร เ ดิ น ท า ง 
ประชาชนสัญจร ได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อปัญหาอุทกภัย 

ท่อระบาย
น้ า คสล. 
พร้อมบ่อพัก 
ขนาดเส้น
ผ่าน
ศูนย์กลาง 
0.60 เมตร 
ยาว 50.00 
เมตร 

    125,000 ร้อยละ
ของท่อ
ระบายน้ า
ที่ได้
มาตรฐาน 

1. สามารถระบาย
น้ าออกจากผิวทาง
ได้อย่างรวดเร็ว 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทางได้สะดวก 
รวดเร็ว 
3. ลดปัญหาอุทกภัย 

กองช่าง 

 



~ 160 ~ 

1.1แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

172 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล.ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.40 -0.60 เมตร หนา 
0.10 เมตร ยาว 342.00 เมตร 
(สถานที่ก่อสร้างบริเวณซอย 12 
หมู่ที่ 10 ต.ป่าไผ่) 

1. เ พ่ือพัฒนากา ร
ระบายน้ าให้ดียิ่งขึ้น 
และมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุใน
ก า ร เ ดิ น ท า ง 
ประชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว 
3. เพ่ือให้การขนส่ง 
ผ ล ผ ลิ ต ท า ง
การเกษตรมีความ
สะดวกรวดเร็ว 

รางระบายน้ า 
คสล.ขนาดกว้าง
ภายใน 0.40 
เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.40-0.60 
เมตร หนา 
0.10 เมตร 
ยาว 342.00 
เมตร 

    920,000 ร้อยละของ
รางที่ได้
มาตรฐาน 

1. สามารถระบายน้ า
ออกจากผิวทางได้อย่าง
รวดเร็ว 
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชน
สามารถเดินทางได้
สะดวก รวดเร็ว 
3. ลดปัญหาอุทกภัย 

กองช่าง 

173 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล.ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.62 เมตร ทั้งสองข้าง 
ความยาวรวม 523.00 เมตร 
หนา 0.12 เมตร พร้อมปรับปรุง
ผิวทางเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนก
รีต (โอเวอร์ เลย์ )  พร้อมตี เส้น
จราจร ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.70 -
5.00 เมตร ยาว 221.00 เมตร 
หรือมีพื้นที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
961.35 ตารางเมตร (สถานที่
ก่อสร้างบริเวณ สวนสาธารณะ
หนองเที่ยง หมู่ที่ 10 ต.ป่าไผ่) 

1. เพื่อพัฒนาการ
ร ะ บ า ย น้ า ใ ห้ ดี
ยิ่ ง ขึ้ น  แ ล ะ มี
ประสิทธิภาพ 
2 .  เ พื่ อ ล ด
อุบั ติ เ หตุ ใ นการ
เ ดิ น ท า ง 
ประชาชนสัญจร
ได้ อย่ า ง สะด วก 
รวดเร็ว 
3. เพื่อลดปัญหา
อุทกภัย 

รางระบายน้ า 
คสล.ขนาดกว้าง 
0.50 เมตร ลกึ
เฉลี่ย 0.62 เมตร 
ทั้งสองข้าง ความ
ยาวรวม 523.00 
เมตร หนา 0.12 
เมตร  และถนน
กว้างเฉลี่ย 3.70-
5.00 เมตร ยาว 
221.00 เมตร 
หรือมีพื้นที่
ด าเนินการไม่น้อย
กว่า 961.35 
ตารางเมตร 

    2,300,000 ร้อยละ
ของรางที่
ได้
มาตรฐาน 

1. สามารถระบาย
น้ าออกจากผิวทาง
ได้อย่างรวดเร็ว 
2. ลดปัญหาอุทกภัย 

กองช่าง 



~ 161 ~ 

1.1แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

ชุมชนแม่ดู ่         
174 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

พร้อมตีเส้นจราจร ขนาด 
กว้าง  3.50 เมตร ยาว  150 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
525 ตารางเมตร (สถานที่
ก่อสร้างบริเวณซอย 12 เชื่อม
ถนนเทศบาลต าบลหนองจ๊อม 
หมู่ที่ 5 ต.ป่าไผ่) 

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง 
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง 
ประชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อให้การขนส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ขนาด กว้าง  
3.50 เมตร 
ยาว  150 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 
หรือพื้นที่
ด าเนินการไม่
น้อยกว่า 525 
ตารางเมตร 

339,000     ร้อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได้
มาตรฐาน 

1. เส้นทางคมนาคม
มีมาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ได้สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรมี
ความรวดเร็ว 

กองช่าง 

175 โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วย
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) 
พร้อมตีเส้นจราจร ขนาดกว้าง 
4.00-8.00 เมตร ยาว 646 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 4,050 
ตารางเมตร (สถานที่ก่อสร้างถนน
ทางหลวงท้องถิ่น รหัสสายทาง 
ชม.ถ4-0011 ถนนหน้าโรงเรียน
แม่แก้ดน้อย-สะพานเช่ือมเขต
เทศบาลต าบลหนองจ๊อม หมู่ที่ 5  
ต.หนองจ๊อม) 

1. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง 
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุในการ
เดินทาง ประชาชนสัญจร
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
3. เพ่ือให้การขนส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกว้าง 
4.00-8.00 
เมตร ยาว 646 
เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือ
พ้ืนที่ด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า 
4,050 ตาราง
เมตร 

1,720,000     ร้อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได้
มาตรฐาน 

1. เส้นทางคมนาคม
มีมาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ได้สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรมี
ความรวดเร็ว 

กองช่าง 

 



~ 162 ~ 

1.1แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

176 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. กว้าง 0.50 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.62 เมตร หนา 0.12 
เมตร ยาว 57 เมตร  (สถานที่
ก่อสร้าง บริเวณหน้าศาลา
อเนกประสงค์ชุมชนแม่ดู่  หมู่
ที่ 5  ต.ป่าไผ่) 

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง 
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง 
ประชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อให้การขนส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

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

 182,000    ร้อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได้
มาตรฐาน 

1. เส้นทางคมนาคม
มีมาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ได้สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรมี
ความรวดเร็ว 

กองช่าง 

177 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
พร้อมตีเส้นจราจร ขนาด 
กว้าง  4.00 เมตร ยาว  261 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
1,044 ตารางเมตร (สถานที่
ก่อสร้างบริเวณถนนเชื่อมต่อ
จากถนนเทศบาลต าบล
หนองจ๊อมบ้านแม่ดู่ หมู่ที่ 5  
ต.ป่าไผ่  กับบ้านท่าเกวียน 
หมู่ที่ 4  ต.หนองจ๊อม) 

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง 
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง 
ประชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อให้การขนส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ขนาด กว้าง  
4.00 เมตร 
ยาว  261 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 
หรือพื้นที่
ด าเนินการไม่
น้อยกว่า 
1,044 
ตารางเมตร 

 680,000    ร้อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได้
มาตรฐาน 

1. เส้นทางคมนาคม
มีมาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ได้สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรมี
ความรวดเร็ว 

กองช่าง 

 



~ 163 ~ 

1.1แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

178 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
พร้อมตีเส้นจราจร ขนาด 
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 40 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
120 ตารางเมตร และวาง
ท่อระบายน้ า คสล. เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.60 เมตร  
จ านวน  37 ท่อน พร้อมบ่อ
พัก จ านวน 3 บ่อ  (สถานที่
ก่อสร้างบริเวณซอยบ้านลุง
เซียนต่อจากงานเดิม หมู่ที่ 
5 ต.ป่าไผ่) 

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง 
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง 
ประชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อให้การขนส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

กว้าง 3.00 
เมตร ยาว 40 
เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือ
พ้ืนที่ด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า 
120 ตาราง
เมตร และวางท่อ
ระบายน้ า คสล. 
เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.60 
เมตร  จ านวน  
37 ท่อน พร้อม
บ่อพัก จ านวน 3 
บ่อ 

  198,000   ร้อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได้
มาตรฐาน 

1. เส้นทางคมนาคม
มีมาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ได้สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรมี
ความรวดเร็ว 

กองช่าง 

179 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
พร้อมตีเส้นจราจร ขนาด กว้าง 
3.50 เมตร ยาว 38 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า 133 ตารางเมตร 
และก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 
กว้าง 0.40 เมตร  ลึกเฉลี่ย 
0.50 เมตร ยาว 34 เมตร หนา 
0.10 เมตร (สถานที่ก่อสร้าง
บริเวณซอย 6 หมู่ที่ 5 ต.ป่าไผ่) 

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง 
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง ประชาชน
สัญจรได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 
3. เพื่อให้การขนส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

กว้าง 3.50 เมตร 
ยาว 38 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่
ด าเนินการไม่น้อย
กว่า 133 ตาราง
เมตร และก่อสรา้ง
รางระบายน้ า 
คสล. กว้าง 0.40 
เมตร  ลึกเฉลี่ย 
0.50 เมตร ยาว 
34 เมตร หนา 
0.10 เมตร 

   175,000  ร้อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได้
มาตรฐาน 

1. เส้นทางคมนาคม
มีมาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ได้สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรมี
ความรวดเร็ว 

กองช่าง 



~ 164 ~ 

1.1แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

180 โครงการปรับปรุงผิว
ถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) 
พร้อมตีเส้นจราจร 
ขนาดกว้าง 4.00-4.50 
เมตร ยาว 640.00 
เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือพื้นที่ด าเนินการไม่
น้อยกว่า 2,800 ตาราง
เมตร (สถานที่ก่อสร้าง
บริเวณสี่แยกหลังวัดแม่
แก้ด ถึงสามแยก
โรงเรียนอนุบาลเนตรระ
หงษ์ หมู่ที่ 5  ต.ป่าไผ่) 

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง 
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง 
ประชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อให้การขนส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกว้าง 
4.00-4.50 
เมตร ยาว 
640.00 
เมตร หนา 
0.05 เมตร 
หรือพื้นที่
ด าเนินการไม่
น้อยกว่า 
2,800 
ตารางเมตร 

   980,000  ร้อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได้
มาตรฐาน 

1. เส้นทางคมนาคม
มีมาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ได้สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรมี
ความรวดเร็ว 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 



~ 165 ~ 

1.1แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

181 โครงการวางท่อระบาย
น้ า คสล. พร้อมบ่อพัก 
เพื่อขยายไหล่ทางพร้อม
วางท่อระบายน้ า คสล. 
มอก.ชั้น 3 ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 
เมตร ยาวรวม 287.00 
เมตร (สถานที่ก่อสร้าง
บริเวณทางเข้าป่าช้า หมู่
ที่ 5 ต.ป่าไผ่) 

1 .  เ พื่ อ ใ ห้ ฝ า ร า ง
ร ะ บ า ย น้ า มี ค ว า ม
แข็งแรงยิ่งขึ้น 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
ก า ร เ ดิ น ท า ง 
ประชาชนสัญจร ได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว 
 

วางท่อระบาย
น้ า คสล. 
พร้อมบ่อพัก
เส้นผ่าศูนย์กล
าง 0.80 
เมตร ยาวรวม 
287.00 
เมตร 

    1,500,000 ร้อยละ
ของรางที่
ได้
มาตรฐาน 

1. สามารถระบาย
น้ าออกจากผิวทาง
ได้อย่างรวดเร็ว 
2. ลดปัญหาอุทกภัย 

กองช่าง 

182 โครงการเปลี่ยนท่อ
ระบายน้ า คสล. ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.50 
เมตร จ านวน 5 ท่อน 
พร้อมเทซ่อมแซมถนน 
คสล. (สถานที่ก่อสร้าง
บริเวณซอย 5 หมู่ที่ 5 
ต.ป่าไผ่) 

1. เพื่อให้ท่อระบาย
น้ า มี ค วามแข็ ง แ ร ง
ยิ่งขึ้น 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
ก า ร เ ดิ น ท า ง 
ประชาชนสัญจร ได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อให้การขนส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร
มีความสะดวกรวดเร็ว 

เปลี่ยนท่อ
ระบายน้ า 
คสล. ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กล
าง 0.50 
เมตร จ านวน 
5 ท่อน 

    60,000 ร้อยละ
ของท่อ
ระบายน้ า
ที่ได้
มาตรฐาน 

1. ฝารางมีความ
ม่ันคงแข็งแรง 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทางได้สะดวก 
รวดเร็ว 
 

กองช่าง 

 
 



~ 166 ~ 

1.1แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำจะ

ได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

ชุมชนหนองทรำย         
183 โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิม

ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
(โอเวอร์เลย์) พร้อมตีเส้น
จราจร ขนาดกว้างเฉลี่ย 
3.00-4.00 เมตร ยาว 
390.00 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือมีพื้นท่ีด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า 1,462.50 
ตารางเมตร (สถานท่ีก่อสร้าง
บริเวณซอย 1 หมู่ท่ี 5 ต.ป่า
ไผ่) 

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง ประชาชน
สัญจรได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 
3. เพื่อให้การขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรมี
ความสะดวกรวดเร็ว 

ถนน กว้างเฉลี่ย 
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 ท่ี
ด า เนิ นการไม่
น้ อ ย ก ว่ า 
1 ,4 6 2 . 5 0 
ตารางเมตร 

622,000     ร้อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

1. วัชพืชและสิ่งปฏิกูล
ลดน้อยลง 
2. การระบายน้ า
รวดเร็วข้ึน 
3. ปัญหาน้ าเน่าเสีย 
และเป็นแหล่งเพาะเชื้อ
โรคลดลง 

กองช่าง 

184 โครงการปรับปรุงผิวถนน
เดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต (โอเวอร์เลย์) พร้อม
ตีเส้นจราจร ขนาดกว้าง  
2.50-6.00 เมตร ยาว 
540 เมตร หนา  0.05 
เมตร หรือพื้นท่ีด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า  2,160 
ตารางเมตร (สถานท่ี
ก่อสร้าง ซอย 5 หนอง
ทราย หมู่ท่ี 5  ต.ป่าไผ่) 

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง 
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง ประชาชน
สัญจรได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 
3. เพื่อให้การขนส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกว้าง  
2.50-6.00 
เมตร ยาว 
540 เมตร 
หนา  0.05 
เมตร หรือพื้นท่ี
ด าเนินการไม่
น้อยกว่า  
2,160 ตาราง
เมตร 

 918,000    ร้อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

1. ถนนมีสภาพดีและ
ปลอดภัยจากน้ ากัดเซาะ 
 2. ประชาชนสามารถ
ใช้ เส้นทางได้สะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย  
3. การระบายน้ าสะดวก 
น้ าไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

 



~ 167 ~ 

1.1แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำจะ

ได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

185 โครงการก่อสร้างประตู
เปิด-ปิดน้ า (สถานที่
ก่อสร้างบริเวณข้างล า
เหมืองกลางบ้านนาย
โจ๊ะ ขายต้นไม้ ซอย 2 
และ ซอย 3 หมู่ที่ 5 ต.
ป่าไผ่) 

1.เพื่อกันป้องอุทกภัย 
2.เพื่อกักเก็บน้ า 

ประตูเปิด-
ปิดน้ า 
จ านวน 1 
แห่ง 

  120,000   ร้อยละของ
ประตูน้ าที่
ก่อสร้างแล้ว
เสร็จ 

1. ลดปัญหาอุทกภัย 
2. มีน้ าส าหรับ
เกษตรกรรมอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

186 โครงการปรับปรุงท้อง
รางระบายน้ า พร้อมฝา
ราง (สถานที่ก่อสร้าง
บริเวณ ซอย 8 หนอง
ทราย หมู่ที่ 5 ต.ป่าไผ่) 

1. เพื่อป้องกันไม่ให้
ถนน เสียหายจากน้ า
กัดเซาะ  
2. เพื่อให้ประชาชน
สัญจร ไปมา สะดวก 
ปลอดภัย  
3. เพื่อให้การระบาย
น้ า เป็นไปอย่าง
สะดวกมีความสะดวก
รวดเร็ว 

ปรับปรุง
ท้องราง
ระบายน้ า 
พร้อมฝาราง 

   510,000  ร้อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได้มาตรฐาน 

1. ถนนมีสภาพดีและ
ปลอดภัยจากน้ ากัด
เซาะ 
 2. ประชาชนสามารถ
ใช้ เส้นทางได้สะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย  
3. การระบายน้ า
สะดวก น้ าไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

 
 
 



~ 168 ~ 

1.1แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำด

ว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

187 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
พร้อมตีเส้นจราจร ขนาด
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 
47.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า 141.00 ตาราง
เมตร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณ
ซอยบ้านนายสวงค์ หมู่ที่ 5 ต.
ป่าไผ่) 

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง 
ประชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อให้การขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ถนน คสล. 
พร้อมตีเส้น
จราจร ขนาด
กว้าง 3.00 
เมตร ยาว 
47.00 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร หรือมี
พื้นที่ด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า 
141.00 ตาราง
เมตร 

    87,000 ร้อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได้
มาตรฐาน 

1. เส้นทาง
คมนาคมมี 
มาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ได้สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตรมีความ
รวดเร็ว 

กองช่าง 

ชุมชนพัฒนำทรำยแก้ว         
188 โครงการก่อสร้างระบบ

ประปาขนาดใหญ่ จ านวน 1 
แห่ง ตามแบบแปลนกรม
ทรัพยากรน้ า (สถานที่
ก่อสร้างบริเวณที่ดินของ
หมู่บ้าน) หมู่ 13 ต าบล ป่า
ไผ่ ชุมชนพัฒนาทรายแก้ว 

เพื่อให้มีน้ าใช้ในการ
อุปโภค บริโภคท า
การเกษตรและเลี้ยง
สัตว์ 
 

ก่อสร้างระบบ
ประปาขนาด
ใหญ่ จ านวน 1 
แห่ง ตามแบบ
แปลนกรม
ทรัพยากรน้ า 
ของชุมชน
พัฒนาทรายแก้ว 

3,000,000     ก่อสร้าง
เสร็จ 
100% 

มีน้ าใช้ในการ
อุปโภคบริโภคท า
การเกษตรและ
เลี้ยงสัตว์อย่าง
เพียงพอ 
 

กองช่าง 

 



~ 169 ~ 

1.1แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

189 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. พร้อมตีเส้นจารจร 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 165 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่
ด าเนินการไม่น้อย 660 
ตารางเมตร (สถานที่
ก่อสร้างบริเวณถนน
ทางเข้าที่ดินเทศบาล
เมืองแม่โจ้ ชุมชนพัฒนา
ทรายแก้ว หมู่ 13 
ต าบลป่าไผ่ อ าเภอสัน
ทราย จังหวัดเชียงใหม่) 
 

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง 
ประชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อให้การขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร 
ยาว 165 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 
หรือพื้นที่
ด าเนินการไม่
น้อย 660 
ตารางเมตร 

426,000     ร้อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได้
มาตรฐาน 

1. เส้นทางคมนาคม
มีมาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ได้สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรมี
ความรวดเร็ว 

กองช่าง 

 
 
 
 
 



~ 170 ~ 

1.1แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำด

ว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

190 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล.ขนาด
กว้าง 1.00 เมตร ลึก 
1.00 เมตร ความยาว
รวม 267 เมตร หนา 
0.15 เมตร (สถานที่
ก่อสร้างบริเวณ ข้างบ้าน
ยายลูน หมู่ที่ 13 ต.ป่า
ไผ่) 

1 .  เ พื่ อพัฒนากา ร
ระบายน้ าให้ดียิ่ งขึ้น 
และมีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
ก า ร เ ดิ น ท า ง 
ประชาชนสัญจร ได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว 
3 .  เ พื่ อ ล ด ปั ญ ห า
อุทกภัย 

รางระบายน้ า 
คสล.ขนาด
กว้าง 1.00 
เมตร ลึก 
1.00 เมตร 
ความยาวรวม 
267 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร  

 1,450,000    ร้อยละ
ของรางที่
ได้
มาตรฐาน 

1. สามารถระบาย
น้ าออกจากผิวทาง
ได้อย่างรวดเร็ว 
2. ลดปัญหา
อุทกภัย 

กองช่าง 

191 โครงการขุดรื้อท่อน้ าทิ้ง
ปากทางซอย 2 

1. เพื่อป้องกันไม่ให้
ถนน เสียหายจากน้ า
กัดเซาะ  
2. เพื่อให้ประชาชน
สัญจร ไปมา สะดวก 
ปลอดภัย  
3. เพื่อให้การระบาย
น้ า เป็นไปอย่าง
สะดวกมีความสะดวก
รวดเร็ว 

ขุดรื้อท่อน้ าทิ้ง
ปากทางซอย 
2 

  100,000   ร้อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได้
มาตรฐาน 

1. ถนนมีสภาพดี
และปลอดภัยจาก
น้ ากัดเซาะ 
 2. ประชาชน
สามารถใช้ 
เส้นทางได้สะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย  
3. การระบายน้ า
สะดวก น้ าไม่ท่วม
ขัง 

กองช่าง 

 
 



~ 171 ~ 

1.1แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

192 โครงการก่อสร้างท่อ
ลอดเหลี่ยมเพื่อขยายผิว
จราจรขนาดกว้าง 3.00 
เมตร ลึก 2.00 เมตร 
ยาว 363 เมตร 
(สถานที่ก่อสร้างบริเวณ
ซอยบ้านหม่อม หมู่ 13 
ต.ป่าไผ่) 

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง 
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง 
ประชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อให้การขนส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกว้าง 
3.00 เมตร 
ลึก 2.00 
เมตร ยาว 
363 เมตร 

  8,553,800   ร้อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได้
มาตรฐาน 

1. เส้นทางคมนาคม
มีมาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ได้สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรมี
ความรวดเร็ว 

กองช่าง 

193 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล. ขนาด
กว้าง 0.40 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.40-0.60 เมตร 
หนา 0.10 เมตร ยาว 
115.00 เมตร พร้อม
ยกระดับถนน คสล.ขนาด
กว้างเฉลี่ย 3.30-3.50 
เมตร ยาว 115.00 
เมตร หรือมีพ้ืนที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
391.00 ตารางเมตร 
(สถานที่ก่อสร้างบริเวณ
ซอย 3  หมู่ที่ 13 ต.ป่า
ไผ่) 

1. เพ่ือพัฒนาการระบาย
น้ า ใ ห้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น  แ ล ะ มี
ประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุในการ
เดินทาง ประชาชนสัญจร
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
3 .  เ พ่ื อ ใ ห้ ก า ร ข น ส่ ง 
ผลผลิตทางการเกษตรมี
ความสะดวกรวดเร็ว 

ร า ง ร ะ บ า ย น้ า 
คสล.  ขนาดกว้าง
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
กว้างเฉลี่ย 3.30-
3.50 เ มตร ยาว 
1 1 5 . 0 0  เ ม ต ร 
ห ร ือ ม ีพื ้น ที่
ด าเนินการไม่น้อย
ก ว ่า  3 9 1 . 0 0 
ตารางเมตร  

   650,000  ร้อยละ
ของรางที่
ได้
มาตรฐาน 

1. สามารถระบาย
น้ าออกจากผิวทาง
ได้อย่างรวดเร็ว 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทางได้สะดวก 
รวดเร็ว 
3. ลดปัญหาอุทกภัย 

กองช่าง 



~ 172 ~ 

1.1แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

194 โครงการปรับปรุงผิวถนน
เดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต (โอเวอร์เลย์) พร้อม
ตีเส้นจราจร ขนาดกว้าง 
5.00 เมตร ยาว 
227.00 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือมีพื้นที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
1,135.00 ตารางเมตร 
พร้อมยกเปลี่ยนฝาราง
ระบายน้ าเดิมใต้ผิวทาง 
ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.60-
0.70 เมตร ยาว 
227.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร (สถานที่
ก่อสร้างบริเวณซอย 4 
หมู่ที่ 13 ต.ป่าไผ่) 

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง 
ประชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อให้การขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ถนน กว้าง 
5.00 เมตร 
ยาว 227.00 
เมตร หนา 
0.05 เมตร 
หรือมีพื้นที่
ด าเนินการไม่
น้อยกว่า 
1,135.00 
ตาราง พร้อม
ยกเปลี่ยนฝา
รางระบายน้ า
กว้างเฉลี่ย 
0.60-0.70 
เมตร ยาว 
227.00 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร 

    700,000 ร้อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได้
มาตรฐาน 

1. เส้นทางคมนาคม
มี 
มาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
ก า ร เ ดิ น ท า ง
ประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ได้สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนส่งผลผลิต
ท า งการ เ กษต ร มี
ความรวดเร็ว 

กองช่าง 

 
 
 
 



~ 173 ~ 

1.1แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

ชุมชนศรีสหกรณ ์         
195 โครงการก่อสร้างราง

ระบายน้ า คสล. กว้าง 
0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.62 เมตร หนา 0.12 
เมตร ยาว 439 เมตร  
(สถานที่ก่อสร้าง บริเวณ
ถนนสายเจ้าพ่อแท่นค า
เหลือง  หมู่ที่ 7  ต.
หนองจ๊อม) 

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง 
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง 
ประชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อให้การขนส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

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

1,666,000     ร้อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได้
มาตรฐาน 

1. เส้นทางคมนาคม
มีมาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ได้สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรมี
ความรวดเร็ว 

กองช่าง 
 
 
 
 

196 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. พร้อมตีเส้นจราจร 
ขนาด กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 110.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ด าเนินการไม่น้อย
กว่า 440 ตารางเมตร 
(สถานที่ก่อสร้างบริเวณ 
ซอย 5 หมู่ 7 ต.หนองจ๊
อม) 

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง 
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง 
ประชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อให้การขนส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 
110.00 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 
หรือพื้นที่
ด าเนินการไม่
น้อยกว่า 440 
ตารางเมตร 

284,000     ร้อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได้
มาตรฐาน 

1. เส้นทางคมนาคม
มีมาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ได้สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรมี
ความรวดเร็ว 

กองช่าง 

 



~ 174 ~ 

1.1แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

197 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว  147 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ด าเนินไม่น้อยกว่า 
588 ตาราง เมตร 
(สถานที่ก่อสร้างบริเวณ
ถนนซอยใหม่  อ.ศรี
ส วั ส ดิ์  ห มู่ ที่  7           
ต.หนองจ๊อม) 

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง 
ค ม น า ค ม ใ ห้ ไ ด้
มาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
ก า ร เ ดิ น ท า ง 
ประชาชนสัญจร ได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อให้การขนส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ข น า ด ก ว้ า ง 
4.00 เมตร 
ยาว  147 
เ ม ต ร  ห น า 
0.15 เมตร 
ห รื อ พื้ น ที่
ด าเนินไม่น้อย
ก ว่ า  588 
ตารางเมตร 

 385,000    ร้อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ไ ด้
มาตรฐาน 

1. เส้นทางคมนาคม
มีมาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
ก า ร เ ดิ น ท า ง
ประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ได้สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนส่งผลผลิต
ท า งการ เ กษต ร มี
ความรวดเร็ว 

กองช่าง 

198 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล. กว้าง 
0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.40 เมตร ยาว 
142.00 เมตร  หนา
0.10เมตร (สถานที่
ก่อสร้างบริเวณบ้านศรี
นวล  สุวรรณ หมู่ 7 ต.
หนองจ๊อม) 

1. เพื่อป้องกันไม่ให้
ถนน เสียหายจากน้ า
กัดเซาะ  
2. เพื่อให้ประชาชน
สัญจร ไปมา สะดวก 
ปลอดภัย  
3. เพื่อให้การระบาย
น้ า เป็นไปอย่าง
สะดวกมีความสะดวก
รวดเร็ว 

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

 330,000    ร้อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได้
มาตรฐาน 

1. ถนนมีสภาพดี
และปลอดภัยจาก
น้ ากัดเซาะ 
 2. ประชาชน
สามารถใช้ เส้นทาง
ได้สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย  
3. การระบายน้ า
สะดวก น้ าไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

 
 



~ 175 ~ 

1.1แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

199 โครงการปรับปรุงเสียง
ตามสายหมู่บ้าน 

เพื่อให้ได้รับทราบ 
ข้อมูลข่าวสารทัน 
เหตุการณ์และชัดเจน 

ท าการ
ปรับปรุงหรือ
ขยายเสียง 
ตามสาย
ภายในหมู่บ้าน
ศรีสหกรณ์ 

  150,000   ร้อยละ
ของ 
ผู้รับบริกา
ร ข้อมูล
ข่าวสาร ที่
ชัดเจน
มาก 
ยิ่งขึ้น 

ประชาชนได้
รับทราบ ข้อมูล
ข่าวสารชัดเจน 

กองช่าง 

200 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. พร้อมตีเส้นจราจร 
ขนาดกว้าง 3.00-4.00 
เมตร  ยาว 280 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นท่ีด าเนินการไม่น้อย
กว่า 1,000 ตารางเมตร 
พร้อมยกและเปลี่ยนฝาบ่อ
พักท่ีช ารุด   (สถานท่ี
ก่อสร้างบริเวณถนนซอย
บ้านลุงไมล ์หมู่ 7 ต.
หนองจ๊อม อ าเภอสนั
ทราย  จังหวัดเชียงใหม่) 

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง 
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง ประชาชน
สัญจรได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 
3. เพื่อให้การขนส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกว้าง 
3.00-4.00 
เมตร  ยาว 
280 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นท่ี
ด าเนินการไม่
น้อยกว่า 
1,000 ตาราง
เมตร พร้อมยก
และเปลี่ยนฝา
บ่อพักท่ีช ารุด 

  810,000   ร้อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได้
มาตรฐาน 

1. เส้นทางคมนาคม
มีมาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ได้สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรมี
ความรวดเร็ว 

กองช่าง 

 
 



~ 176 ~ 

 
 
1.1แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

201 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล. กว้าง 
0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.40 .เมตร ยาว 
55.00 เมตร  หนา 
0.10 เมตร  (สถานที่
ก่อสร้างบริเวณข้าง
หอพักญาณิน หมู่ 7 ต.
หนองจ๊อม) 

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง 
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง 
ประชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อให้การขนส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

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

  130,000   ร้อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได้
มาตรฐาน 

1. เส้นทางคมนาคม
มีมาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ได้สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรมี
ความรวดเร็ว 

กองช่าง 

202 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล. กว้าง 
0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.40 เมตร ยาว 87 
เมตร หนา  0.10 เมตร 
(สถานที่ก่อสร้างบริเวณ
บ้านศรีเพ็ญ  กันธิยะ 
หมู่ 7 ต.หนองจ๊อม) 

1. เพื่อป้องกันไม่ให้
ถนน เสียหายจากน้ า
กัดเซาะ  
2. เพื่อให้ประชาชน
สัญจร ไปมา สะดวก 
ปลอดภัย  
3. เพื่อให้การระบาย
น้ า เป็นไปอย่าง
สะดวกมีความสะดวก
รวดเร็ว 

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

  200,000   ร้อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได้
มาตรฐาน 

1. ถนนมีสภาพดี
และปลอดภัยจาก
น้ ากัดเซาะ 
 2. ประชาชน
สามารถใช้ เส้นทาง
ได้สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย  
3. การระบายน้ า
สะดวก น้ าไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 



~ 177 ~ 

 
1.1แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

203 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล. กว้าง 
0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.40 เมตร ยาว 95 
เมตร  หนา 0.10 เมตร 
(สถานที่ก่อสร้างราง
ระบายน้ าที่ศูนย์เลือกตั้ง 
หมู่ 7 ต.หนองจ๊อม) 

1. เพื่อป้องกันไม่ให้
ถนน เสียหายจากน้ า
กัดเซาะ  
2. เพื่อให้ประชาชน
สัญจร ไปมา สะดวก 
ปลอดภัย  
3. เพื่อให้การระบาย
น้ า เป็นไปอย่าง
สะดวกมีความสะดวก
รวดเร็ว 

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

   267,000  ร้อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได้
มาตรฐาน 

1. ถนนมีสภาพดี
และปลอดภัยจาก
น้ ากัดเซาะ 
 2. ประชาชน
สามารถใช้ เส้นทาง
ได้สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย  
3. การระบายน้ า
สะดวก น้ าไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

204 โครงการจัดท าป้าย
หมู่บ้าน จ านวน 5 แห่ง 
หมู่ 7 ต.หนองจ๊อม 

เพื่อความเป็นระเบียบ 
และทราบข้อมูล 
เก่ียวกับพื้นที่ใน 
ชุมชน 

จัดท าป้าย
แผนที่หมู่บ้าน 
ป้ายชื่อ
สถานที่ส าคัญ 
ป้ายชื่อ
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

   32,500  ก่อสร้าง
เสร็จแล้ว 

มีความเป็นระเบียบ 
และทราบข้อมูล 
เก่ียวกับพื้นที่ใน 
ชุมชน 

กองช่าง 

 
 
 
 



~ 178 ~ 

 
1.1แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

205 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล. ขนาด
ปากรางกว้าง 0.50 
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.62 
เมตร หนา 0.12 เมตร 
ยาว 60 เมตร วางท่อ
ระบายน้ า คสล. เส้น
ผ่านศูนย์กลาง 0.60 
เมตร จ านวน 354 
ท่อน พร้อมบ่อพัก 
จ านวน 26 บ่อ 
(สถานที่ก่อสร้าง ซอย 2 
บ้านป้าสมจิตร หมู่ที่ 7 
ต.หนองจ๊อม) 

1. เพื่อป้องกันไม่ให้
ถนน เสียหายจากน้ า
กัดเซาะ  
2. เพื่อให้ประชาชน
สัญจร ไปมา สะดวก 
ปลอดภัย  
3. เพื่อให้การระบาย
น้ า เป็นไปอย่าง
สะดวกมีความสะดวก
รวดเร็ว 

กว้าง 0.50 
เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.62 เมตร 
หนา 0.12 
เมตร ยาว 60 
เมตร วางท่อ
ระบายน้ า 
คสล. เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 
0.60 เมตร 
จ านวน 354 
ท่อน พร้อม
บ่อพัก จ านวน 
26 บ่อ 

   995,000  ร้อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได้
มาตรฐาน 

1. ถนนมีสภาพดี
และปลอดภัยจาก
น้ ากัดเซาะ 
 2. ประชาชน
สามารถใช้ เส้นทาง
ได้สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย  
3. การระบายน้ า
สะดวก น้ าไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

206 อุดหนุนส านักงานการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
อ าเภอสันทราย เพื่อ
ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ  บริเวณซอย 
5  หมู่ที่ 7  ต.หนองจ๊
อม) 

1.เพื่อให้มีแสงสว่าง
เพียงพอส าหรับผู้ใช้
ถนนตอนกลางคืน 
2.เพื่อป้องกัน รักษา
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ 

ขยายเขต
ไฟฟ้า
สาธารณะ  
บริเวณซอย 5  
หมู่ที่ 7 

   65,000  จ านวนจุด 
ที่ได้รับ
การขยาย
เขตไฟฟ้า 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ส่องสว่างสร้างความ
ปลอดภัยให้แก่ชีวิต 
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 
กับส านักงาน
การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอ

สันทราย 



~ 179 ~ 

 
1.1แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

207 อุดหนุนส านักงานการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
อ าเภอสันทราย เพื่อ
ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ  บริเวณซอย 
6  หมู่ที่ 7  ต.หนองจ๊
อม) 

1.เพื่อให้มีแสงสว่าง
เพียงพอส าหรับผู้ใช้
ถนนตอนกลางคืน 
2.เพื่อป้องกัน รักษา
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ 

ขยายเขต
ไฟฟ้า
สาธารณะ  
บริเวณซอย 6  
หมู่ที่ 7 

    75,000 จ านวนจุด 
ที่ได้รับ
การขยาย
เขตไฟฟ้า 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ส่องสว่างสร้างความ
ปลอดภัยให้แก่ชีวิต 
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 
กับส านักงาน
การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอ

สันทราย 

208 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล. ขนาด
ปากรางกว้าง 0.30 
เมตร ลึกเฉลี่ย  0.40 
เมตร หนา  0.10 เมตร 
ย าว  144 เ มต ร  
(สถานที่ก่อสร้าง ซอย 3 
(ซอยที่รัก) หมู่ที่ 7 ต.
หนองจ๊อม) 

1. เพื่อป้องกันไม่ให้
ถนน เสียหายจากน้ า
กัดเซาะ  
2. เพื่อให้ประชาชน
สัญจร ไปมา สะดวก 
ปลอดภัย  
3. เพื่อให้การระบาย
น้ าเป็นไปอย่างสะดวก
มีความสะดวกรวดเร็ว 

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

330,000     ร้อยละ 
ระยะทาง 
ของราง
ระบายน้ า
ที่ได้
มาตรฐาน 

1. ถนนมีสภาพดี
และปลอดภัยจาก
น้ ากัดเซาะ 
 2. ประชาชน
สามารถใช้ เส้นทาง
ได้สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย  
3. การระบายน้ า
สะดวก น้ าไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

 
 
 
 



~ 180 ~ 

 
1.1แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

209 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ขนาดกว้าง 3.00 
เมตร ยาว 142 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ด าเนินไม่น้อยกว่า  
426 ตารางเมตร 
(สถานที่ก่อสร้างบริเวณ
ถนนซอย 7  ต่อจาก
ของเดิม ซอยป้าหล้า 
หมู่ที่ 7  ต.หนองจ๊อม) 

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง 
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง 
ประชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อให้การขนส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกว้าง 
3.00 เมตร 
ยาว 142 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 
หรือพื้นที่
ด าเนินไม่น้อย
กว่า  426 
ตารางเมตร 

    280,000 ร้อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได้
มาตรฐาน 

1. เส้นทางคมนาคม
มีมาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ได้สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรมี
ความรวดเร็ว 

กองช่าง 

210 โครงการติดตั้งสัญญาณ
ไฟจราจรบริเวณแยก
หมู่บ้านกาญกนก ไป
หมู่บ้านท่าเกวียน 
ออกไปถนนทางหลวง
แผ่นดิน 

เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
เดินทาง ประชาชน
สัญจรได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 
 

ติดตั้งสัญญาณ
ไฟจราจร
บริเวณแยก
หมู่บ้านกาญ
กนก ไป
หมู่บ้านท่า
เกวียน ออกไป
ถนนทางหลวง
แผ่นดิน 

    1,350,000 ก่อสร้าง
เสร็จแล้ว 

ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชน
สามารถเดินทาง 
ได้สะดวก รวดเร็ว 
 

กองช่าง 

 
 



~ 181 ~ 

1.1แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

211 โครงการปรับปรุงผิว
ถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต พร้อมตีเส้น
จราจร ขนาด กว้าง 
6.00-8.00 เมตร ยาว 
678 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือพื้นที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
4,740 ตารางเมตร  
(สถานที่ก่อสร้างตั้งแต่ สี่
แยกวัดมงคลเศรษฐี ถึง
หมู่บ้านกาญน์กนกหมู่ที่ 
5 ต.หนองหาร)  

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง 
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง 
ประชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อให้การขนส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ขนาด กว้าง 
6.00-8.00 
เมตร ยาว 
678 เมตร 
หนา 0.05 
เมตร หรือ
พื้นที่
ด าเนินการไม่
น้อยกว่า 
4,740 
ตารางเมตร 

    2,600,000 ร้อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได้
มาตรฐาน 

1. เส้นทางคมนาคม
มีมาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ได้สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรมี
ความรวดเร็ว 

กองช่าง 

 
 

 
 



~ 182 ~ 

1.1แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

ชุมชนแพะป่ำห้ำ         
212 โค รงการ ก่อสร้ า งถั ง

กรองขนาด 10ลบม./
ช ม . ต า ม แ บ บ ก ร ม
ทรั พย ากร น้ า  พร้ อม
เจาะบ่อบาดาลเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจ่าย
น้ าประปาหมู่บ้านชุมชน
แพะ ป่ าห้ า  ( บ ริ เ ว ณ 
ประปาหมู่บ้าน หมู่ 4 
ต าบลหนองจ๊อม อ าเภอ
สั น ท ร า ย  จั ง ห วั ด
เชียงใหม่) 

เพื่อให้มีน้ าใช้ในการ
อุปโภค บริโภคท า
การเกษตรและเลี้ยง
สัตว์ 
 

เจาะบ่อ
บาดาล ขนาด 
6 น้ิว ความ
ลึกไม่น้อยกว่า 
100 เมตร 
พร้อมเครื่อง
สูบน้ าแบบจุ่ม 
(สถานที่
ก่อสร้าง
บริเวณประปา
หมู่บ้านแพะ
ป่าห้า 

600,000     ก่อสร้าง
เสร็จ 
100% 

มีน้ าใช้ในการ
อุปโภคบริโภคท า
การเกษตรและเลี้ยง
สัตว์อย่างเพียงพอ 
 

กองช่าง 

213 โครงการก่อสร้างรางริน 
คสล. กว้าง 1.00 เมตร 
ลึก 1.00 เมตร ยาว 
141.00 เมตร หนา 
0.12 เมตร (สถานที่
ก่อสร้างบริเวณหลังบ้าน
ลุงทร หมู่ที่ 4 ต.หนองจ๊
อม) 

1. เพื่อป้องกันไม่ให้
ถนน เสียหายจากน้ า
กัดเซาะ  
2. เพื่อให้ประชาชน
สัญจร ไปมา สะดวก 
ปลอดภัย  
3. เพื่อให้การระบาย
น้ าเป็นไปอย่างสะดวก
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างรางริน 
คสล. กว้าง 
1.00 เมตร 
ลึก 1.00 
เมตร ยาว 
141.00 
เมตร หนา 
0.12 เมตร 

705,000     ร้อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได้
มาตรฐาน 

1. ถนนมีสภาพดี
และปลอดภัยจาก
น้ ากัดเซาะ 
 2. ประชาชน
สามารถใช้ เส้นทาง
ได้สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย  
3. การระบายน้ า
สะดวก น้ าไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

 



~ 183 ~ 

1.1แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

214 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. พร้อมตีเส้นจราจร 
ขนาด กว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 30 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นท่ีด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า 90 ตาราง
เมตร (สถานท่ีก่อสร้าง
บริเวณซอยบ้านลุงมี หมู่ 
4 ต.หนองจ๊อม) 

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง 
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง ประชาชน
สัญจรได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 
3. เพื่อให้การขนส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

กว้าง 3.00 
เมตร ยาว 30 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 
หรือพื้นท่ี
ด าเนินการไม่
น้อยกว่า 90 
ตารางเมตร 

 58,000    ร้อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนท่ี
ได้
มาตรฐาน 

1. เส้นทางคมนาคมมี
มาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชน
สามารถเดินทาง 
ได้สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
รวดเร็ว 

กองช่าง 

215 โครงการก่อส ร้ างถนน 
คสล. พร้อมตีเส้นจราจร
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 43.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นท่ี
ด า เนินการไม่ น้อยกว่ า 
261 ตารางเมตร พร้อม
ก่อส ร้ า งราง ระบายน้ า 
กว้าง 0.30 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.40 เมตร  หนา 
0.10 เมตร ยาว 43.00 
เมตร (สถาน ท่ีก่อสร้าง
บริเวณซอย 3 (บ้านพี่
เหมย) หมู่ท่ี 4 ต.หนองจ๊
อม) 

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง 
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง ประชาชน
สัญจรได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 
3. เพื่อให้การขนส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

กว้าง 3.00 
เมตร ยาว 
43.00 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นท่ี
ด าเนินการไม่
น้อยกว่า 261 
ตารางเมตร 
พร้อมก่อสร้าง
รางระบายน้ า 
กว้าง 0.30 
เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.40 เมตร  
หนา 0.10 
เมตร ยาว 
43.00 เมตร 

 370,000    ร้อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนท่ี
ได้
มาตรฐาน 

1. เส้นทางคมนาคมมี
มาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชน
สามารถเดินทาง 
ได้สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
รวดเร็ว 

กองช่าง 



~ 184 ~ 

1.1แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

216 โครงการก่อสร้างถนนค
สล. กว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 80 เมตร พร้อมราง
ระบายน้ า กว้าง 0.30 
เมตร ยาว 66 เมตร 
(สถานที่ก่อสร้างบริเวณ
ถนนซอยโรงน้ าดื่ม หมู่ 4 
ต าบลหนองจ๊อม อ าเภอ
สั น ท ร า ย  จั ง ห วั ด
เชียงใหม่ 

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง 
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง ประชาชน
สัญจรได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 
3. เพื่อให้การขนส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

กว้าง 3.00 
เมตร ยาว 80 
เมตร พร้อม
รางระบายน้ า 
กว้าง 0.30 
เมตร ยาว 66 
เมตร 

  370,000   ร้อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนท่ี
ได้
มาตรฐาน 

1. เส้นทางคมนาคมมี
มาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชน
สามารถเดินทาง 
ได้สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
รวดเร็ว 

กองช่าง 

215 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. พร้อมตีเส้นจราจร 
ขนาด กว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 160 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นท่ี
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
480 ตารางเมตร และ
ก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. กว้าง 0.30 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 
0.10 เมตร ยาว 160 
เมตร (สถานท่ีก่อสร้าง
บริเวณบ้านทุ่ง หมู่ 4 ต.
หนองจ๊อม) 

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง 
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดนิทาง ประชาชน
สัญจรได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 
3. เพื่อให้การขนส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกว้าง 
3.00 เมตร 
ยาว 142 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 
หรือพื้นท่ี
ด าเนินไม่น้อย
กว่า  426 
ตารางเมตร 

  680,000   ร้อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนท่ี
ได้
มาตรฐาน 

1. เส้นทางคมนาคมมี
มาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชน
สามารถเดินทาง 
ได้สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
รวดเร็ว 

กองช่าง 



~ 185 ~ 

1.1แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

218 โครงการปรับปรุงผิว
ถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) 
พร้อมตีเส้นจราจร 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 480 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือพื้นที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
1,920 ตารางเมตร 
(สถานที่ก่อสร้าง บริเวณ
ถนนบ้านแพะป่าห้า ต่อ
จากของเดิม หมู่ที่ 4  ต.
หนองจ๊อม) 

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง 
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง 
ประชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อให้การขนส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร 
ยาว 480 
เมตร หนา 
0.05 เมตร 
หรือพื้นที่
ด าเนินการไม่
น้อยกว่า 
1,920 
ตารางเมตร 

   680,000  ร้อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได้
มาตรฐาน 

1. เส้นทางคมนาคม
มีมาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ได้สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรมี
ความรวดเร็ว 

กองช่าง 

219 
 

โครงการปรับปรุงระบบ
ประปา ภายในหมู่บ้าน
การเคหะชุมชนร่วมใจ
ส า มั ค คี  ห มู่  4           
ต.หนองจ๊อม ชุมชนแพะ
ป่าห้า 

เพื่อให้มีน้ าใช้ในการ
อุปโภค บริโภคท า
การเกษตรและเลี้ยง
สัตว์ 
 

ปรับปรุงระบบ
ประปา 
ภายในหมู่บ้าน
การเคหะ
ชุมชนร่วมใจ
สามัคคี ชุมชน
แพะป่าห้า 

   1,200,000  ก่อสร้าง
เสร็จ 
100% 

 มีน้ าใช้ในการ
อุปโภคบริโภคท า
การเกษตรและเลี้ยง
สัตว์อย่างเพียงพอ 
 

กองช่าง 

 
 



~ 186 ~ 

1.1แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

220 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล. กว้าง 
0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.40 เมตร หนา 0.10 
เมตร ยาว 42 เมตร ทั้ง
สองข้าง  (สถานที่
ก่อสร้าง บริเวณซอย 2  
หมู่ที่ 4 ต.หนองจ๊อม)    

1. เพื่อป้องกันไม่ให้
ถนน เสียหายจากน้ า
กัดเซาะ  
2. เพื่อให้ประชาชน
สัญจร ไปมา สะดวก 
ปลอดภัย  
3. เพื่อให้การระบาย
น้ าเป็นไปอย่างสะดวก
มีความสะดวกรวดเร็ว 

กว้าง 0.30 
เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.40 เมตร 
หนา 0.10 
เมตร ยาว 42 
เมตร ท้ังสอง
ข้าง   

   100,000  ร้อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได้
มาตรฐาน 

1. ถนนมีสภาพดี
และปลอดภัยจาก
น้ ากัดเซาะ 
 2. ประชาชน
สามารถใช้ เส้นทาง
ได้สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย  
3. การระบายน้ า
สะดวก น้ าไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

221 โครงการก่อส ร้ างถนน 
คสล. พร้อมตีเส้นจราจร 
ขนาดกว้าง 2.70 เมตร 
ยาว 40.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นท่ี
ด า เนินการไม่ น้อยกว่ า 
108 ตารางเมตร พร้อม
ก่อส ร้ า งราง ระบายน้ า 
กว้าง 0.30 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 
0.10ยาว 87.00 เมตร 
(สถานท่ีก่อสร้างบริเวณ
ซอยบ้านป้าดี  หมู่ท่ี 4 ต.
หนองจ๊อม) 

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง 
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดนิทาง ประชาชน
สัญจรได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 
3. เพื่อให้การขนส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกว้าง 
2.70 เมตร ยาว 
40.00 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร หรือพ้ืนที่
ด าเนินการไม่
น้อยกว่า 108 
ตารางเมตร 
พร้อมก่อสร้าง
รางระบายน้ า 
กว้าง 0.30 
เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.40 เมตร 
หนา 0.10ยาว 
87.00 เมตร 

   270,000  ร้อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได้
มาตรฐาน 

1. เส้นทางคมนาคม
มีมาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ได้สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรมี
ความรวดเร็ว 

กองช่าง 

 



~ 187 ~ 

1.1แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

222 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล. กว้าง 
0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.40 เมตร หนา 0.10 
เมตร ยาว 430 เมตร 
ทั้งสองข้าง  (สถานที่
ก่อสร้าง บริเวณการ
เ ค ห ะ ชุ ม ช น ร่ ว ม ใ จ
สามัคคี  หมู่ที่ 4 ต.
หนองจ๊อม)  

1. เพื่อป้องกันไม่ให้
ถนน เสียหายจากน้ า
กัดเซาะ  
2. เพื่อให้ประชาชน
สัญจร ไปมา สะดวก 
ปลอดภัย  
3. เพื่อให้การระบาย
น้ าเป็นไปอย่างสะดวก
มีความสะดวกรวดเร็ว 

กว้าง 0.30 
เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.40 เมตร 
หนา 0.10 
เมตร ยาว 430 
เมตร ทั้งสอง
ข้าง   

    970,000 ร้อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได้
มาตรฐาน 

1. ถนนมีสภาพดี
และปลอดภัยจาก
น้ ากัดเซาะ 
 2. ประชาชน
สามารถใช้ เส้นทาง
ได้สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย  
3. การระบายน้ า
สะดวก น้ าไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

223 อุดหนุนส านักงานการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
อ าเภอสันทราย เพื่อ
ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ  ซอย 3 
(บ้านพี่เหมย) หมู่ที่ 4  
ต.หนองจ๊อม) 

1.เพื่อให้มีแสงสว่าง
เพียงพอส าหรับผู้ใช้
ถนนตอนกลางคืน 
2.เพื่อป้องกัน รักษา
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ 

ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ  ซอย 
3 

    80,000 จ านวนจุด 
ที่ได้รับ
การขยาย
เขตไฟฟ้า 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ส่องสว่างสร้างความ
ปลอดภัยให้แก่ชีวิต 
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 
กับส านักงาน
การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอ

สันทราย 

 
 
 



~ 188 ~ 

1.1แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

224 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. พร้อมตีเส้นจราจร 
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 107.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
321.00 ตารางเมตร 
(สถานที่ก่อสร้างบริเวณ
หอพักศิริวรรณ หมู่ที่ 4 ต.
หนองจ๊อม) 

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง 
ประชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อให้การขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ถนน คสล. 
พร้อมตีเส้น
จราจร ขนาด
กว้าง 3.00 
เมตร ยาว 
107.00 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร หรือมี
พื้นที่ด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า 
321.00 ตาราง
เมตร 

    196,000 ร้อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได้
มาตรฐาน 

1. เส้นทางคมนาคม
มีมาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ได้สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรมี
ความรวดเร็ว 

กองช่าง 

ภำพรวมเทศบำลเมืองแม่โจ้         
225 โครงการก่อสร้างก าแพง

กันดินเพื่อป้องกันตลิ่งพัก 
ยาว 61 เมตร ตามแบบที่
เทศบาลเมืองแม่โจ้ 
ก าหนด จ านวน 1 แห่ง 
(สถานที่ก่อสร้างบริเวณ
หน้า Le Jardin De 
Maejo ถึง สะพานนน
นิภา ต่อจากของเดิม หมู่ที่ 
6 ต.หนองหาร)  

1. เพื่อป้องกันไม่ให้
ถนน เสียหายจากน้ า
กัดเซาะ  
2. เพื่อให้ประชาชน
สัญจร ไปมา สะดวก 
ปลอดภัย  
3. เพื่อให้การระบาย
น้ าเป็นไปอย่างสะดวก
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ยาว 61 เมตร 
ตามแบบที่
เทศบาลเมืองแม่
โจ้ ก าหนด 
จ านวน 1 แห่ง 

    1,100,000 ร้อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได้
มาตรฐาน 

1. ถนนมีสภาพดี
และปลอดภัยจาก
น้ ากัดเซาะ 
 2. ประชาชน
สามารถใช้ เส้นทาง
ได้สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย  
3. การระบายน้ า
สะดวก น้ าไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 



~ 189 ~ 

1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำจะ

ได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

226 โครงการก่อสร้างศาลา
อเนกประสงค์ คสล. 2 
ช้ัน ขนาดกว้าง 8.00 
เมตร ยาว 10.00 เมตร 
(สถานที่ก่อสร้างบริเวณ
ที่ดินสาธารณะ หมู่บ้าน 
หมู่ที่ 5  ต.หนองหาร) 

เพื่อไว้บริการสาธารณะ
แก่สหกรณ์นิคม และ
ชุมชนใกล้เคียง 

ก่อสร้าง
อาคาร คสล. 
2 ชั้น ขนาด 
กว้าง 8 
เมตร ยาว 
10 เมตร 
ชุมชน
สหกรณ์นิคม 
1   

1,500,000     ก่อสร้าง
เสร็จ 
100% 

สร้างอาคารห้อง
ประชุม เพื่อใช้จัด
กิจกรรมหมู่บ้าน 

กองช่าง 

227 โครงการก าจัด
ผักตบชวาและวัชพืชล า
น าแม่คาวตั้งแต่ชุมชน
เตาไห 1 ถึงชุมชนทุ่งป่า
เก็ด กว้าง 10-20 เมตร
ระยะทาง8,500 เมตร 
ต าบลหนองหาร อ าเภอ
สันทราย จังหวัด
เชียงใหม่ 

ด าเนินการโครงการและ
กิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติเน่ืองในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิเษกโครงการ 
ฟื้นฟู พัฒนา และแก้ไข
ปัญหาล าน้ าแม่คาว 
2.เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
เน่าเสียและตื้นเขิน 
ในช่วงฤดูน้ าหลาก หรือ
ฤดูฝนน้ าไม่สามารถ
ระบายได้ทันเกิดปัญหา
น้ าท่วมขังในพื้นที่ 

ขุดลอกล า
น้ าแม่คาว 
ตกแต่งตลิ่ง
และก าจัด
วัชพืชใน
พื้นที่หมู่ที่ 1 
ถึง 6 ต.
หนองหาร 
กว้าง 10- 
20 เมตร 
ระยะทาง 
8,500 
เมตร 

1,300,000     จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ
ไม่น้อย
กว่าร้อย
ละ 80  

1.แก้ไขปัญหาน้ าเน่า
เสียและตื้นเขินในช่วง
ฤดูฝนน้ าสามารถ
ระบายได้ทันปัญหาน้ า
ท่วมขังในพื้นที่ได้รับ
การแก้ไขอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2.ประชาชนในพื้นที่มี
จิตส านึกรู้จักอนุรักษ์
ดูแลรักษาคูคลองให้
สะอาดและส่งเสริม
พฤติกรรมลดการทิ้ง
ขยะและของเสียต่างๆ
ลงในคูคลอง 

กองช่าง 
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1.1แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

228 โครงการปรับปรุงผิวถนน
เดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคแน
กรีต (โอเวอร์เลย์) พร้อมตี
เส้นจราจร ขนาดกว้าง 
7.00-8.00 เมตร ยาว 
194 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือพื้นท่ีด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า 1,480 
ตารางเมตร (สถานท่ี
ก่อสร้างบริเวณซอย 1 ต่อ
จากของเดิม หมู่ท่ี 9 ต.
หนองหาร ) 

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง 
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง ประชาชน
สัญจรได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 
3. เพื่อให้การขนส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกว้าง 
7.00-8.00 
เมตร ยาว 
194 เมตร 
หนา 0.05 
เมตร หรือพื้นท่ี
ด าเนินการไม่
น้อยกว่า 
1,480 ตาราง
เมตร 

495,500     ร้อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได้
มาตรฐาน 

1. เส้นทางคมนาคม
มี 
มาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง
ประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ได้สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรมี
ความรวดเร็ว 

กองช่าง 

229 โครงการปรับปรุงห้อง
ประชุม ชั้น 3 ส านักงาน
เทศบาลเมืองแม่โจ้ 

เพื่อปรับปรุงห้องประชุม 
ชั้น 3 ส านกังาน
เทศบาลเมืองแม่โจ้ ให้
สวยงาม เหมาะสมและ
รับรองการใช้งานการ
ประชุม/สัมมนา/การ
อบรมต่างๆของเทศบาล
เมืองแม่โจ ้

ห้องประชุมมี
การปรับปรุงให้
ทันสมัย 
สามารถรับรอง
การใช้งานการ
ประชุม/
สัมมนา/การ
อบรมต่างๆของ
เทศบาลเมือง
แม่โจ้ 

900,000     ก่อสร้าง
เสร็จ 
100% 

เทศบาลเมืองแม่โจ้มี
ห้องประชุมทันสมัย
สามารถรับรองการ
ใช้งานการประชุม/
สัมมนา/การอบรม
ต่างๆของเทศบาล
เมืองแม่โจ้ 

ส านักปลัด 
กองช่าง 
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1.1แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

230 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.พร้อมตีเส้นจราจร 
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 
262 เมตร หนา 0.15 
เ ม ต ร   ห รื อ พื้ น ที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
1 ,310 ต าร าง เ มต ร 
(สถานที่ก่อสร้างบริเวณ
ถนนสายสวนสาธารณะ
ร้องขี้ทู้ต ต่อจากของเดิม 
หมู่ 6 ต าบลหนองหาร 
อ าเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม่)  
 
 

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
ค ม น า ค ม ใ ห้ ไ ด้
มาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
ก า ร เ ดิ น ท า ง 
ประชาชนสัญจร ได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อให้การขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ถนนกว้าง 
5.00 เมตร 
ยาว 262 
เมตร หนา 
0.15 เมตร  
หรือพื้นที่
ด าเนินการไม่
น้อยกว่า 
1,310 
ตารางเมตร 

  787,000   ร้อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได้
มาตรฐาน 

1. เส้นทางคมนาคม
มี 
มาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
ก า ร เ ดิ น ท า ง
ประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ได้สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนส่งผลผลิต
ท า งการ เ กษต ร มี
ความรวดเร็ว 

กองช่าง 
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1.1แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำด

ว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

231 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.พร้อมตีเส้นจราจร 
กว้าง 4.50 เมตร ยาว 
247 เมตร หรือพื้นที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
1 ,111 ต าร าง เ มต ร 
และก่อสร้างรางระบาย
น้ า  ค สล . ขนาดกว้า ง 
0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.40-0.60 เมตร หนา 
0.10 เมตร ยาว 248 
เมตร (สถานที่ก่อสร้าง
บ ริ เ ว ณ ห น้ า  THE 
PRIVATE CONDO หมู่ 
5  ต า บ ล ห น อ ง ห า ร 
อ าเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม่)  
 

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
ค ม น า ค ม ใ ห้ ไ ด้
มาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
ก า ร เ ดิ น ท า ง 
ประชาชนสัญจร ได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อให้การขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
มีความสะดวกรวดเร็ว 
4. เพื่อพัฒนาการ
ระบายน้ าให้ดียิ่ งขึ้น 
และมีประสิทธิภาพ 

ถนน คสล.
พร้อมตีเส้น
จราจร กว้าง 
4.50 เมตร 
ยาว 247 
เมตร หรือ
พื้นที่
ด าเนินการไม่
น้อยกว่า 
1,111 
ตารางเมตร
และ และ
ก่อสร้างราง
ระบายน้ า 
คสล.ขนาด
กว้าง 0.40 
เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.40-0.60 
เมตร หนา 
0.10 เมตร 
ยาว 248 
เมตร 

   1,363,900  ร้อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได้
มาตรฐาน 

1. เ ส้นทาง
ค ม น า ค ม มี
มาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุ
ในการเดินทาง
ป ร ะ ช า ช น
สามารถเดินทาง 
ไ ด้ ส ะ ด ว ก 
รวดเร็ว 
3. การขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตรมีความ
รวดเร็ว 
4 .  เ พื่ อ
พั ฒ น า ก า ร
ระบายน้ าให้ ดี
ยิ่ ง ขึ้ น  แ ล ะ มี
สิทธิภาพ 

กองช่าง 
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1.1แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำด

ว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

232 โ ค ร ง ก า ร ป รั บ ป รุ ง
สวนสา ธ ารณะร้ อ งขี้ ฑู ต 
ก่อสร้างก าแพงกันดิน ความ
ยาว 439 เมตร เพ่ือป้องกัน
ตลิ่งพังพร้อมก่อสร้างลู่วิ่ ง
ออกก าลังกาย ความกว้าง
เฉลี่ย 2.00-3.00 เมตร 
รอบหนองน้ าสวนสาธารณะ
ร้องขี้ทูต เพ่ือเป็นที่พักผ่อน
และอ อกก า ลั ง กา ยขอ ง
ชุมชน (บริเวณ หมู่ที่ 5 และ 
หมู่ ที่  6 ต าบลหนองหาร 
อ า เภอสันท ราย จังหวั ด
เชียงใหม่)  

เพื่อไว้บริการสาธารณะ
แก่ชุมชนสหกรณ์นิคม 
และชุมชนใกล้เคียง 

ปรับปรุงพื้นท่ี
สวนสาธารณ
ะร้องข้ีฑูต
และภูมิทัศน์
บริเวณ
โดยรอบ
สวนสาธารณ
ะร้องข้ีฑูต 

 9,880,000    ก่อสร้าง
เสร็จ 
100% 

1. ประชาชนมี
ส ถ า น ท่ี พั ก ผ่ อ น
หย่อนใจ ออกก าลัง
ก า ย  แ ล ะ จั ด
กิ จ กร รม สั น ทน า
การ 
2. เพิ่มพื้นท่ีสีเขียว 
เป็นปอดของชุมชน 
3. เพื่อจัดระเบียบ
สวนสาธารณะให้มี
พื้น ท่ีใช้สอยอย่าง
เต็มท่ี 

กองช่าง 

233 โครงการก่อสร้างก าแพง
กันดิน เลียบล าน้ าแม่คาว 
ความยาว 475 เมตร 
พร้อมปรับลานออกก าลัง
กาย ความกว้างเฉลี่ย  
2.00-9.00 เมตร เพื่อ
เป็นท่ีพักผ่อนและออก
ก าลังกายของชุมชน 
(บริเวณ เลียบล าน้ าคาว
ชุมชนห้วยเกี๋ยง หมู่ท่ี 3 
ต าบลหนองหาร อ าเภอ
สันทราย จังหวัดเชียงใหม่)  

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง ประชาชน
สัญจรได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 
3. เพื่อให้การขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรมี
ความสะดวกรวดเร็ว 

ก่ อ ส ร้ า ง
ก าแพงกันดิน
พร้อมถมดิน
ข ย า ย ถ น น
เพื่อป้อ งกั น
ตลิ่งพัง ยาว 
86 เมตร 
ต า ม แ บ บ ท่ี
เทศบาลเมือง
แม่โจ้ก าหนด
จ า น ว น  1 
แห่ง 

 9,100,000    ร้อยละ 
ระยะทาง 
ของก าแพง
กันดินท่ีได้
มาตรฐาน 

1. เ ส้ 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 
ได้สะดวก รวดเร็ว 
3. ก ารขน ส่ ง
ผ ล ผ ลิ ต ท า ง ก า ร
เ ก ษ ต ร มี ค ว า ม
รวดเร็ว 

กองช่าง 
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1.1แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

234 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.พร้อมตีเส้นจราจร 
กว้าง 3.00-4.00 เมตร 
ยาว 1,600 เมตร หรือ
พื้นที่ด าเนินการไม่น้อย
กว่า 5,600 ตาราง
เมตร พร้อมถมดินปรับ
ระดับพื้นทางสูงเฉลี่ย 
0.60 เมตร (สถานที่
ก่อสร้างบริเวณถนนสาย
แยกหลังวัดห้วยเก๋ียง
เลียบล าน้ าแม่คาว ต่อ
จากเดิม เชื่อม หมู่ที่ 3, 
หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 12 
ต าบลหนองหาร อ าเภอ
สันทราย จังหวัด
เชียงใหม่)  

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
ค ม น า ค ม ใ ห้ ไ ด้
มาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
ก า ร เ ดิ น ท า ง 
ประชาชนสัญจร ได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อให้การขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ถนน คสล.
พร้อมตีเส้น
จราจร กว้าง 
3.00-4.00 
เมตร ยาว 
1,600 
เมตร หรือ
พื้นที่
ด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า 
5,600 
ตารางเมตร 
พร้อมถมดิน
ปรับระดับ
พื้นทางสูง
เฉลี่ย 0.60 
เมตร 

   4,200,000  ร้อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได้
มาตรฐาน 

1. เส้นทางคมนาคม
มีมาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
ก า ร เ ดิ น ท า ง
ประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ได้สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนส่งผลผลิต
ท า งการ เ กษต ร มี
ความรวดเร็ว 

กองช่าง 
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1.1แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

235 โครงการก่อสร้างสะพาน 
คสล. ขนาด กว้าง 5.00 
เมตร ยาว 30 เมตร 
ข้ามล าน้ าโจ้ เพื่อใช้
สัญจรระหว่างชุมชน
ห้วยเก๋ียง ,ป่าขาม, แม่
โจ้ใหม่และชุมชนแม่โจ้ 
(สถานที่ก่อสร้างบริเวณ
ล าน้ าห้วยโจ้ หมู่ที่ 4, 
และหมู่ที่ 12 ต าบล
หนองหาร อ าเภอสัน
ทราย จังหวัดเชยีงใหม่)  
 

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง 
ประชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อให้การขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
มีความสะดวกรวดเร็ว 

สะพาน คสล. 
ขนาด กว้าง 
5.00 เมตร 
ยาว 30 เมตร 

   1,950,000  ร้อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได้
มาตรฐาน 

1. เส้นทางคมนาคม
มีมาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
ก า ร เ ดิ น ท า ง
ประชาชนสามารถ
เดินทางได้สะดวก 
รวดเร็ว 
3. การขนส่งผลผลิต
ท า งการ เ กษต ร มี
ความรวดเร็ว 

กองช่าง 
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1.1แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

236 โครงการเจาะบ่อบาดาล 
ขนาดผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว 
ความลึกไม่น้อยกว่า 100 
เมตร เพื่อใช้ในระบบประปา
หมู่บ้าน (สถานท่ีก่อสร้าง
ประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 11 
ต าบลหนองหาร อ าเภอสัน
ทราย จังหวัดเชียงใหม่)  

1. เพื่อให้มีน้ าใช้ใน
การอุปโภค บริโภคท า
การเกษตรและเลี้ยง
สัตว์ 
2. เพื่อขยายล าน้ า
และก าจัดวัชพืช ท า
ให้การระบายน้ า
สะดวกและป้องกันน้ า
ท่วม 

เจาะบ่อ
บาดาล 
ขนาดผ่า
ศูนย์กลาง 6 
นิ้ว ความลึก
ไม่น้อยกว่า 
100 เมตร 

 280,000    ก่อสร้าง
เสร็จ 
100% 

มี น้ า ใ ช้ ใ น ก า ร
อุป โภคบริ โภคท า
การเกษตรและเลี้ยง
สัตว์อย่างเพียงพอ 
 

กองช่าง 

237 โครงการเจาะบ่อบาดาล 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6นิ้ว 
ความลึกไม่น้อยกว่า 100 
เมตร เพื่อใช้ในระบบประปา
หมู่บ้าน (สถานท่ีก่อสร้าง
ประปาหมู่บ้าน หมู่ ท่ี  10 
ต าบลป่าไผ่ อ าเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม่)  

1. เพื่อให้มีน้ าใช้ใน
การอุปโภค บริโภคท า
การเกษตรและเลี้ยง
สัตว์ 
2. เพื่อให้มีน้ าส าหรับ
อุปโภค และบริโภค
อย่างทั่วถึง 

เจาะบ่อ
บาดาล 
ขนาดผ่า
ศูนย์กลาง 6 
นิ้ว ความลึก
ไม่น้อยกว่า 
100 เมตร
เพื่อเพิ่มระ
สิทธิภาพการ
จ่ายประปา
หมู่บ้าน 

 280,000    ก่อสร้าง
เสร็จ 
100% 

1. มีน้ าใช้ในการ
อุป โภคบริ โภคท า
การเกษตรและเลี้ยง
สัตว์อย่างเพียงพอ 
2. มี น้ าส าหรับ
อุปโภค และบริโภค
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
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1.1แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

238 โครงการเจาะบ่อบาดาล 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6นิ้ว 
ความลึกไม่น้อยกว่า 100 
เมตร เพื่อใช้เป็นบ่อบาดาล
ในการผลิตน้ าประปาหมู่บ้าน 
(สถานท่ีก่อสร้างบริเวณท่ีดิน
เทศบาลเมืองแมโ่จ้ หมู่ท่ี 13 
ต าบลป่าไผ่ อ าเภอสนัทราย 
จังหวัดเชียงใหม่)  

1. เพื่อให้มีน้ าใช้ในการ
อุปโภค บริโภคท า
การเกษตรและเลี้ยงสัตว์ 
2. เพื่อให้มีน้ าส าหรับ
อุปโภค และบริโภค
อย่างทั่วถึง 

เจาะบ่อบาดาล
ขนาด 6 นิ้ว
ความลึกไม่น้อย
กว่า 100 
เมตร เพื่อเพิ่ม
ระสิทธิภาพการ
จ่ายประปา
หมู่บ้าน 

  280,000   ก่อสร้าง
เสร็จ 
100% 

1. มีน้ า ใช้ ในการ
อุ ป โ ภ ค บ ริ โ ภ คท า
การเกษตรและเลี้ยง
สัตว์อย่างเพียงพอ 
2. มีน้ าส าหรับอุปโภค
แ ล ะ บ ริ โ ภ ค อ ย่ า ง
ท่ัวถึง 

กองช่าง 

239 โครงการก่อสร้างถนนแอส
ฟัลท์คอนกรีตพร้อมตีเส้น
จราจร ขนาดกว้าง 3.50-
4.00 เมตร ยาว 930 
เมตร  หรือมีพื้นท่ี
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
3,540 ตารางเมตร 
(สถานท่ีก่อสร้างบริเวณ
ถนนลานนาอโศก หมู่ท่ี 5 
ต าบลหนองหาร อ าเภอสัน
ทราย จังหวัดเชียงใหม่ )  
 

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง ประชาชน
สัญจรได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 
3. เพื่อให้การขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรมี
ความสะดวกรวดเร็ว 

ถนนแอสฟัลท์
คอนกรีตพร้อม
ตีเส้นจราจร 
ขนาดกว้าง 
3.50-4.00 
เมตร ยาว 
930 เมตร  
หรือมีพื้นท่ี
ด าเนินการไม่
น้อยกว่า 
3,540 ตาราง
เมตร 

  1,700,000   ร้อยละ
ระยะทาง 
ของถนนท่ี
ได้
มาตรฐาน 

1. เส้นทางคมนาคมมี
มาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดิ นทางประชาชน
สามารถเดินทาง 
ได้สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
รวดเร็ว 

กองช่าง 
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1.1แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

240 โครงการปรับปรุงผิวถนน
ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต
พร้อมตีเส้นจราจร ขนาด
กว้าง 7.50-8.00 เมตร 
ยาว 517 เมตร หรือมี
พื้นที่ด าเนินการไม่น้อย
กว่า 3,950 ตารางเมตร 
พร้อมยกฝาบ่อพัก(สถานที่
ก่อสร้างตั้งแต่สามแยก
ชุมชนบ้านไร่สหกรณ์ หมู่
ที่ 11 ต าบลหนองหาร ไป
ชุมชนป่าบง หมู่ที่ 2 
ต าบลหนองหาร อ าเภอ
สันทราย จังหวัดเชียงใหม่)  

1. เพื่อพัฒนา
เส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน 
2. เพื่อลด
อุบัติเหตุในการ
เดินทาง 
ประชาชนสัญจร
ได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 
3. เพื่อให้การ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรมี
ความสะดวก
รวดเร็ว 

ถนน กว้าง 
7.50-8.00 
เมตร ยาว 
517 เมตร 
หรือมีพื้นที่
ด าเนินการไม่
น้อยกว่า 
3,950 
ตารางเมตร 

   2,900,000  ร้ อ ย ล ะ
ระยะทาง 
ของถนนที่
ไ ด้
มาตรฐาน 

1. เส้นทางคมนาคม
มีมาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
ก า ร เ ดิ น ท า ง
ประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ได้สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนส่งผลผลิต
ท า งการ เ กษต ร มี
ความรวดเร็ว 

กองช่าง 

241 โครงการก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์เทศบาล
เมืองแม่โจ้ กว้าง 20 
เมตร ยาว 30 เมตร  
(สถานที่ก่อสร้างบริเวณ
ที่ดินเทศบาลหน้าสุสานป่า
บง หมู่ที่ 11 ต าบลหนอง
หาร อ าเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม่)  

เพื่อไว้บริการ
สาธารณะแก่
ชุมชนภายในเขต
เทศบาลเมืองแม่
โจ้ 

อาคาร
อเนกประสงค์ 
ขนาด 
20x30 เมตร 
จ านวน 1 
แห่ง 

   3,200,000  ก่อสร้าง
เสร็จ 
100% 

มีอาคารส าหรับเก็บ
รักษาของส่วนรวม 
แ ล ะ ท า กิ จ ก ร ร ม
สาธารณประโยชน์
ร่วมกัน 

กองช่าง 
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1.1แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

242 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ 
Over-Lay ด้วยแอสฟัลท์
คอนกรีต ชุมชนแม่เตาไห 
2 หมู่ที่ 1 ต าบลหนอง
หาร (เขตเทศบาลเมืองแม่
โจ้) เชื่อมบ้านดอยน้อย 
หมู่ที่ 13 ต าบลหนองหาร 
(เขตเทศบาลต าบลหนอง
หาร) อ าเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดผิว
จราจรขนาดกว้าง 4.00-
8.50 เมตร ยาว 1,066 
เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
4,780 ตารางเมตร)  

1. เพื่อพัฒนา
เส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน 
2. เ พื่ อ ล ด
อุบั ติ เ หตุ ใ นการ
เ ดิ น ท า ง 
ประชาชนสัญจร
ได้ อย่ า ง สะด วก 
รวดเร็ว 
3. เพื่อให้การ
ข น ส่ ง ผ ล ผ ลิ ต
ทางการเกษตรมี
ค ว า ม ส ะ ด ว ก
รวดเร็ว 

ขนาดกว้าง 
4.00-8.50 
เมตร ยาว 
1,066 เมตร 
หนา 0.05 
เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อย
กว่า 4,780 
ตารางเมตร 

 1,778,000    ร้อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่
ได้
มาตรฐาน 

1. เส้นทางคมนาคม
มีมาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุใน
ก า ร เ ดิ น ท า ง
ประชาชนสามารถ
เดินทาง 
ได้สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนส่งผลผลิต
ท า งการ เ กษต ร มี
ความรวดเร็ว 

กองช่าง 
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1.1แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

243 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
ที่สาธารณะหมู่บ้านเคหะ
ชุมชนแพะป่าห้า โดย
ด าเนินการเทลาน
คอนกรีตติดตั้งเครื่องออก
ก าลังกายและก่อสร้าง
ศาลาพักผ่อนประจ า
หมู่บ้าน (สถานที่ก่อสร้าง
บริเวณหมู่บ้านเคหะชุมชน
แพะป่าห้า หมู่ที่ 4 ต าบล
หนองจ๊อม อ าเภอสัน
ทราย จังหวัดเชียงใหม่)  

เพื่อไว้บริการ
สาธารณะแก่ชุมชน
แพะป่าห้า และ
ชุมชนใกล้เคียง 

ป รั บ ป รุ ง
พื้ น ที่
สวนสาธาร
ณะร้องขี้ฑูต
และภูมิทัศน์
บ ริ เ ว ณ
โ ด ย ร อ บ
สวนสาธาร
ณะหมู่บ้าน
เคหะชุมชน
แพะป่าห้า 

   500,000  ก่อสร้าง
เสร็จ 
100% 

1. ประชาชนมี
ส ถ า น ที่ พั ก ผ่ อ น
หย่อนใจ ออกก าลัง
ก า ย  แ ล ะ จั ด
กิจกรรมสันทนาการ 
2. เพิ่มพื้นที่สีเขียว 
เป็นปอดของชุมชน 
3. เพื่อจัดระเบียบ
สวนสาธารณะให้มี
พื้นที่ ใ ช้ สอยอย่ าง
เต็มที่ 

กองช่าง 

244 โครงการก่อสร้างอาคาร
โรงจอดรถและอาคารเก็บ
พัสดุเทศบาลเมืองแม่โจ้ 
พร้อมสร้างรั้วโดยรอบ
พื้นที่ 15 ไร่ (สถานที่
ก่อสร้างที่ดินราชพัสดุ หมู่
ที่ 10 ต าบลหนองหาร 
อ าเภอสันทราย เขต
เทศบาลต าบลหนองหาร)  

เพื่อให้มีสถานที่
จัดเก็บพัสดุ 
ครุภัณฑ์ของ
เทศบาลเมืองแม่โจ้ 

อาคาร
อเนกประสง
ค์ จ านวน 1 
แห่ง 

   8,000,000  ก่อสร้าง
เสร็จ 
100% 

เทศบาลเมืองแม่โจ้มี
สถานที่ในการ
จัดเก็บพัสดุ และ
ครุภัณฑ์ และท า
กิจกรรม
สาธารณประโยชน์  

กองช่าง 
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1.1แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำด

ว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

245 โครงการเจาะบ่อดาดาล  
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 
น้ิว ความลึกไม่น้อยกว่า 
100 เมตร เพื่อให้บริการ
ป ร ะ ช า ช น  แ ล ะ ง า น
ป้องกันบรรเทาสาธารณะ
ภัย เทศบาลเ มืองแ ม่ โ จ้ 
(สถานที่ ก่อสร้างบริเวณ 
ส านักงานเทศบาลเมืองแม่
โจ้ หมู่ที่ 12  ต าบลหนอง
หาร   อ า เ ภอสันทราย  
จังหวัดเชียงใหม่) 

เพื่อให้บริการ
ประชาชน และ
งานป้องกัน
บรรเทา
สาธารณะภัย
เทศบาลเมืองแม่
โจ้ 

เ จ าะบ่ อดาด าล  
ข น า ด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 
6 น้ิว ความลึกไม่
น้ อ ย ก ว่ า  1 0 0 
เมตร 

  800,000   ก่อสร้าง
เสร็จ 
100% 

มีน้ าใช้ในการ
อุปโภคบริโภค
บริการ
ประชาชน และ
งานป้องกัน
บรรเทา
สาธารณะภัย
เทศบาลเมืองแม่
โจ้ 

กองช่าง 

246 โครงการก่อสร้างระบบ
ป ร ะ ป า  ข น า ด ใ ห ญ่ 
จ านวน 1 แห่ง ตามแบบ
แปลนกรมทรัพยากรน้ า 
(สถานที่ ก่อสร้างบริเวณ
ที่ดินหมู่บ้าน) ชุมชนป่า
ขาม หมู่ที่ 3 ต าบลหนอง
ห า ร  อ า เ ภ อ สั นท ร า ย 
จังหวัดเชียงใหม่ 

เพื่อให้
ประชาชนมี 
น้ าประปาใช้
อุปโภค บริโภค
อย่างทั่วถึง  

ก่อสร้างระบบ
ประปา ขนาดใหญ่ 
จ านวน 1 แห่ง 
ตามแบบแปลน
กรมทรัพยากรน้ า 
(สถานที่ก่อสร้าง
บริเวณที่ดิน
หมู่บ้าน) ชุมชนป่า
ขาม 

   3,200,000  ก่อสร้าง
เสร็จ 
100% 

มีน้ าใช้ในการ
อุปโภคบริโภค
ท าการเกษตร
และเลี้ยงสัตว์
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

รวม 246 โครงกำร   42,580,000 48,187,600 50,992,600 56,960,400 43,820,000    
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1.2แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

ชุมชนเตำไห 1         
1 โครงการจัดซ้ือที่ดิน เน้ือที่

ไม่น้อยกว่า 100 ตาราง
วาเพื่อเป็น
สาธารณประโยชน์ใน
ชุมชน หมู่ที่ 1  ต.หนอง
หาร 

เพื่อก่อสร้างเป็น
โครงการ
สาธารณประโยชน์ 
เช่น  สนามกีฬา 
โรงเรียน และอ่ืนๆ 

จัดซ้ือที่ดิน
เน้ือที่ไม่น้อย
กว่า 100 
ตารางวา
สถานที่ 
บริเวณ หมู่
ที่ 1  ต.
หนองหาร 

3,000,000     จัดซ้ือที่ดิน 
จ านวน 1 
แปลง 

ก่อสร้างเป็น
โครงการ
สาธารณประโยชน์ 

ส านักปลัด 

2 โครงการจัดซ้ือที่ดินเพื่อ
ขยายพื้นที่สุสานแม่เตาไห 
พื้นที่ไม่น้อยน้อยกว่า 
100 ตารางวา (บริเวณ
สุสานแม่เตาไห 1 หมู่ที่ 1 
ต.หนองหาร) 

เพื่อก่อสร้างเป็น
โครงการ
สาธารณประโยชน์ 
เช่น  สนามกีฬา 
โรงเรียน และอ่ืนๆ 

จัดซ้ือที่ดิน
เน้ือที่ไม่น้อย
กว่า 100 
ตารางวา
สถานที่ 
(บริเวณ
สุสานแม่เตา
ไห 1 หมู่ที่ 
1 ต.หนอง
หาร) 

 3,000,000    จัดซ้ือที่ดิน 
จ านวน 1 
แปลง 

ก่อสร้างเป็น
โครงการ
สาธารณประโยชน์ 

ส านักปลัด 

 
 
 



~ 203 ~ 

 
1.2 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

ชุมชนป่ำขำม         
3 โครงการจัดซ้ือที่ดิน เน้ือที่

ไม่น้อย กว่า 100 ตาราง
วา เพื่อเป็น
สาธารณประโยชน์ใน
ชุมชน หมู่ที่ 3  ต.หนอง
หาร ชุมชนป่าขาม 

เพื่อก่อสร้างเป็น
โครงการ
สาธารณประโยชน์ 
เช่น  สนามกีฬา 
โรงเรียน และอ่ืนๆ 

จัดซ้ือที่ดิน
เน้ือที่ไม่น้อย
กว่า 100 
ตารางวา
สถานที่ 
บริเวณ หมู่
ที่ 3  ต.
หนองหาร 

3,000,000     จัดซ้ือที่ดิน 
จ านวน 1 
แปลง 

ก่อสร้างเป็น
โครงการ
สาธารณประโยชน์ 

ส านักปลัด 

ชุมชนห้วยเกี๋ยง         
4 โครงการจัดซ้ือที่ดิน เน้ือที่

ไม่น้อย กว่า 100 ตาราง
วา เพื่อเป็น
สาธารณประโยชน์ใน
ชุมชน หมู่ที่ 3  ต.หนอง
หาร ชุมชนห้วยเก๋ียง 

เพื่อก่อสร้างเป็น
โครงการ
สาธารณประโยชน์ 
เช่น  สนามกีฬา 
โรงเรียน และอ่ืนๆ 

จัดซ้ือที่ดิน
เน้ือที่ไม่น้อย
กว่า 100 
ตารางวา
สถานที่ 
บริเวณ หมู่
ที่ 3  ต.
หนองหาร 

3,000,000     จัดซ้ือที่ดิน 
จ านวน 1 

แปลง 

ก่อสร้างเป็น
โครงการ
สาธารณประโยชน์ 

ส านักปลัด 
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1.2 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

ชุมชนสหกรณ์นคิม 1         
5 โครงการจัดซ้ือที่ดินเน้ือที่

ไม่น้อยกว่า 200 ตาราง
วา เพื่อสาธารณะ
ประโยชน์ ในชุมชน หมู่ที่ 
5  ต.หนองหาร ชุมชน
สหกรณ์นิคม 1 

เพื่อก่อสร้างเป็น
โครงการ
สาธารณประโยชน์ 
เช่น  สนามกีฬา 
โรงเรียน และอ่ืนๆ 

จัดซ้ือที่ดิน
เน้ือที่ไม่น้อย
กว่า 200 
ตารางวา 
เพื่อ
สาธารณะ
ประโยชน์ 
สถานที่ 
บริเวณ หมู่
ที่ 5  ต.
หนองหาร 

 5,000,000    จัดซ้ือที่ดิน 
จ านวน 1 

แปลง 

ก่อสร้างเป็น
โครงการ
สาธารณประโยชน์ 

ส านักปลัด 

ชุมชนเกษตรใหม่         
6 โครงการจัดซ้ือที่ดิน เน้ือที่

ไม่น้อยกว่า 100 ตาราง
วา เพื่อเป็น
สาธารณประโยชน์ใน
ชุมชน หมู่ที่ 10  ต.หนอง
หาร 

เพื่อก่อสร้างเป็น
โครงการ
สาธารณประโยชน์ 
เช่น  สนามกีฬา 
โรงเรียน และอ่ืนๆ 

จัดซ้ือที่ดิน
เน้ือที่ไม่น้อย
กว่า 100 
ตารางวา
สถานที่ 
บริเวณ หมู่
ที่ 10  ต.
หนองหาร 

    2,000,000 จัดซ้ือที่ดิน 
จ านวน 1 

แปลง 

ก่อสร้างเป็น
โครงการ
สาธารณประโยชน์ 

ส านักปลัด 
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1.2แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำด

ว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

ชุมชนหนองทรำย         
7 โครงการจัดซ้ือที่ดินเน้ือที่

ไม่น้อยกว่า 200 ตาราง
วา เพื่อสาธารณะ
ประโยชน์ สถานที่ บริเวณ 
หมู่ที่ 5 ต.ป่าไผ่ ชุมชน
หนองทราย 

เพื่อก่อสร้างเป็น
โครงการ
สาธารณประโยชน์ 
เช่น  สนามกีฬา 
โรงเรียน และอ่ืนๆ 

จัดซ้ือที่ดิน
เน้ือที่ไม่น้อย
กว่า 200 
ตารางวา 
เพื่อ
สาธารณะ
ประโยชน์ 
สถานที่ 
บริเวณ หมู่
ที่ 5 ต.ป่าไผ่ 
ชุมชนหนอง
ทราย 

    5,000,000 จัดซ้ือที่ดิน 
จ านวน 1 

แปลง 

ก่อสร้างเป็น
โครงการ
สาธารณประโย
ชน์ 

ส านักปลัด 

รวม 7 โครงกำร   9,000,000 8,000,000   7,000,000    
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(ผ.02) 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำแผนพฒันำทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

เทศบำลเมืองแม่โจ้ อ ำเภอสันทรำย  จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี 1. ส่งเสริมและพัฒนำกำรท่องเท่ียวและบริกำรสุขภำพ เชื่อมโยงชมุชนและท้องถิ่น และ 2. ส่งเสริมกำรเกษตร กำรผลิตสินค้ำชุมชน กำรค้ำ 
กำรลงทุนสู่สำกล 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 กำรพัฒนำเศรษฐกิจตำมแนวทำงปรัญญำเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศำสตร์ท่ี 2. ด้ำนเศรษฐกิจ 
2.1แผนงำนสร้ำงควำมเข็มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำด

ว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

ชุมชนป่ำขำม         
1 โครงการส่งเสริม

อาชีพ(สานแห) 
1. เพื่อเพิ่มทักษะอาชีพให้
ประชาชนได้มีความรู้ความ
ช านาญย่ิงข้ึน 
2. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้
และข้อคิดเห็นในการพัฒนา
อาชีพของประชาชน 
 

จั ด กิ จ ก ร ร ม ใ น
รูปแบบต่าง ๆเช่น 
1. อบรม สัมมนา 
2. นิทรรศการ 
3.จั ด ท า สื่ อ
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์
หลายรูปแบบ เช่น 
สปอต โฆษณาวิทยุ 
ป้ายประชาสัมพันธ์ 
แ ผ่ น พั บ แ ล ะ
สติ๊กเกอร์ ฯลฯ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1.จัด
กิจกรรม
จ านวน 1 
ครั้ง/ปี 
2.จ านวน
ผู้เข้าร่วม 
โครงการฯ 

1. ประชาชนที่เข้า
ร่ วม โ ค ร งก าร มี
ความเข้ าใจตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2. ประชาชนน า
ความรู้ที่ได้รับมา
ประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินชีวิต 
 

ส านักปลัด 
กับ 

ชุมชนป่าขาม 
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2.1แผนงำนสร้ำงควำมเข็มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำด

ว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

ชุมชนห้วยเกี๋ยง         
2 โครงการเสริมเสริม

ชีพกลุ่มสตรีแม่บ้าน
ชุมชนห้วยเก๋ียง 

1. เพื่อเพิ่มทักษะอาชีพให้
ประชาชนได้มีความรู้ความ
ช านาญย่ิงข้ึน 
2. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้
และข้อคิดเห็นในการพัฒนา
อาชีพของประชาชน 
 

จั ด กิ จ ก ร ร ม ใ น
รูปแบบต่าง ๆเช่น 
1. อบรม สัมมนา 
2. นิทรรศการ 
3.จั ด ท า สื่ อ
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์
หลายรูปแบบ เช่น 
สปอต โฆษณาวิทยุ 
ป้ายประชาสัมพันธ์ 
แ ผ่ น พั บ แ ล ะ
สติ๊กเกอร์ ฯลฯ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1.จัด
กิจกรรม
จ านวน 1 
ครั้ง/ปี 
2.จ านวน
ผู้เข้าร่วม 
โครงการฯ 

1. ประชาชนที่เข้า
ร่ วม โ ค ร งก าร มี
ความเข้ าใจตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2. ประชาชนน า
ความรู้ที่ได้รับมา
ประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินชีวิต 
 

ส านักปลัด 
กับ 

ชุมชนห้วยเก๋ียง 

3 โครงการอบรมผลิต
ปุ๋ยอินทรีย์ 

1. เพื่อเพิ่มทักษะอาชีพให้
ประชาชนได้มีความรู้ความ
ช านาญย่ิงข้ึน 
2. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้
และข้อคิดเห็นในการพัฒนา
อาชีพของประชาชน 
 

จั ด กิ จ ก ร ร ม ใ น
รูปแบบต่าง ๆเช่น 
1. อบรม สัมมนา 
2. นิทรรศการ 
3.จั ด ท า สื่ อ
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์
หลายรูปแบบ เช่น 
สปอต โฆษณาวิทยุ 
ป้ายประชาสัมพันธ์ 
แ ผ่ น พั บ แ ล ะ
สติ๊กเกอร์ ฯลฯ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1.จัด
กิจกรรม
จ านวน 1 
ครั้ง/ปี 
2.จ านวน
ผู้เข้าร่วม 
โครงการฯ 

1. ประชาชนที่เข้า
ร่ วม โ ค ร งก าร มี
ความเข้ าใจตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2. ประชาชนน า
ความรู้ที่ได้รับมา
ประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินชีวิต 
 

ส านักปลัด 
กับ 

ชุมชนห้วยเก๋ียง 
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2.1แผนงำนสร้ำงควำมเข็มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำด

ว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

ชุมชนทุ่งป่ำเก็ด         
4 โครงการแปรรูป

อาหารวัสดุดิบจาก
ปลา 

1. เพื่อเพิ่มทักษะอาชีพให้
ประชาชนได้มีความรู้ความ
ช านาญย่ิงข้ึน 
2. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้
และข้อคิดเห็นในการพัฒนา
อาชีพของประชาชน 
 

จั ด กิ จ ก ร ร ม ใ น
รูปแบบต่าง ๆเช่น 
1. อบรม สัมมนา 
2. นิทรรศการ 
3.จั ด ท า สื่ อ
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์
หลายรูปแบบ เช่น 
สปอต โฆษณาวิทยุ 
ป้ายประชาสัมพันธ์ 
แ ผ่ น พั บ แ ล ะ
สติ๊กเกอร์ ฯลฯ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1.จัด
กิจกรรม
จ านวน 1 
ครั้ง/ปี 
2.จ านวน
ผู้เข้าร่วม 
โครงการฯ 

1. ประชาชนที่เข้า
ร่ วม โ ค ร งก าร มี
ความเข้ าใจตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2. ประชาชนน า
ความรู้ที่ได้รับมา
ประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินชีวิต 
 

ส านักปลัด 
กับ 

ชุมชนทุ่งป่าเก็ด 

ชุมชนพัฒนำทรำยแก้ว         
5 โครงการส่งเสริม

อาชีพชีพปลูกกาแฟ 
1. เพื่อเพิ่มทักษะอาชีพให้
ประชาชนได้มีความรู้ความ
ช านาญย่ิงข้ึน 
2. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้
และข้อคิดเห็นในการพัฒนา
อาชีพของประชาชน 
 

จั ด กิ จ ก ร ร ม ใ น
รูปแบบต่าง ๆเช่น 
1. อบรม สัมมนา 
2. นิทรรศการ 
3.จั ด ท า สื่ อ
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์
หลายรูปแบบ เช่น 
สปอต โฆษณาวิทยุ 
ป้ายประชาสัมพันธ์ 
แ ผ่ น พั บ แ ล ะ
สติ๊กเกอร์ ฯลฯ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1.จัด
กิจกรรม
จ านวน 1 
ครั้ง/ปี 
2.จ านวน
ผู้เข้าร่วม 
โครงการฯ 

1. ประชาชนที่เข้า
ร่ วม โ ค ร งก าร มี
ความเข้ าใจตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2. ประชาชนน า
ความรู้ที่ได้รับมา
ประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินชีวิต 
 

ส านักปลัด 
กับ 

ชุมชนพัฒนา
ทรายแก้ว 
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2.1แผนงำนสร้ำงควำมเข็มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำด

ว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

ภำพรวมของเทศบำล         
6 โครงการสร้างอาชีพ 

สร้างรายได้ ตาม
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1. เพื่อสร้างความเข้าใจใน
แ น ว คิ ด ห ลั ก ป รั ช ญ า
เศรษฐกิจพอเพียง 
2. เพื่อเพิ่มทักษะอาชีพให้
ประชาชนได้มีความรู้ความ
ช านาญย่ิงข้ึน 
3. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้
และข้อคิดเห็นในการพัฒนา
อาชีพของประชาชน 
4. เพื่อพัฒนาเครือข่ายใน
การ ขับ เคลื่ อ นต าม แน ว
เศรษฐกิจพอเพียง 

จั ด กิ จ ก ร ร ม ใ น
รูปแบบต่าง ๆเช่น 
1. อบรม สัมมนา 
2. นิทรรศการ 
3.จั ด ท า สื่ อ
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์
หลายรูปแบบ เช่น 
สปอต โฆษณาวิทยุ 
ป้ายประชาสัมพันธ์ 
แ ผ่ น พั บ แ ล ะ
สติ๊กเกอร์ ฯลฯ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1.จัด
กิจกรรม
จ านวน 1 
ครั้ง/ปี 
2.จ านวน
ผู้เข้าร่วม 
โครงการฯ 

1. ประชาชนที่เข้า
ร่ วม โ ค ร งก าร มี
ความเข้ าใจตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2. ประชาชนน า
ความรู้ที่ได้รับมา
ประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินชีวิต 
 

ส านักปลัด 
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2.1แผนงำนสร้ำงควำมเข็มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำด

ว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

7 อุดหนุนกลุ่มส่งเสริมอาชีพ
เทศบาลเมืองแม่โจ้
โครงการส่งเสริมอาชีพ 

เพื่อส่งเสริมความรู้
และทักษะด้าน
อาชีพให้แก่
ประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองแม่โจ้ 
เพื่อสร้างโอกาสและ
ทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพเป็น
การเพิ่มรายได้และ
ลดรายจ่ายใน
ครัวเรือน 

สนับสนุน 
กลุ่มอาชีพใน
เขตเทศบาล 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ
ของ 
จ านวน 
ผู้เข้าร่วม 

ประชาชนที่สนใจ
มีความรู้และ
ทักษะด้านอบรม
ส่งเสริมอาชีพ เป็น
การเพิ่มรายได้
และลดรายจ่ายใน
ครัวเรือน และใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ต่อ
ตนเองและ
ครอบครัว และ
ด าเนินชีวิตบน
พื้นฐานแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ส านักปลัดฯ 
งานพัฒนา

ชุมชน 
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2.1แผนงำนสร้ำงควำมเข็มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำด

ว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

8 โครงการอบรมให้ความรู้
ด้านการตลาดให้ผู้สนใจ
ปลูกกล้วย เทศบาลเมือง
แม่โจ้ 
 

เพื่อให้มีความรู้
เก่ียวกับแนวทาง
การตลาดสมัยใหม่ 
และปรับให้ทันต่อ
สถานการณ์ตลาดที่
เปลี่ยนแปลงไป เพื่อ
สร้างองค์ความรู้
เก่ียวกับการปลูก
กล้วยให้มีคุณภาพ
ได้ผลผลิตเพิ่มมาก
ขึ้น และกลุ่ม
เกษตรกรเห็น
ความส าคัญของ
รูปแบบการท า
การตลาดใหม่ ๆ 
และมองเห็น
การตลาดที่ชัดเจน
ขึ้น 

กลุ่มเกษตรกร 
และประชาชน
ภายในเขต
เทศบาลเมือง
แม่โจ้ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ
ของ 
จ านวน 
ผู้เข้าร่วม 

เกษตรกรมีความรู้
เก่ียวกับแนวทาง
การตลาดสมัยใหม่ 
และปรับให้ทันต่อ
สถานการณ์ตลาด
ที่เปลี่ยนแปลงไป 
เกษตรกรสร้าง
องค์ความรู้
เก่ียวกับการปลูก
กล้วยให้มีคุณภาพ
ได้ผลผลิตเพิ่มมาก
ขึ้น 

ส านักปลัดฯ 
งานพัฒนา

ชุมชน 
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2.1แผนงำนสร้ำงควำมเข็มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำด

ว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

9 โครงการฝึกอบรมการเก็บ
เก่ียวและแปรรูปผลผลิต
กล้วย เทศบาลเมืองแม่โจ้ 
 

เพื่อเรียนรู้
กระบวนการเก็บ
เก่ียวกล้วยน้ าว้า 
อย่างถูกวิธี และ
ส่งเสริมการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากกล้วย
น้ าว้า เพื่อสร้าง
อาชีพและรายได้
ให้กับการเกษตรกร 
เป็นแหล่งศึกษา
เรียนรู้การผลิต และ
แปรรูปกล้วยน้ าว้า
แบบครบวงจร 

กลุ่มเกษตรกร 
และประชาชน
ภายในเขต
เทศบาลเมือง
แม่โจ้ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ
ของ 
จ านวน 
ผู้เข้าร่วม 

ได้รับความรู้เรื่อง
การเก็บเก่ียว
ผลผลิตกล้วยน้ าว้า
อย่างถูกวิธีและ
สามารถสร้าง
ผลิตภัณฑ์จาก
กล้วยน้ าว้าใน
รูปแบบต่าง ๆ ได้ 
และเพิ่มรายได้
ให้กับเกษตร 

ส านักปลัดฯ 
งานพัฒนา

ชุมชน 
 
 

10 โครงการประเพณีและของ
ดี เทศบาลเมืองแม่โจ้ 
 

เพื่อเป็นการส่งเสริม
และพัฒนากิจการ
ด้านการเกษตรให้
เป็นแหล่งท่องเที่ยว
เชิงเกษตรที่มี
ศักยภาพในการ
รองรับนักท่องเที่ยว 
สามารถสร้างรายได้
ให้แก่เกษตรกรและ
ชุมชน 

เกษตรกรและ
ประชาชน
พื้นที่ในเขต
เทศบาลเมือง
แม่โจ้และ
ภาคเอกชน
ของอ าเภอสัน
ทราย 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ
ของ 
จ านวน 
ผู้เข้าร่วม 

เกษตรกร 
ประชาชนในพื้นที่ 
ได้รับประโยชน์
จากการส่งเสริม
ท่องเที่ยวช่วยให้
เกิดการพัฒนา
บริการรวมทั้งตุณ
ภาพชีวิตที่ดีกว่าสู่
ชุมชน 

ส านักปลัดฯ 
งานพัฒนา

ชุมชน 
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2.1แผนงำนสร้ำงควำมเข็มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

11 โครงการส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวแบบย่ังยืน 
แหล่ ง ท่องเ ท่ียวเชิ ง
เกษตรและวิถีชุมชน
ในเขตเทศบาลเมือง
แม่โจ้ 

1. เพื่อพัฒนาบุคลากร
ด้านการท่องเที่ยวเชิง
เกษตรและวิถีชุมชนด้วย
ฐานวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น (นิวัตน์วิถี) 
2. เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
อย่างยั่งยืนจากสินค้า 1 
ชุมชน 1 ผลิตภัณฑ์  (1 
Community 1 
Product; OCOP) และ
บริการด้านการท่องเที่ยว
เชิงเกษตรและวิถีชุมชน 
3. เพื่อสร้างเส้นทางการ
ท่องเที่ยวผ่านเสน่ห์ชุมชน 
4. เพื่อส่งเสริมการตลาด
สินค้าชุมชนแบบดิจิทัล
ออนไลน์ เชื่อมโยงกับ  
E-Commerce 

ประชาชนทั่วไป  
กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน 
องค์กรอิสระ
ภายในชุมชน 
(จักสาน เกษตร 
งานฝีมือ อาหาร
พื้นเมือง ฯลฯ) 
และผู้สนใจใน
เขตเทศบาล
เมืองแม่โจ้ 

3,300,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000 เชิงปรมิาณ :  
- ผลิตภัณฑ์
ชุมชนได้รับ
การพัฒนาไม่
น้อยกว่า 19 
ผลิตภัณฑ์ 
- จัดท า
แอพพลเิคชัน่
ส่งเสริมการ
ขายออนไลน์ 
จ านวน 1 
แอพพลเิคชัน่ 
เชิงคุณภาพ :  
ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ ร้อย
ละ 85 
เชิงเวลา : 
ความส าเร็จ
ของระยะเวลา
ในการ
ด าเนินงาน 
ร้อยละ 85 
เชิงค่าใช้จ่าย :  
ค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงาน 
ร้อยละ 100 

1. เกิดบุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรและ
วิถีชุมชน (นิวตัน์วิถ)ี 
2 เกิดการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมอย่างยั่งยืน
จากสินค้า 1 ชุมชน 1 
ผลิตภัณฑ์  
( 1 Community 1 
Product; OCOP) และ
บริการด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรและ
วิถีชุมชน 
3. เกิดเส้นทาง
ท่องเที่ยวผ่านการ
เช่ือมโยงของเสน่ห์แต่
ละชุมชน 
4. เกิดการส่งเสริม 
สนับสนุน การตลาด
สินค้าชุมชนแบบดิจิทัล
ออนไลน์ เช่ือมโยงกับ 
E-Commerce 

ส านักปลัด 
เทศบาล 
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2.1 แผนงำนสร้ำงควำมเข็มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำด

ว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

12 โครงการสร้างอาชีพ
ด้านการท าเกษตร
อินทรีย์ เทศบาล
เมืองแม่โจ้ จังหวัด
เชียงใหม่ 

เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกร
ที่ เข้ าร่วม โครงการฯ  
มีความรู้ความเข้าใจในการ
ด าเนินกิจกรรมการเกษตร
ตามแนวทฤษฎีใหม่ และ
สามารถน าความรู้ที่ได้รับ
ไปปรับใช้ในการประกอบ
อาชีพได้ 

ประชาชนทั่วไป  
กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน 
อ ง ค์ ก ร อิ ส ร ะ
ภายในชุมชน และ
ผู้ ส น ใ จ ใ น เ ข ต
เทศบาลเมืองแม่
โจ้ 

950,000 950,000 950,000 950,000 950,000 ร้อยละ
ของ 
จ านวน 
ผู้เข้าร่วม 

1.ท าให้เกษตรกร
ได้รับความรู้และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ตามภูมินิเวศและ
ภูมิสังคมเกิดความ
ภูมิใจใน อาชีพรัก
และหวงแหนใน
ถิ่นฐานของตนเอง 
2.สร้างโอกาสใน
การพัฒนาความ
ร่วมมือและสร้าง
ความเข้มแข็งแก่
ชุมชน 

ส านักปลัด 
พัฒนาชุมชน 
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2.1 แผนงำนสร้ำงควำมเข็มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำด

ว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

13 โครงการส่งเสริมการ
สร้างผลิตภัณฑ์
ชุมชน 1 ชุมชน 1
ผลิตภัณฑ์ 

1. เพื่อยกระดับคุณภาพ
แ ล ะ เ ก ณ ฑ์ ม า ต ร ฐ า น
ผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น 
ให้ มีคุณภาพและเกณฑ์
มาตรฐานที่สูงขึ้นสามารถ
ส่งออกสู่ตลาดสากลได้ 
2 .  เ พื่ อ ออกแ บบแล ะ
พั ฒ น า บ ร ร จุ ภั ณ ฑ์
ผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นให้
ทันสมัยและส่งออกสู่ตลาด
สากลได้ 
3.  เพื่อพัฒนาแผนการ
ตลาด ส่ง เสริมการขาย
แ ล ะ ข ย า ย ต ล า ด ข อ ง
ผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมที่
ทันสมัย 

1.ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ท้องถิ่น ที่เข้าร่วม
โครงการได้รับการ
พัฒนาและ
ยกระดับให้มี
เกณฑ์มาตรฐาน
และคุณภาพที่
สูงขึ้น   
2.ชุมชนที่ได้รับ
การพัฒนา/
วิสาหกิจชุมชน/
ผู้ประกอบการใหม่
ในพื้นที่บริการของ 
เทศบาลเมืองแม่
โจ้ 
 

950,000 950,000 950,000 950,000 950,000 ร้อยละ
ของ 
จ านวน 
ผู้เข้าร่วม 

ผู้ ผ ลิ ต ห รื อ
ผู้ ป ร ะ ก อบ ก า ร
ส า ม า ร ถ ใ ช้
ประโยชน์จากภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นใน
ก า ร พั ฒ น า
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ให้เกิดมูลค่าเพิ่ม 

ส านักปลัด 
พัฒนาชุมชน 
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2.1 แผนงำนสร้ำงควำมเข็มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำด

ว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

14 โครงการส่งเสริมการ
สร้างช่องทางการท า
การตลาดของสินค้า
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
เทศบาลเมืองแม่โจ้ 
จังหวัดเชียงใหม่ 

เ ก ษ ต ร ก ร ใ น พื้ น ท่ี ข อ ง 
เทศบาลเมืองแม่โจ้ มีรายได้
เพิ่มข้ึนจากการเพิ่มช่องทาง
การตลาด 

1.เพื่อเพิ่มช่องทาง
การตลาด จ าหน่าย
สินค้าเกษตร 
2.สร้างความ
เข้มแข็งในการ
รวมกลุ่ม และ
เชื่อมโยงเครือข่าย
แหล่งรับซื้อสินค้า
เกษตร 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ
ของ 
จ านวน 
ผู้เข้าร่วม 

1. เกษตรกรและกลุ่ม
เกษตรกรมีช่องทาง
ในการขายสินคาเพ่ิม
มากขึ้น  
2.ผู้บริโภคสามารถ
เข้าถึงช่องทางการซ้ือ
สินค้าได้โดยตรง  
3. กลุ่มสามารถเพ่ิม
อ ง ค์ ค ว า ม รู้ แ ล ะ
ประสบการณ์ด้ า น
ก า ร ต ล า ด ใ ห้ แ ก่
กรรมการภายในกลุ่ม
ได้ 

ส านักปลัด 
พัฒนาชุมชน 

15 โครงการอบรม
พัฒนาอาชีพด้าน
เกษตรกรรมและ
การแปรรูปสินค้า
ผลผลิต เทศบาล
เมืองแม่โจ้ 

1.เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกร
หรือผู้ที่ สนใจ มีความรู้
ค ว าม เ ข้ า ใจ ในการท า
ก า ร เ ก ษ ต ร  เ พื่ อ ล ด 
รายจ่าย สร้างรายได้เป็น
อาชีพเสริมจากอาชีพหลัก
ในครัวเรือน 
2.เพื่อส่งเสริมการทักษะ
การท าเกษตรและแปรรูป
สิ น ค้ า  ผ ล ผ ลิ ต  แ ก่
เกษตรกรและผู้ที่สนใจ 

ฝึกอบรมเกษตรกร
หรือผู้สนใจเรื่อง
การท าเกษตรและ
แปรรูปสินค้า 
ผลผลิต ตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
ได้ 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ
ของ 
จ านวน 
ผู้เข้าร่วม 

1. เกษตรกรและกลุ่ม
เกษตรกรมีช่องทาง
ในการขายสินคาเพ่ิม
มากขึ้น  
2.ผู้บริโภคสามารถ
เข้าถึงช่องทางการซ้ือ
สินค้าได้โดยตรง  
3. กลุ่มสามารถเพ่ิม
อ ง ค์ ค ว า ม รู้ แ ล ะ
ประสบการณ์ด้ า น
ก า ร ต ล า ด ใ ห้ แ ก่
กรรมการภายในกลุ่ม
ได้ 

ส านักปลัด 
พัฒนาชุมชน 
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2.1 แผนงำนสร้ำงควำมเข็มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำด

ว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

16 โครงการส่งเสริม
อาชีพการปลูกผัก
ปลอดภัยของผู้พิการ
และผู้ดูแลพิการ 
เทศบาลเมืองแม่โจ้ 
จังหวัดเชียงใหม่ 

1.เพื่อให้ความรู้เรื่องการ
ปลูกผักปลอดภัย 
2.เพื่อให้ประชาชนที่สนใจ
สามารถน าความรู้ที่ได้รับ
น าไปใช้ในการพัฒนาและ
ใช้ในการด ารงชีวิตต่อไป
ได้ 
 

จัดกิจกรรมใน
รูปแบบต่างๆ 
ได้แก่ 
๑. การฝึกอบรม  

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละ
ของ 
จ านวน 
ผู้เข้าร่วม 

1.กลุ่มเป้าหมายมี
สุขภาพที่ดี 
2.กลุ่มเป้าหมายมี
ความรู้เรื่องการ
ปลูกผักเพื่อ
สุขภาพ 
3.กลุ่มเป้าหมาย
สามารถน าความรู้
ที่ได้รับน าไปใช้ใน
การพัฒนาและใช้
ในการด ารงชีวิต
ต่อไปได้ 

ส านักปลัด 
พัฒนาชุมชน 

17 โครงการส่งเสริม
อาชีพการท าลูก
ประคบสมุนไพรของ
ผู้สูงอายุ เทศบาล
เมืองแม่โจ้ จังหวัด
เชียงใหม่ 

1.เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถน า
ความรู้ไปประกอบอาชีพ 
สร้างรายได้ให้แก่ตนเอง 
และครอบครัวได้ 
2.เพื่อให้ผู้สูงอายุใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ สร้างคุณค่า
ให้กับตนเอง และสังคม 

จัดกิจกรรมใน
รูปแบบต่างๆ ได้แก่ 
๑. การฝึกอบรม 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ 
จ านวน 
ผู้เข้าร่วม 

1กลุ่มเป้าหมายมี
ความรู้เร่ืองการท า
ลูกประคบสมุนไพร  
2.กลุ่มเป้าหมาย
สามารถท าลูก
ประคบสมุนไพรใช้
เองหรือท าขายได้ 
 3.กลุ่มเป้าหมายใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ มีคุณค่า
ต่อตัวเองและสังคม 

ส านักปลัด 
พัฒนาชุมชน 
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2.1 แผนงำนสร้ำงควำมเข็มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำด

ว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

18 โครงการส่งเสริมการ
เพาะเห็ดใน
ครัวเรือน เทศบาล
เมืองแม่โจ้ จังหวัด
เชียงใหม่ 

1.เพื่อให้ความรู้เรื่องการ
การเพาะเห็ดในครัวเรือน 
2.เพื่อให้ประชาชนที่สนใจ
สามารถน าความรู้ที่ได้รับ
น าไปใช้ในการพัฒนาและ
ใช้ในการด ารงชีวิตต่อไป
ได้  

จัดกิจกรรมใน
รูปแบบต่างๆ 
ได้แก่ 
๑. การฝึกอบรม  

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละ
ของ 
จ านวน 
ผู้เข้าร่วม 

1กลุ่มเป้าหมายมี
ความรู้เรื่องการเพาะ
เห็ดในครัวเรือน  
2.กลุ่มเป้าหมาย
สามารถการเพาะเห็ด
ในครัวเรือน กินเอง
หรือท าขายได ้
3.กลุ่มเป้าหมายใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ มีคุณค่าต่อ
ตัวเองและสังคม 

ส านักปลัด 
พัฒนาชุมชน 

19 โครงการจัดแสดง
นิทรรศการสัปดาห์ 
สินค้าเกษตรอินทรีย์
และผลิตภัณฑ์ชุมชน 

1. เพ่ือสร้างโอกาสให้กับ
เกษตรกรในการเรียนรู้ด้าน
การตลาด การเพ่ิมทักษะการ
พัฒนา รูปแบบสินค้า/ 
ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการสร้าง
นวัตกรรมใหม่ และการบริหาร
จัดการสินค้าให้ตรงกับความ
ต้องการ ของตลาดและ
ผู้บริโภค 
2.เพ่ือเผยแพร่และสร้างโอกาส
ในการขยายตลาดสินค้าเกษตร
คุณภาพให้กับเกษตรกร 

จัดกิจกรรมงาน
มหกรรมแสดงสินค้า
เกษตรคุณภาพ 
สามารถช่วยเหลือ
เกษตรกร กลุ่ม
เกษตรกร สถาบัน
เกษตรกร วิสาหกิจ 
ชุมชน และสมาชิก 
ฯลฯ ครวัเรือน ขยาย
ผลการสร้างมูลค่า
ทางการตลาดสินค้า
เกษตร 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ
ของ 
จ านวน 
ผู้เข้าร่วม 

สามารถขยาย
ตลาดสินค้าเกษตร
คุณภาพไปสู่ตลาด
ที่กว้างขึ้น สร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับ
สินค้า เกษตร
คุณภาพ ส่งผล
ก่อให้เกิดรายได้
กับเกษตรกรใน
ภาคธุรกิจ
การเกษตรเพิ่ม
มากขึ้น 

ส านักปลัด 
พัฒนาชุมชน 
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2.1 แผนงำนสร้ำงควำมเข็มแข็งของชุมชน 
 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำด
ว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

20 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การพัฒนาส่งเสริม
การแปรรูป เพิ่ม
มูลค่าผลผลิต และ
สร้างรายได้ของ
ชุมชนโดยใช้
เทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทน 

เพื่อพัฒนาส่ง เสริ มการ
แปรรูป เพิ่มมูลค่าผลผลิต
และสร้างรายได้ให้กับกลุ่ม
อาชีพ และเกษตรกรใน
พื้นที่ โ ดยใช้ เทคโนโลยี
พลังงานทดแทน 

1) ผลผลิตที่เพิ่ม
มูลค่าจ านวนไม่
น้อยกว่า 20 
รายการ 

2) รายได้ของกลุ่ม
อ า ชี พ  แ ล ะ
เ ก ษ ต ร ก ร ใ น
พื้ น ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น 
5%  

3) จ านวนผู้ได้รับ
ความรู้ และ
ได้รับการ
ส่งเสริมไม่น้อย
กว่า 100 ราย 

4) เทคโนโลยี
พลังงาน
ทดแทนที่
น ามาใช้ในการ
เพิ่มมูลค่า
ผลผลิต 5 
เทคโนโลยี 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 1) ผลผลิตที่
เพิ่มมูลค่า
จ านวนไม่
น้อยกว่า 20 
รายการ 

2)รายได้ของ
กลุ่ ม อาชี พ 
แ ล ะ
เกษตรกรใน
พื้นที่เพิ่มขึ้น 
5%  

3)จ านวนผู้
ได้รับความรู้ 
และได้รับ
การส่งเสรมิ
ไม่น้อยกว่า 
100 ราย 

4) เทคโนโลยี
พลังงานท
แทนที่
น ามาใช้ใน
การเพิม่
มูลค่า
ผลผลิต
จ านวนไม่
น้อยกว่า 5 
เทคโนโลยี  

1) ได้ผลผลิตที่มี
มูลค่าสูงขึ้น 
รายการ 

2) กลุ่มอาชีพ และ
เกษตรกรมีราย
รายได้เพิ่มขึ้น
กลุ่มอาชีพ และ
เกษตรกรมี
ความรู้ ในการ
พัฒนาผลผลิต 

ส านักปลัด 
เทศบาลเมืองแม่โจ้ 
ร่วม มหาวิทยาลัย

แม่โจ้ 
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2.1 แผนงำนสร้ำงควำมเข็มแข็งของชุมชน 
ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำด

ว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

21 การสูบน้ าส าหรับ
ระบบประปา
หมู่บ้านโดยใช้ไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ 

1)เพ่ือออกแบบสร้างระบบสูบ
น้ าส าหรับระบบประปา
หมู่บ้านโดยใช้ไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์เพ่ือลดคา่ใช้จ่าย
ด้านพลังงานไฟฟ้าของชุมชน  

ระบบสูบน้ าส าหรับ
ระบบประปาหมู่บ้าน
โดยใช้ไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย ์

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ระบบสบูน้ า
ส าหรับระบบ
ประปา
หมู่บ้านโดย
ใช้ไฟฟ้า
พลงังาน
แสงอาทิตย์ 
5 ระบบ 

สามารถลดค่า
ไฟฟ้าส าหรับ
ระบบสูบน้ า
ส าหรับระบบ
ประปาหมู่บ้านได้ 

ส านักปลัด 
เทศบาลเมืองแม่โจ้ 
ร่วม มหาวิทยาลัย

แม่โจ้ 

22 การพัฒนาและ
ยกระดับผลิตภัณฑ์
วิสาหกิจชุมชนด้วย
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

1) เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก
ฐานองค์ความรู้ด้านการแปรรูป
เพ่ิมมูลค่าผลผลิตเกษตร ด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม และ
ก ร ะ ตุ้ น ค ว า ม เ ป็ น
ผู้ประกอบการให้แก่ชุมชน 
2) เ พ่ือพัฒนาผลิต ภัณฑ์
เ ชื่ อ ม โ ย ง เท ค โ น โ ลยี แ ล ะ
นวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่สู่การ
เ ต รี ย ม ค ว า ม พ ร้ อ ม ก า ร
ยกระดับอุตสาหกรรมของ
ประเทศ 
3) เพ่ือ Reskill และ Upskill 
ผู้ประกอบการที่สนใจ  
4) เพ่ือสร้างระบบนิเวศการ
เป็นผู้ประกอบการนวัตกรรม 

1) การจัดอบรมการ
พัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลยีให้แก่
ผู้ประกอบการและ
ชุมชนจากฐานองค์
ความรู้ด้านการแปร
รูปเพ่ิมมูลค่าด้วย
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 
2) การเชื่อมโยง
เครือข่ายด้าน
ช่องทางการตลาด
เพ่ือวางจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ของชุมชน 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ผลิตภัณฑ์อัน
เป็น
เอกลักษณ์
ของชุมชน ที่
ได้รับ
มาตรฐาน
และมี
ศักยภาพใน
การวาง
จ าหน่าย 
จ านวน 20  
ผลิตภัณฑ์ 

เกิดผลิตภัณฑ์
ชุมชนจ านวน 20 
ผลิตภัณฑ์และเกิด
รายได้ของชุมชน
เพิ่มมากขึ้นร้อยละ 
15 
 

ส านักปลัด 
เทศบาลเมืองแม่โจ้ 
ร่วม มหาวิทยาลัย

แม่โจ้ 
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2.1 แผนงำนสร้ำงควำมเข็มแข็งของชุมชน 
ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คำด

ว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

23 การสร้าง
ผู้ประกอบการธุรกิจ
ใหม่และการบ่ม
เพาะผู้ประกอบการ
อย่างยั่งยืน 

1) เพื่อพัฒนาองค์
ความรู้ ด้ านการเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจ
ใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วย
ความเป็นอัตลักษณ์
ผสานการ เชื่อมโยง
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) เพื่อพัฒนาและ
เชื่อมโยงเทคโนโลยี
และนวัตกรรมเกษตร
ส มั ย ใ ห ม่ สู่ 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
สั้นด้านการเป็น
ผู้ประกอบการ
ธุรกิจใหม่ 
2) การบ่มเพาะ
ผู้ประกอบการ
ใหม่ 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 1) ผู้เข้ารับการอบรม
ได้รับทักษะใหม่ที่
ครอบคลุมในการ
พัฒนาตัวเองสู่การเป็น
ผู้ประกอบการจ านวน 
100 คน 
2) เกิดผู้ประกอบการ
ใหม่จ านวน  10 
กิจการ 

ชุมชนเกิด
รายได้ในระบบ
เศรษฐกิจเพิ่ม
มากขึ้น เกิดการ
กระตุ้น
เครือข่าย
ผู้ประกอบการ
ใหม่สู่รุ่นถัดไป
อย่างยั่งยืน 

ส านักปลัด 
เทศบาลเมืองแม่

โจ้ 
ร่วม 

มหาวิทยาลัยแม่
โจ้ 
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2.1 แผนงำนสร้ำงควำมเข็มแข็งของชุมชน 
ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำด

ว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

24 โครงการกาดแม่โจ้ 
2477 ผลิตภัณฑ์
อินทรีย์สู่ชุมชน 
(ส่งเสริมเกษตรกร
ในพื้นที่เข้าร่วม
เครือข่ายเกษตร
อินทรีย์ม.แม่โจ้ 
และเพิ่มชิ่ง
ทางการจ าหน่าย
สินค้าในพื้นที่ 
โดยเฉพาะ
ครัวเรือนชนชั้น
กลางในหมู่บ้าน
จัดสรร โดยให้
นักศึกษาม.แม่โจ้มี
ส่วนร่วม) 

1) ส่งเสริมเกษตรกร
ใ น ก า ร ท า เ ก ษ ต ร
อินทรีย์แบบครบวงจร 
2)  ส ร้ า ง ราย ได้ แ ก่
เกษตรกร ประชาชน
ทั่วไป และนักศึกษา
จ า ก ก า ร จ า ห น่ า ย
สินค้าอินทรีย์ 
3 )  ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้
ประชาชนในพื้นที่ ได้
บริโภคอาหารอินทรีย์
อย่างสะดวกสบายใน
ราคาที่เป็นธรรม 

1) เกษตรกรใน
พื้นที่เทศบาลเมือง
แม่โจ้และใกล้เคียง 
2) ประชาชน
ผู้บริโภคในเขต
เทศบาลเมืองแม่
โจ้ 
3) นักศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1. รายได้ของ
เกษตรกรและ
นักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 20 
2. มูลค่าการค้า
ผลิตภัณฑ์อินทรีย์
จากกาดแม่โจ้ 
2477 ไม่น้อยกว่าปี
ละ 5 ล้านบาท 
3. ครัวเรือนที่ได้
บริโภคอาหาร
อินทรีย์ 

แม่โจ้เป็นชุมชน
เกษตรอินทรีย์
แบบครบวงจร 
ประชาชนได้
บริโภคอาหาร
อินทรีย์ในราคา
ที่เป็นธรรม 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

ทม.แม่โจ้ 
ร่วม 

มหาวิทยาลัยแม่
โจ้ 
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2.1 แผนงำนสร้ำงควำมเข็มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการ ฟื้นฟู
เศรษฐกิจฐานราก
ด้วยตลาดสินค้า
ท้องถิ่น 
เชื่อมโยงเส้นทาง
ท่องเที่ยวผ่านเสน่ห์
ชุมชน 

1. เพื่อส่งเสริมการตลาด
สิ น ค้ า ชุ ม ช น ใ ห้ มี ศู น ย์
กระจายสิ น ค้าและส ร้า ง
แพลตฟอ ร์ม แบบดิจิ ทั ล
ออนไลน์ เชื่ อมโยงกับ E-
Commerce 
2. เพื่อสร้างเส้นทางการ
ท่องเท่ียวผ่านเสน่ห์ชุมชน 

ประชาชนท่ัวไป  
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
องค์กรอิสระภายใน
ชุ ม ช น  ( จั ก ส า น 
เกษตร ง านฝี มื อ 
อ า ห า ร พื้ น เ มื อ ง 
ฯลฯ) และผู้สนใจใน
เขตเทศบาลเมือง
แม่โจ้ 

1,535,600 1,535,600 1,535,600 1,535,600 1,535,600 เชิงปริมาณ 
- เกิดศูนย์กระจาย
สินค้าตลาดชุมชน
ท้องถิ่น (หน่วย : 
พ้ืนที่) 
- จัดท าแอพพลิเคชั่น
ส่งเสริมการขาย
ออนไลน์ (หน่วย : 
แอพพลิเคชั่น) 
- เส้นทางท่องเที่ยว
ผ่านเสน่ห์ชุมชน  
(หน่วย : เส้นทาง) 
เชิงคุณภาพ 
-ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
เชิงเวลา  
- ร้อยละความส าเร็จ
ของระยะเวลาในการ
ด าเนินงาน 
เชิงค่าใช้จ่าย 
- ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงาน 

1. ได้การส่งเสริม 
สนับสนุน จุดกระจาย
สินค้าท้องถิ่นและ
การตลาดสินค้าชุมชน
แบบดิจิทัลออนไลน์ 
เช่ือมโยงกับ E-
Commerce 
2. ได้เส้นทางท่องเที่ยว
ผ่านการเชื่อมโยงของ
เสน่ห์แต่ละชุมชน 
3. ได้ต่อยอดจากการ
สร้างมูลค่าเพ่ิมอย่าง
ยั่งยืนจากสินค้า 1 
ชุมชน 1 ผลิตภัณฑ์  ( 
1 Community 1 
Product; OCOP) และ
บริการด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรและ
วิถีชุมชน 

เทศบาลเมือง
แม่โจ้ 

ร่วมกับ 
มหาวิทยาลัย

แม่โจ้ 
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2.1 แผนงำนสร้ำงควำมเข็มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ี

คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

26 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการ “Maejo 
for Nature” วิถี
ชุมชน คนแม่โจ้ สู่
การอนุรักษ์
ทรัพยากร
สิ่งแวดล้อม เพื่อการ
ท่องเที่ยวอย่างรู้
คุณค่า 

1. เพื่อสร้างองค์ความรู้
ใ น ก า ร ก า ร อ นุ รั ก ษ์
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม 
“Maejo for Nature” 
วิถีชุมชนคนแม่โจ้ 

ประชาชนทั่วไป  
ก ลุ่ ม วิ ส า ห กิ จ
ชุมชน 
อ ง ค์ ก ร อิ ส ร ะ
ภ า ย ใ น  แ ล ะ
ผู้ ส น ใ จใน เ ขต
เทศบาลเมืองแม่
โจ้ 

160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 - จ านวนผู้
เข้ารับ
บริการ 
100 คน 
- ความพึง
พอใจของ
ผู้รับบริการ/
หน่วยงาน/
องค์กรที่
ได้รับบริการ
วิชาการและ
วิชาชีพต่อ
ประโยชน์
จากการ
บริการ ร้อย
ละ 80 

1. ผู้เข้าร่วม
โครงการได้รับ
องค์ความรู้
ภายใต้กิจกรรม
เรื่อง “Maejo 
for Nature” 
วิถีชุมชน คนแม่
โจ้ สู่การ
อนุรักษ์
ทรัพยากร
สิ่งแวดล้อม
อย่างรู้คุณค่า 
2. ชุมชน
สามารถ
แลกเปลี่ยนองค์
ความรู้ แนวคิด 
ประสบการณ์ 
และท ากิจกรรม
ร่วมกัน 

เทศบาลเมือง
แม่โจ้ 

ร่วมกับ 
มหาวิทยาลัย

แม่โจ้ 

รวม 26 โครงกำร   24,805,600 24,805,600 24,805,600 24,805,600 24,805,600    
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2.2 แผนงำนเกษตร 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำด

ว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

ภำพรวมของเทศบำล         
1 โ ค ร ง ก า ร อ บ ร ม เ ชิ ง

ป ฏิ บั ติ ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม
เศรษฐกิจพอเพีย งใน
ชุมชน 

กิจกรรมท่ี 1 
1.1 ศูนย์การเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงส าหรับผูพ้ิการและ
กลุ่มผู้ด้อยโอกาสในชุมชน 
1.1.1 ฐานการเรียนรู้เรื่อง
เล่าของหลานในครัวของย่า 
- การฝึกอบรมการท าอาหาร
ว่างจากพืชพื้นถ่ิน 
-การฝึกอบรมการท ากาแฟ
เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 
-การฝึกอบรมการผลิตปลา 
UV 
วัตถุประสงค ์
๑.เพื่อสรา้งความเข้าใจใน
แนวคิดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง   
๒. เพื่อเพิ่มทักษะอาชีพให้ผู้
พิการและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส
ในชุมชนมีความรู้และมี
ทักษะในการท า อาหารว่าง
จากพืชพื้นถ่ิน การท ากาแฟ
เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ และ
การผลิตปลา UV 

จัดกิจกรรมใน
รูปแบบต่างๆ 
ได้แก่ 
๑. การ
ฝึกอบรม ฐาน
การเรียนรู้
เรื่องเล่าของ
หลานในครัว
ของย่าจ านวน 
5 รุ่นๆละ ๓๐ 
คน ระยะเวลา 
รุ่นละ ๒ วัน 
รวม 3 
อาชีพๆรวม 
150  คน 
รุ่นละ 
120,000 
บาท  

2,500,000 
(600,000) 

2,500,000 
(600,000) 

2,500,000 
(600,000) 

2,500,000 
(600,000) 

2,500,000 
(600,000) 

๑.ร้อยละของ
ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส
มีความเข้าใจ
ในแนวคิด
หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง   
๒. ร้อยละ
ของผูพ้ิการ
และกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส
ในชุมชนมี
ความรู้และมี
ทักษะในการ
ท าอาหารว่าง
จากพืชพื้น
ถ่ิน การท า
กาแฟ
เครื่องดื่มเพื่อ
สุขภาพ และ
การผลิตปลา
UV 

๑. ผู้พิการและ
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส
ในชุมชนเข้าร่วม
โครงการมีความ
เข้าใจตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง  
๒. ผู้พิการและ
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส
ในชุมชนน าความรู้
ที่ได้รับมา
ประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินชีวิต สร้าง
รายได้ 

กองสาธารณสุข 
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2.2 แผนงำนเกษตร 
 
ท่ี 

 
โครงกำร 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้ำหมำย 
(ผลผลิต

ของ
โครงกำร) 

งบประมำณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

  กิจกรรมที่ 2 
1.2 ฐานการเรียนรู้
เกษตรสุขสันต์แบ่งปัน
สุขภาพ 
- การฝึกอบรมการ
เพาะเลี้ยงปลานิลใน
กระชัง 
วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้านการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและ
การจัดการให้กับ
เกษตรกร และพัฒนาให้
มีผลผลิตเพ่ิมข้ึนอย่างมี
คุณภาพ 
๒. เพื่อสร้างเกษตรกรผู้
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าท่ีมี
ความรับผิดชอบต่อ
ผู้บริโภค 
๓. เพื่อให้ผู้บริโภคเกิด
ความมั่นใจและพึงพอใจ
ในคุณภาพสินค้าประมง
ปลอดภัย 

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

(400,000) (400,000) (400,000) (400,000) (400,000) ๑. ร้อยละ
ของผูพ้ิการ
และ
ผู้ด้อยโอกาส
มีความเข้าใจ
ในแนวคิด
หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง   
๒. ร้อยละ
ของผูพ้ิการ
และกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส
ในชุมชนมี
ความรู้และมี
ทักษะในการ 
เพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าและ
การจัดการที่
ดีให้กับ
เกษตรกร 
และพัฒนาให้
มีผลผลิต
เพิ่มข้ึนอย่าง
มีคุณภาพ 

๑. ผู้พิการและกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสใน
ชุมชนมีทักษะ   
ความรู้  ความ
เข้าใจวิธีการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ า 
๒. ผู้พิการและกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสใน
ชุมชนสามารถลด
ต้นทุนในการผลิต
ปลานิล  มีผลผลิต
เพ่ิมขึ้น และมี
รายได้สูงขึ้น 
๓. ผลผลิตสัตว์น้ า
ปลอดภัยของ
จังหวัดเชียงใหม่
เพ่ิมสูงขึ้น ช่วยลด
การน าเข้าผลผลิต
สัตว์น้ าจากจังหวัด
อ่ืน 

กองสาธารณสุข 
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2.2 แผนงำนเกษตร 
 
ท่ี 

 
โครงกำร 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้ำหมำย 
(ผลผลิต

ของ
โครงกำร) 

งบประมำณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคำดว่ำจะ 
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

  กิจกรรมที่ 3 
1.3 ฐานการเรียนรู้ 
สุขสันต์ในสวน ม่วน
ล้ าเทคโนโลยี 
-อบรมการท าชุด
ควบคุม Smart Farm 
๑. เพื่อสร้างความรู้
เข้าใจในหลักการท า 
Smart Farm  
๒. เพื่อฝึกการชุด
ควบคุม Smart Farm 
อย่างง่าย 

การฝึกอบรม
ระยะสั้น ๒ 
วัน 
จ านวน 5 รุ่น 
ๆละ ๓๐ คน 
ระยะเวลา  
รวม 150  
คน 
 
รุ่นละ 
150,000
บาท 

(750,000) (750,000) (750,000) (750,000) (750,000) ๑. ร้อยละ
ของผู้พิการ
และ
ผู้ด้อยโอกา
สมีความรู้
เข้าใจใน
หลักการ
ของ  
Smart 
Farm 
2. ร้อยละ
ของผู้พิการ
และ
ผู้ด้อยโอกา
สสามารถ
ท าชุด
ควบคุม 
Smart 
Farm 
อย่างง่ายได้ 

ผู้พิการและกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสใน
ชุมชนสามารถน า
ความรู้ หลักการไป
ท า Smart Farm ได้ 

กอง
สาธารณสุข 
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ท่ี 

 
โครงกำร 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้ำหมำย 
(ผลผลิต

ของ
โครงกำร) 

งบประมำณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคำดว่ำจะ 
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

  กิจกรรมที่ 4 
1.4 ฐานการเรียนรู้อาชีพ
สร้างสรรค์มุ่งมั่นมีงานท า 
- การฝึกอบรมการท าลาย
ค าน้ าแต้ม 
-อบรมการเพ้นท์กระเป๋า
ผ้า 
- การฝึกอบรมการท า
ดอกไม้ไหว 
- การฝึกอบรมการท าค า
จ๋ังโก๋ 
วัตถุประสงค ์
๑. เพ่ือสร้างความเข้าใจ
ในแนวคิดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง   
๒. เพ่ือเพ่ิมทักษะอาชีพให้
ผู้พิการและกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสในชุมชนมี
ความรู้และมีทักษะในการ
ท า อาชีพสร้างสรรค์มุ่งมั่น
มีงานท าจากภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

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

(600,0๐๐) (600,0๐๐) (600,0๐๐) (600,0๐๐) (600,0๐๐) ๑. ร้อยละ
ของผู้พิการ
และ
ผู้ด้อยโอกาส
มีความ
เข้าใจใน
แนวคิดหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง   
๒. ร้อยละ
ของผู้พิการ
และกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส
ในชุมชนมี
ความรู้และมี
ทักษะในการ
ประกอบ
อาชีพ
สร้างสรรค์
มุ่งมั่นมีงาน
ท าจากภูมิ
ปัญญา
ท้องถ่ิน   

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

กอง
สาธารณสุข 
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2.2 แผนงำนเกษตร 
 
ท่ี 

 
โครงกำร 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคำดว่ำจะ 
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

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

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

(150,000) (150,000) (150,000) (150,000) (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
ผูด้้อยโอกาสใน
ชุมชนสามารถน า
ความรู้หลักการ
ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน ไม่
มีภาระหน้ีสิน มี
เงินออมไว้ใช้ยาม
จ าเป็น 

กอง
สาธารณสุข 
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2.2แผนงำนเกษตร 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

2 โครงการอบรมฝึ กอบรม
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง
ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม คุ ณ ธ ร ร ม
จริยธรรม ในการขับเคลื่อน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.เพื่อให้ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้ความ
เข้าใจ เร่ืองการ
ส่งเสริมการเกษตร
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงการ
ด าเนินกิจกรรม
การเกษตรตามแนว
ทฤษฎีใหม่ โดยยึด
ปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง และสามารถ
น าความรู้ท่ีได้รับไป
ปรับใช้ในการ
ประกอบอาชีพได้ 
2.เพื่อสนับสนุนให้
เกษตรกรท่ีเข้าร่วม
โครงการฯ มีศักยภาพ
ในการด าเนินกิจกรรม
ทางการเกษตร ตาม
แนวทฤษฎีใหม่ข้ันท่ี
หนึ่งและสามารถ
พัฒนาไปสู่ข้ันท่ีสอง
และข้ันท่ีสามได้ต่อไป 

ประชาชนใน
พื้นท่ีได้รับการ
อบรมฯ ความรู้ 
จ านวน 100 
คน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนร้อย
ละผู้ร่วม
รณรงค์/ร่วม
กิจกรรม/
อบรม100
คน 

น้อมน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช้เป็นแนวทางการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
พึ่งตนเอง  พัฒนาต่อ
ยอด มั่งคั่งย่ังยืน 

กองสาธารณสุข 

รวม 2 โครงกำร   2,550,000 2,550,000 2,550,000 2,550,000 2,550,000    
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(ผ.02) 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำแผนพฒันำทอ้งถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) 

เทศบำลเมืองแม่โจ้ อ ำเภอสันทรำย  จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี 1.ส่งเสริมและพัฒนำกำรท่องเท่ียวและบริกำรสุขภำพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น และ 3. เสริมสรำ้งสังคมให้มีคุณภำพ คงอัตลักษณ์ทำง
วัฒนธรรม 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 5. กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชน 
ยุทธศำสตร์ท่ี 3. ด้ำนกำรศึกษำและพัฒนำคุณภำพชีวิต 
3.1 แผนงำนสำธำรณสขุ 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำด

ว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

ชุมชนป่ำขำม         
1 โครงการจัดซ้ือเครื่องออก

ก าลังกายกลางแจ้ง  
เพื่อให้ประชาชนมี
เครื่องออกก าลังกาย 

จัดซ้ือเครื่อง
ออกก าลังกาย
กลางแจ้ง 
ชุมชนป่าขาม 

250,000     จัดซ้ือ
เครื่องออก
ก าลังกาย
กลางแจ้ง  

ประชาชนมาร่วม
แข่งขัน กีฬาและมี
สุขภาพแข็งแรง 

สาธารณสุข 
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3.1 แผนงำนสำธำรณสขุ 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำด

ว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

ชุมชนสหกรณ์นคิม 1         
2 โครงการจัดซ้ือเครื่องออก

ก าลังกายกลางแจ้ง  
เพื่อให้ประชาชนมี
เครื่องออกก าลังกาย 

จัดซ้ือเครื่อง
ออกก าลังกาย
กลางแจ้ง 
ชุมชนสหกรณ์
นิคม 1 

250,000     จัดซ้ือ
เครื่องออก
ก าลังกาย
กลางแจ้ง  

ประชาชนมาร่วม
แข่งขัน กีฬาและมี
สุขภาพแข็งแรง 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

ชุมชนทุ่งป่ำเก็ด         
3 โครงการจัดซ้ือเครื่องออก

ก าลังกายกลางแจ้ง  
เพื่อให้ประชาชนมี
เครื่องออกก าลังกาย 

จัดซ้ือเครื่อง
ออกก าลังกาย
กลางแจ้ง 
ชุมชนทุ่งป่า
เก็ด 

250,000     จัดซ้ือ
เครื่องออก
ก าลังกาย
กลางแจ้ง  

ประชาชนมาร่วม
แข่งขัน กีฬาและมี
สุขภาพแข็งแรง 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

ชุมชนแม่ดู ่         
4 โครงการจัดซ้ือเครื่องออก

ก าลังกายกลางแจ้ง  
เพื่อให้ประชาชนมี
เครื่องออกก าลังกาย 

จัดซ้ือเครื่อง
ออกก าลังกาย
กลางแจ้ง 
ชุมชนแม่ดู่ 

250,000     จัดซ้ือ
เครื่องออก
ก าลังกาย
กลางแจ้ง  

ประชาชนมาร่วม
แข่งขัน กีฬาและมี
สุขภาพแข็งแรง 

กอง 
สาธารณสุขฯ 
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3.1 แผนงำนสำธำรณสขุ 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำด

ว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

ชุมชนหลิ่งม่ืน         
5 โครงการจัดซ้ือเครื่องออก

ก าลังกายกลางแจ้ง  
เพื่อให้ประชาชนมี
เครื่องออกก าลังกาย 

จัดซ้ือเครื่อง
ออกก าลัง
กาย
กลางแจ้ง 
ชุมชนหลิ่ง
ม่ืน 

250,000     จัดซ้ือ
เครื่องออก
ก าลังกาย
กลางแจ้ง  

ประชาชนมาร่วม
แข่งขัน กีฬาและมี
สุขภาพแข็งแรง 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

ภำพรวมเทศบำลเมืองแม่โจ้         
6 โครงการบริการการแพทย์

ฉุกเฉิน 
เพื่อให้ประชาชนที่
เจ็บ 
ป่วยฉุกเฉินและ
ผู้บาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุได้รับการ
ช่วยเหลืออย่าง
รวดเร็ว ปลอดภัย 
ลดความรุนแรงของ
การบาดเจ็บและ
อาการป่วยที่อาจ
ส่งผลถึงชีวิตได้ 
 

จ้างเหมา
บุคคล 
ภายนอก 
จ านวน 10 
คน ปฏิบัติ 
งานด้านการ 
แพทย์
ฉุกเฉิน 

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 การ
ประเมิน
ความพึง
พอใจของ
ผู้ใช้บริกา
ร 
ไม่น้อย
กว่าร้อย
ละ 85 

ประชาชนที่เจ็บ 
ป่วยฉุกเฉินและ
ผู้บาดเจ็บจาก 
อุบัติเหตุได้รับการ
ช่วยเหลืออย่าง
รวดเร็ว ปลอดภัย 
สามารถลดความ
รุนแรงของอาการ
ป่วยและกา
บาดเจ็บ 
ที่อาจส่งผลถึงชีวิต
ได้ 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 
 



~ 236 ~ 

3.1 แผนงำนสำธำรณสขุ 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำด

ว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

7 โครงการป้องกันแก้ไข
ปัญหาโรคเอดส์และการ
ตั้งครรภ์ไม่พร้อม 

เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน
ให้เยาวชนและ
ประชาชน มีความรู้ 
ความเข้าใจเก่ียวกับ
ปัญหาโรคเอดส์และ
ผลกระทบที่เกิดจาก
การมีเพศสัมพันธ์
ก่อนวัยอันควร 
 

- จัดกิจกรรม
ป้องกันแก้ไข
ปัญหาโรค
เอดส์และการ
ตั้งครรภ์ไม่
พร้อม 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 การ
ประเมิน
ความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ  
ไม่น้อย
กว่า 
ร้อยละ 
85 
 

- เยาวชนและ
ประชาชนได้รับ
ความรู้และความ
เข้าใจเก่ียวกับโรค
เอดส์ที่ถูกต้อง 
- ประชาชนมี
ความตระหนัก
และรับรู้ถึง
ความส าคัญ 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

8. โครงการพัฒนาคุณภาพ
น้ าประปาในเขตเทศบาล
เมืองแม่โจ้ 

เพื่อพัฒนายกระดับ
คุณภาพน้ าประปาให้
ได้มาตรฐานกรม
อนามัย และเพื่อ
สุขภาพที่ดีของ
ประชาชน 

- 1.จัดกิจกรรม
อบรมพัฒนา
ศักยภาพผู้ดูแล 
ระบบประปา
หมู่บ้าน 
- 2.สุ่มเฝ้าระวัง
คุณภาพ
น้ าประปา ด้วย
ชุดทดสอบ
ภาคสนาม (อ.31 
และ อ.11)  
ทุก 3 เดือน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ระบบ
ประปา
หมู่บ้านได้
มาตรฐาน
ตามเกณฑ์
น้ าสะอาด
ของกรม
ส่งเสริม
การ
ปกครอง
ท้องถิ่น  

- ประชาชนได้รับ
น้ าประปาที่
สะอาด ปลอดภัย 
- ประชาชนมี
สุขภาพดี 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 



~ 237 ~ 

3.1 แผนงำนสำธำรณสขุ 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำด

ว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

9 โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก
แบบบูรณาการ 

- เพื่อลดอัตราป่วย
และตายของผู้ป่วย
โรคเลือดออกให้
น้อยลง 

- จัดให้มีการ
สนับสนุนวัสดุ  
และสารเคมี
ในการควบคุม
โรค
ไข้เลือดออก 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 - อัตรา
ป่วยด้วย
โรคไข้ 
เลือดออก
ลดลง ร้อย
ละ 20 
ของผู้ป่วย
ในปีที่ผ่าน
มา 
- มีวัสดุ
อุปกรณ์
เพียงพอ
ใช้ในการ
ปฏิบัติ
ป้องกัน
และ
ควบคุม
โรค
ไข้เลือดออ
ก 

- ไม่เกิดการ
ระบาดของโรค
ไข้เลือดออก 
 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 
 



~ 238 ~ 

3.1 แผนงำนสำธำรณสขุ 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำด

ว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

10 โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามโครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานของศาสตร์ตรา
จารย์ พลเอกเรือเอกหญิง 
พลอากาศเอกหญิง สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒตนวรขัตติยราช
นารี 

- เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ ความเข้าใจ
เก่ียวกับโรคพิษสุนัข
บ้า 
- เพื่อสร้างจิตส านึก
ในการดูแลสัตว์เลี้ยง
ไม่ให้เกิดผลกระทบ
ต่อชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม 
- เพื่อให้สัตว์กลุ่ม
เสี่ยงที่เป็นพาหะน า
โรคได้รับการฉีด
วัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าครอบคลุม
ทุกพื้นที่ในเขต
เทศบาลเมืองแม่โจ้ 

- ให้ความรู้
เรื่องโรคและ
การป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า
แก่ประชาชน 
- จัดกิจกรรม
อบรมพัฒนา
ศักยภาพผู้
ได้รับ
มอบหมายให้
ท าการฉีด
วัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า 
- ฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าให้แก่
สุนัขและแมว 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 - อัตรา
ป่วยด้วย
โรคโรค
พิษสุนัข
บ้าลดลง 
ร้อยละ 
20 ของ
ผู้ป่วยในปี
ที่ผ่านมา 
- มีวัสดุ
อุปกรณ์
เพียงพอ
ใช้ในการ
ปฏิบัติ
ป้องกัน
และ
ควบคุม
โรคโรค
พิษสุนัข
บ้า 

- ไม่เกิดการ
ระบาดของโรคโรค
พิษสุนัขบ้า 
 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 
 



~ 239 ~ 

3.1 แผนงำนสำธำรณสขุ 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำด

ว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

11 โครงการพัฒนาคุณภาพตู้
น้ าดื่มหยอดเหรียญในเขต
เทศบาลเมืองแม่โจ้ 

- เพื่อเฝ้าระวัง
คุ้มครองผู้บริโภค
และลดปัญหาการ
เจ็บป่วยจากโรคที่
เกิดจากน้ าเป็นสื่อ 

- ให้ความรู้ 
การดูแลการ
ควบคุมการ
ผลิตน้ าดื่มจาก
ตู้หยอดเหรียญ
แก่ผู้ 
ประกอบการ
และผู้เก่ียวข้อง 
- สุ่มเฝ้าระวัง
คุณ 
ภาพน้ าประปา 
ด้วยชุดทดสอบ
ภาคสนาม (อ.
11) ทุก 3 
เดือน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ตู้น้ าดื่ม
หยอด
เหรียญได้
มาตรฐาน
ตามเกณฑ์
น้ าบริโภค 
กรม
อนามัย ไม่
น้อยกว่า
ร้อยละ 
85 

- ผู้ประกอบการ
และผู้ดูแลมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการดูแล 
การควบคุมการ
ผลิตน้ าดื่มจากตู้
หยอดเหรียญ 
- ประชาชน
ผู้บริโภคได้รับน้ า
ดื่มที่สะอาด
ปลอดภัย 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 
 
 
 
 
 



~ 240 ~ 

3.1 แผนงำนสำธำรณสขุ 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำด

ว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

12 โครงการป้องกันการจมน้ า
ในเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี 

- เพื่อให้ความรู้และ
ฝึกทักษะเบื้องต้นใน
การช่วยเหลือตนเอง
และผู้อ่ืนเม่ือประสบ
อุบัติเหตุทางน้ าแก่
เด็กอายุต่ ากว่า 15 
ปี 
- เพื่อพัฒนา
อาสาสมัครในชุมชน 
เป็นทีมเครือข่ายเฝ้า
ระวังป้องกันเด็ก
จมน้ าในเขตเทศบาล
เมืองแม่โจ้ 
- เพื่อสร้างกระแส
การรับรู้ของคนใน
ชุมชนให้เห็น
ความส าคัญของ
ประเด็นปัญหาเด็ก
เสียชีวิตจากการ
จมน้ า 
 

- ให้ความรู้และ
ฝึกทักษะการ
ช่วยเหลือ
ตนเองเมื่อ
ประสบ
อุบัติเหตุทางน้ า
แก่เด็กอายุต่ า
กว่า 15 ปี 
- ให้ความรู้และ
ฝึกปฏิบัติการ
ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย
ทางน้ า และ
การช่วยเหลือ
การช่วยฟื้นคืน
ชีพผู้ท่ีตกน้ า 
แก่อาสาสมัคร
ในชุมชน 
- จัดการแหล่ง
น้ าเสี่ยง รวมท้ัง
จัดหาอุปกรณ์
ในการ
ช่วยเหลือไว้
บริเวณแหล่งน้ า
เสี่ยงในชุมชน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 - ผู้ที่เข้า
ร่วม
โครงการ
สามารถ
ช่วยเหลือ
ตนเอง
และผู้อ่ืน
เม่ือ
ประสบ
อุบัติเหตุ
ทางน้ าได้ 
ไม่น้อย
กว่าร้อย
ละ 85 
- มีการ
จัดการ
สิ่งแวดล้อ
มและ
แหล่งน้ า
เสี่ยง ไม่
น้อยกว่า
ร้อยละ 
80 

- เกิดทีมเครือข่าย
เฝ้าระวังป้องกัน
เด็กจมน้ าเทศบาล
เมืองแม่โจ้ 
- ชุมชนและ
ผู้ปกครองมีความ
ตระหนักในการ
ป้องกันการ
เสียชีวิตจากการ
ตกน้ าในเด็กอายุ
ต่ ากว่า 15 ปี 
- ไม่พบอุบัติการณ์
การการเสียชีวิต
จากการจมน้ าใน
เด็กอายุต่ ากว่า 
15 ปี 
 

กอง 
สาธารณสุขฯ 
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3.1 แผนงำนสำธำรณสขุ 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำด

ว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

13 โครงการพัฒนาสถาน
ประกอบกิจการด้าน
อาหารให้ได้มาตรฐาน
ร้านอาหารสะอาด รสชาติ
อร่อย (CFGT) 

- เพื่อให้ผู้ประกอบ
กิจการ  
ผู้สัมผัสอาหาร มี
ความรู้ ความเข้าใจ
ในการจัดการ
สุขาภิบาลอาหารที่
ถูกต้องตามหลัก
กฎหมายและหลัก
วิชาการ 
- เพื่อพัฒนา
ยกระดับคุณภาพ 
ความสะอาด ความ
ปลอดภัย ของสถาน
ประกอบกิจการด้าน
อาหาร 

- ให้ความรู้ด้าน
สุขาภิบาล
อาหารแก่ผู้
ประกอบ
กิจการและผู้
สัมผัสอาหาร 
- สุ่มตรวจเฝ้า
ระวังด้านสุขา 
ภิบาลอาหาร
ด้วยชุดทดสอบ
ภาคสนาม  
(อ.13) 
- มอบป้าย
รับรอง
มาตรฐาน
อาหารสะอาด 
รสชาติอร่อย 
ให้แก่สถาน
ประกอบ
กิจการด้าน
อาหารท่ีผ่าน
ตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 - ผู้ประกอบ 
กิจการและ
ผู้สัมผัส
อาหารผ่าน
การอบรม
ตาม
หลักสูตร
การ
สุขาภิบาล
อาหารของ
กรมอนามัย 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85 
- สถาน
ประกอบ
กิจการด้าน
อาหารผ่าน
ตามเกณฑ์
มาตรฐาน
อาหาร
สะอาด 
รสชาติ
อร่อย ไม่
น้อยกว่า
ร้อยละ 85 

ประชาชนในพื้นที่
ได้รับความ
ปลอดภัยและ
ความม่ันใจในการ
บริโภคอาหาร 

กอง 
สาธารณสุขฯ 
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3.1 แผนงำนสำธำรณสขุ 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำด

ว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

14 โครงการป้องกัน
และควบคุม
โรคติดต่อใน
ท้องถิ่น 

1.เพื่อให้ความรู้
แ ก่ ป ร ะ ช า ช น
ทั่วไป ,นักเรียน
ให้ มี ความรู้ ใ น
การป้องกันและ
ค ว บ คุ ม
โรคติดต่อที่อาจ
เ กิ ด ขึ้ น ใ น
ท้องถิ่น 
2.เพื่อส่ง เสริม
ใ ห้ ป ร ะ ช า ช น
ทั่วไป ,นักเรียน 
มีส่วนร่วมในการ
ป้ อ ง กั น แ ล ะ
ค ว บ คุ ม
โ ร ค ติ ด ต่ อ ใ น
ชุมชน 

ประชาชนและ
นักเรียนจ านวน 
100 คน ได้มี
ความรู้ในการ
ป้องกันฯและมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนมี
ความรู้และมีส่วน
ร่วมในการ
ป้องกันโรคติดต่อ
ในท้องถิ่น 

1. ประชาชน
ทั่วไป นักเรียนมี
ความรู้ในการ
ป้องกันและ
ควบคุม
โรคติดต่อใน
ท้องถิ่น 
2. ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการ
ป้องกันและ
ควบคุม
โรคติดต่อใน
ท้องถิ่น 

กองสาธารณสุข
ฯ 
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3.1 แผนงำนสำธำรณสขุ 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำด

ว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

15 อุดหนุนส าหรับด าเนินงาน
ตามโครงการท าหมันสุนัข
และแมวภายใต้โครงการ
สัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากตามประ
ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์อัครราชกุมารีกรม
พระศรีสวางควัฒนวร
ขัตติยราชนารี 

- เ พ่ือเป็นการควบคุม
ประชากรสุนัข แมว ให้
มีจ านวนที่เหมาะสม ท า
ใ ห้ อ ป ท .  ส า ม า ร ถ
บริหารจัดการฉีดวัคซีน
เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกัน ได้
ต า ม ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ ที่
อง ค์ก ารอนามั ย โ ลก 
(WHO)และองค์การโรค
ระบาดระหว่างประเทศ 
(OIE) ได้ก าหนด 
-เ พ่ือเ ป็นการท า งาน
ร่วมกันแบบบูรณาการ
และการท างานเป็นทีม
ภายใต้แนวคิดสุขภาพ
หนึ่งเดียว 
-เ พ่ื อ เ ป็ น ก า ร ส ร้ า ง
จิตส านึกของประชาชน
ผู้เลี้ยงสุนัขและแมว ให้
ค ว า ม ส า คั ญ ใ น ก า ร
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
และมีความรับผิดชอบ 
ต่อสั ตว์ เ ลี้ ย งของตน 
โดยไม่ เ ป็น ปัญหาต่อ
สังคมและไม่เป็นพาหะ 

ด าเนินการจัด
กาวัสดุ
อุปกรณ์ที่
จ าเป็น ได้แก่ 
เวชภัณฑ์ ให้มี
ความ
เหมาะสมและ
เพียงพอกับ
การปฏิบัติงาน
ในพื้นที่
เทศบาลเมือง
แม่โจ้ โดย
เป้าหมายหลัก
คือการควบคุม
ประชากรสัตว์
เลี้ยงโดยการ
ท าหมัน+ตอน 

90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 สุนัข แมว 
ได้รับการ
ท าท าหมัน 
ได้ตาม
เป้าหมายที่
ก าหนด ท า
ให้การ
ควบคุม
ประชากร
และการ
ป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า 
เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

1.ประชาชน มี
ความรู้ ความ
เข้าใจ เรื่อง
โรคติดต่อและ
การดูแลสุขภาพ
ที่ทันเหตุการณ์ 
สามารถดูแล
สุขภาพตนเอง 
ครอบครัว และ
คนชุมชนได้ 
2.ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการดูแล
สุขภาพ ลด
ภาวะเสี่ยงต่อ
การเกิดโรค ร่วม
ป้องกัน ควบคุม
โรคติดต่อที่
ส าคัญอย่าง
ต่อเน่ือง
สม่ าเสมอ 

กองสาธารณสุข 
ร่วมกับ 

ส านักงานปศุ
สัตว์จังหวัด
เชียงใหม่ 

 

รวม 15 โครงกำร   3,340,000 2,090,000 2,090,000 2,090,000 2,090,000    

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 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำด

ว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

ภำพรวมเทศบำลเมืองแม่โจ้         
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวัน

งดสูบบุหรี่โลก 
 (31 พฤษภาคม) 

- เพื่อให้ความรู้ใน
เรื่องโทษและพิษภัย
ของบุหรี่ 

จัดกิจกรรม
รณรงค์งดสูบ
บุหรี่ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความรู้ 
ความเข้าใจ 
ในเร่ืองโทษ
และพิษภัย
ของบุหร่ี 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85 

เยาวชนและ
ประชาชน 
มีความรู้ ความ
เข้าใจ ตระหนักถึง
โทษภัยบุหรี่ และ
ปรับพฤติกรรมลด 
เลิกบุหรี่ 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

2. อุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุขให้แก่
คณะกรรมการชุมชนเตา
ไห 1 

เพื่อด าเนินโครงการ
ตามพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

พื้นที่ชุมชน 
เตาไห 1 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ครอบคลุม
พื้นที่
เป้าหมาย 
ไม่น้อย
กว่าร้อย
ละ 80 

ประชาชนในพื้นที่
ได้รับการส่งเสริม 
สนับสนุนและ
แก้ไขปัญหา
สุขภาพตามบริบท
ของพื้นที่ 

คณะกรรม 
การชุมชน 
เตาไห 1  
หมู่ 1 
ต.หนองหาร 

3. อุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุขให้แก่
คณะกรรมการชุมชนเตา
ไห 2 

เพื่อด าเนินโครงการ
ตามพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

พื้นที่ชุมชน 
เตาไห 2  

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ครอบคลุม
พื้นที่
เป้าหมาย 
ไม่น้อย
กว่าร้อย
ละ 80 

ประชาชนในพื้นที่
ได้รับการส่งเสริม 
สนับสนุนและ
แก้ไขปัญหา
สุขภาพตามบริบท
ของพื้นที่ 

คณะกรรม 
การชุมชน 
เตาไห 2 
หมู่ 1 
ต.หนองหาร 
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3.2 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำด

ว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

4. อุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุขให้แก่
คณะกรรมการชุมชนป่าบง 

เพื่อด าเนินโครงการ
ตามพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

พื้นที่ชุมชน 
ป่าบง 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ครอบคลุม
พื้นที่
เป้าหมาย 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ประชาชนใน
พื้นที่ได้รับการ
ส่งเสริม 
สนับสนุนและ
แก้ไขปัญหา
สุขภาพตาม
บริบทของพื้นที่ 

คณะกรรม 
การชุมชน 
ป่าบง  
หมู่ 2 
ต.หนองหาร 

5.  อุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุขให้แก่
คณะกรรมการชุมชนป่า
ขาม 

เพื่อด าเนินโครงการ
ตามพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

พื้นที่ชุมชน 
ป่าขาม 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ครอบคลุม
พื้นที่
เป้าหมาย 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ประชาชนใน
พื้นที่ได้รับการ
ส่งเสริม 
สนับสนุนและ
แก้ไขปัญหา
สุขภาพตาม
บริบทของพื้นที่ 

คณะกรรม 
การชุมชน 
ป่าขาม 
หมู่ 3 
ต.หนองหาร 

6 อุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุขให้แก่
คณะกรรมการชุมชนห้วย
เก๋ียง 

เพื่อด าเนินโครงการ
ตามพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

พื้นที่ชุมชน 
ห้วยเก๋ียง 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ครอบคลุม
พื้นที่
เป้าหมาย 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ประชาชนใน
พื้นที่ได้รับการ
ส่งเสริม 
สนับสนุนและ
แก้ไขปัญหา
สุขภาพตาม
บริบทของพื้นที่ 

คณะกรรม 
การชุมชน 
ห้วยเก๋ียง 
หมู่ 3 
ต.หนองหาร 
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3.2 สร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำด

ว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

7.  อุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุขให้แก่
คณะกรรมการชุมชนแม่โจ้ 

เพื่อด าเนินโครงการ
ตามพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

พื้นที่ชุมชนแม่
โจ้ 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ครอบคลุม
พื้นที่
เป้าหมาย 
ไม่น้อย
กว่าร้อย
ละ 80 

ประชาชนในพื้นที่
ได้รับการส่งเสริม 
สนับสนุนและ
แก้ไขปัญหา
สุขภาพตามบริบท
ของพื้นที่ 

คณะกรรม 
การชุมชน 
แม่โจ้ 
หมู่ 4 
ต.หนองหาร 

8.  อุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุขให้แก่
คณะกรรมการชุมชน
สหกรณ์นิคม 1 

เพื่อด าเนินโครงการ
ตามพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

พื้นที่ชุมชน
สหกรณ์นิคม 1  
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ครอบคลุม
พื้นที่
เป้าหมาย 
ไม่น้อย
กว่าร้อย
ละ 80 

ประชาชนในพื้นที่
ได้รับการส่งเสริม 
สนับสนุนและ
แก้ไขปัญหา
สุขภาพตามบริบท
ของพื้นที่ 

คณะกรรม 
การชุมชน
สหกรณ์นิคม 1 
หมู่ 5 
ต.หนองหาร 

9 อุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุขให้แก่
คณะกรรมการชุมชน
สหกรณ์นิคม 2 

เพื่อด าเนินโครงการ
ตามพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

พื้นที่ชุมชน
สหกรณ์นิคม 2  
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ครอบคลุม
พื้นที่
เป้าหมาย 
ไม่น้อย
กว่าร้อย
ละ 80 

ประชาชนในพื้นที่
ได้รับการส่งเสริม 
สนับสนุนและ
แก้ไขปัญหา
สุขภาพตามบริบท
ของพื้นที่ 

คณะกรรม 
การชุมชน
สหกรณ์นิคม 2 
หมู่ 5 
ต.หนองหาร 
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3.2 สร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำด

ว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

10.  อุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุขให้แก่
คณะกรรมการชุมชนทุ่งป่า
เก็ด 

เพื่อด าเนินโครงการ
ตามพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

พื้นที่ชุมชน 
ทุ่งป่าเก็ด  

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ครอบคลุม
พื้นที่
เป้าหมาย 
ไม่น้อย
กว่าร้อย
ละ 80 

ประชาชนในพื้นที่
ได้รับการส่งเสริม 
สนับสนุนและ
แก้ไขปัญหา
สุขภาพตามบริบท
ของพื้นที่ 

คณะกรรม 
การชุมชน 
ทุ่งป่าเก็ด 
หมู่ 6 
ต.หนองหาร 

11. อุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุขให้แก่
คณะกรรมการชุมชนทุ่ง
หม่ืนน้อย 

เพื่อด าเนินโครงการ
ตามพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

พื้นที่ชุมชน 
ทุ่งหม่ืนน้อย  

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ครอบคลุม
พื้นที่
เป้าหมาย 
ไม่น้อย
กว่าร้อย
ละ 80 

ประชาชนในพื้นที่
ได้รับการส่งเสริม 
สนับสนุนและ
แก้ไขปัญหา
สุขภาพตามบริบท
ของพื้นที่ 

คณะกรรม 
การชุมชน 
ทุ่งหม่ืนน้อย 
หมู่ 9 
ต.หนองหาร 

12 อุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุขให้แก่
คณะกรรมการชุมชน
เกษตรใหม่ 

เพื่อด าเนินโครงการ
ตามพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

พื้นที่ชุมชน 
เกษตรใหม่  

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ครอบคลุม
พื้นที่
เป้าหมาย 
ไม่น้อย
กว่าร้อย
ละ 80 

ประชาชนในพื้นที่
ได้รับการส่งเสริม 
สนับสนุนและ
แก้ไขปัญหา
สุขภาพตามบริบท
ของพื้นที่ 

คณะกรรม 
การชุมชน
เกษตรใหม่ 
หมู่ 10 
ต.หนองหาร 
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3.2 สร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำด

ว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

13.  อุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุขให้แก่
คณะกรรมการชุมชนไร่
สหกรณ์ 

เพื่อด าเนินโครงการ
ตามพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

พื้นที่ชุมชน 
ไร่สหกรณ์  

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ครอบคลุม
พื้นที่
เป้าหมาย 
ไม่น้อย
กว่าร้อย
ละ 80 

ประชาชนในพื้นที่
ได้รับการส่งเสริม 
สนับสนุนและ
แก้ไขปัญหา
สุขภาพตามบริบท
ของพื้นที่ 

คณะกรรม 
การชุมชน 
ไร่สหกรณ์ 
หมู่ 11 
ต.หนองหาร 

14.  อุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุขให้แก่
คณะกรรมการชุมชนแม่โจ้
ใหม่ 

เพื่อด าเนินโครงการ
ตามพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

พื้นที่ชุมชน 
แม่โจ้ใหม่ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ครอบคลุม
พื้นที่
เป้าหมาย 
ไม่น้อย
กว่าร้อย
ละ 80 

ประชาชนในพื้นที่
ได้รับการส่งเสริม 
สนับสนุนและ
แก้ไขปัญหา
สุขภาพตามบริบท
ของพื้นที่ 

คณะกรรม 
การชุมชน 
แม่โจ้ใหม่ 
หมู่ 12 
ต.หนองหาร 

15 อุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุขให้แก่
คณะกรรมการชุมชนแม่ดู่ 

เพื่อด าเนินโครงการ
ตามพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

พื้นที่ชุมชน
แม่ดู่ 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ครอบคลุม
พื้นที่
เป้าหมาย 
ไม่น้อย
กว่าร้อย
ละ 80 

ประชาชนในพื้นที่
ได้รับการส่งเสริม 
สนับสนุนและ
แก้ไขปัญหา
สุขภาพตามบริบท
ของพื้นที่ 

คณะกรรม 
การชุมชนแม่ดู่ 
หมู่ 5 
ต.ป่าไผ่ 
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3.2 สร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำด

ว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

16.  อุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุขให้แก่
คณะกรรมการชุมชนหนอง
ทราย 

เพื่อด าเนินโครงการ
ตามพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

พื้นที่ชุมชน 
หนองทราย  

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ครอบคลุม
พื้นที่
เป้าหมาย 
ไม่น้อย
กว่าร้อย
ละ 80 

ประชาชนในพื้นที่
ได้รับการส่งเสริม 
สนับสนุนและ
แก้ไขปัญหา
สุขภาพตามบริบท
ของพื้นที่ 

คณะกรรม 
การชุมชนหนอง
ทราย 
หมู่ 5 
ต.ป่าไผ่ 

17.  อุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุขให้แก่
คณะกรรมการชุมชนหลิ่ง
ม่ืน 

เพื่อด าเนินโครงการ
ตามพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

พื้นที่ชุมชน
หลิ่งม่ืน 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ครอบคลุม
พื้นที่
เป้าหมาย 
ไม่น้อย
กว่าร้อย
ละ 80 

ประชาชนในพื้นที่
ได้รับการส่งเสริม 
สนับสนุนและ
แก้ไขปัญหา
สุขภาพตามบริบท
ของพื้นที่ 

คณะกรรม 
การชุมชน 
หลิ่งม่ืน 
หมู่ 10 
ต.ป่าไผ่ 

18. อุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุขให้แก่
คณะกรรมการชุมชน
พัฒนาทรายแก้ว 

เพื่อด าเนินโครงการ
ตามพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

พื้นที่ชุมชน
พัฒนาทราย
แก้ว  
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ครอบคลุม
พื้นที่
เป้าหมาย 
ไม่น้อย
กว่าร้อย
ละ 80 

ประชาชนในพื้นที่
ได้รับการส่งเสริม 
สนับสนุนและ
แก้ไขปัญหา
สุขภาพตามบริบท
ของพื้นที่ 

คณะกรรม 
การชุมชน
พัฒนาทรายแก้ว 
หมู่ 13 ต.ป่าไผ่ 
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3.2 สร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

19 อุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุขให้แก่
คณะกรรมการชุมชนแพะป่า
ห้า 

เพื่อด าเนิน
โครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

พื้นที่ชุมชน 
แพะป่าห้า  
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ครอบคลุม
พื้นที่
เป้าหมาย 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ประชาชนในพื้นที่
ได้รับการส่งเสริม 
สนับสนุนและแก้ไข
ปัญหาสุขภาพตาม
บริบทของพื้นที่ 

คณะกรรม 
การชุมชน 
แพะป่าห้า 
หมู่ 4 
ต.หนองจ๊อม 

20.  อุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุขให้แก่
คณะกรรมการชุมชนศรี
สหกรณ์ 

เพื่อด าเนิน
โครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

พื้นที่ชุมชน 
ศรีสหกรณ์  

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ครอบคลุม
พื้นที่
เป้าหมาย 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ประชาชนในพื้นที่
ได้รับการส่งเสริม 
สนับสนุนและแก้ไข
ปัญหาสุขภาพตาม
บริบทของพื้นที่ 

คณะกรรม 
การชุมชน 
ศรีสหกรณ์ 
หมู่ 7 
ต.หนองจ๊อม 
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3.2 สร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำด

ว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

21.  โครงการวิถีพุทธ วิถีธรรม 
คนดีศรีล้านนา เทศบาล
เมืองแม่โจ้ 

1.เพ่ือส่งเสริมพัฒนาให้
ผู้เข้าร่วมการอบรมใช้
หลักธรรมะในการสร้าง
ทัศนคติทีด่ีต่อการ
ท างานเกิดทักษะในการ
ท างานอย่างมีความสขุ
พัฒนาศักยภาพในการ
ท างานให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 
2.เพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนาให้ประชาชน
ทั่วไป ผู้สูงอายุ สตรีใช้
ชีวิตในสังคมอย่างมี
ความสุข โดยใช้ธรรมะ 
และหลักค าสอนของ
พระพุทธศาสนาในการ
ด ารงชีวติ 

คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา
เทศบาล 
พนักงาน
เทศบาล 
ประธานชุมชน 
กรรมการชุมชน 
กลุ่มสตรีแม่บ้าน 
กลุ่มผู้สูงอายุ 
และประชาชน
ทั่วไป  
จ านวน  300 
คน 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ
ของ 
จ านวน 
ผู้เข้าร่วม 

ผู้เข้ารับการอบรม
มีคุณธรรม
จริยธรรม สามารถ
แก้ปัญหาชีวิตโดย
น าธรรมะมา
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน
อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
เกิดทักษะในการ
อยู่ร่วมกันในสังคม
อย่างมีความสุข 
พัฒนาศักยภาพใน
การท างานให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

กองการศึกษา 
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3.2 สร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำด

ว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

22 โครงการสามวัยสาน
สัมพันธ์ครอบครัว 
เทศบาลเมืองแม่โจ้ 
 

เพื่อให้พุทธศาสนา
เป็นที่ยึดเหน่ียว
จิตใจ ในการด าเนิน
ชีวิต เพื่อสร้าง
จิตส านึกให้
ครอบครัวเกิดความ
รักความหวงแหน 
ตลอดถึง ปลูกฝัง
และเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม 
เพื่อส่งเสริมให้
ครอบครัวมีกิจกรรม
ร่วมกัน 

สมาชิก
ครอบครัว 
(พ่อ แม่ ลูก 
ปู่ย่า ตา 
ยาย) 
ในพื้นที่เขต
เทศบาล
เมืองแม่โจ้ 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ร้อยละ
ของ 
จ านวน 
ผู้เข้าร่วม 

สามารถน าพุทธ
ศาสนามาเป็นที่ยึด
เหน่ียวจิตใจ ในกา
รดเนิน
ชีวิตประจ าวัน 
และสร้างจิตส านึก
ให้ครอบครัวเกิด
ความรักความหวง
แหนตลอด ถึงสมา
รถปลูกฝังและ
เสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม 
ส่งเสริมให้
ครอบครัวมี
กิจกรรมร่วมกัน
และให้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ 

ส านักปลัดฯ 
งานพัฒนา

ชุมชน 
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3.2สร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำด

ว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

23 โครงการอุ่นไอรักจาก
ครอบครัว เทศบาลเมือง
แม่โจ้ 
 

เพื่อเพิ่ม
ความสัมพันธ์ใน
ครอบครัว เพิ่มความ
ม่ันใจในบทบาทพ่อ
แม่/บทบาทสมาชิก
อ่ืน ๆ และสร้าง
เครือข่ายกลุ่มอุ่นไอ
รักจากครอบครัว 

เด็กและ
ผู้ปกครองใน
เขตเทศบาล
เมืองแม่โจ้  
จ านวน  100 
คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ
ของ 
จ านวน 
ผู้เข้าร่วม 

สามารถน าพุทธ
ศาสนามาเป็นที่ยึด
เหน่ียวจิตใจ ในกา
รดเนิน
ชีวิตประจ าวัน 
และสร้างจิตส านึก
ให้ครอบครัวเกิด
ความรักความหวง
แหนตลอด ถึงสมา
รถปลูกฝังและ
เสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม 
ส่งเสริมให้
ครอบครัวมี
กิจกรรมร่วมกัน
และให้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ 

ส านักปลัดฯ 
งานพัฒนา

ชุมชน 
 
 

 
 
 
 
 



~ 254 ~ 

3.2สร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำด

ว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

24 โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลเมืองแม่โจ้ 
ประจ าปี 
 

เพื่อให้ผู้สูงอายุมี
ความรู้ความเข้าใจ 
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการ
ดูแลสุขภาพอนามัย
ของตนเอง ทั้งด้าน
โภชนาการ การ
ฟื้นฟูสมรรถภาพ
ร่างกายและจิตใจ 
เพื่อสร้างขวัญและ
ก าลังใจให้ผู้สูงอายุมี
ทัศนคติที่ดีต่อการ
ดูแลสุขภาพที่
เป็นอยู่ในปัจจุบัน 

ผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลเมือง
แม่โจ้จ านวน  
19  ชุมชน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ
ของ 
จ านวน 
ผู้เข้าร่วม 

ผู้สูงอายุมีความรู้
ความเข้าใจ 
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการ
ดูแลสุขภาพ
อนามัยของตนเอง
ทั้งด้านโภชนาการ 
การฟื้นฟู
สมรรถภาพ
ร่างกายและจิตใจ 
สร้างขวัญและ
ก าลังใจให้ผู้สูงอายุ
มีทัศนคติที่ดีต่อ
การดูแลสุขภาพให้
แข็งแรงเพื่อด ารง
อยู่ในสังคมอย่างมี
คุณค่า 

ส านักปลัดฯ 
งานพัฒนา

ชุมชน 
 
 

 
 
 
 
 



~ 255 ~ 

3.2สร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำด

ว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

25 โครงการอบรมให้ความรู้ผู้
สูงวัยใส่ใจสุขภาพและ
ส่งเสริมอาชีพ  
 

เพื่อตรวจและบ าบัด
สุขภาพของคนใน
ชุมชน โดยวิธี
ธรรมชาติบ าบัด 
เพิ่มพูนความรู้ด้าน
การดูแลสุขภาพทั้ง
ร่างกายและจิตใจ 
และส่งเสริมอาชีพได้ 
เพื่อให้ชุมชนและ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ในด้านการส่งเสริม
สุขภาพ 

กลุ่มผู้สูงอายุ
ภายในเขต
เทศบาลเมือง
แม่โจ้จ านวน  
50 คน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ
ของ 
จ านวน 
ผู้เข้าร่วม 

กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่ม
สตรีแม่บ้าน กลุ่ม
เยาวชนทั่วไปใน
เขตเทศบาลเมือง
แม่โจ้ มีข้อมูล
เก่ียวกับครูภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
และผลงานไว้
ศึกษาและสืบทอด
ต่อไป 

ส านักปลัดฯ 
งานพัฒนา

ชุมชน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



~ 256 ~ 

3.2สร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำด

ว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

26 อุดหนุนที่กลุ่มผู้สูงอายุ
เทศบาลเมืองแม่โจ้ตาม
โครงการอบรมและศึกษา
ดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของผู้สูงอายุ 
 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของกลุ่มผู้สูงอายุ 
อันจะสร้าง
ประโยชน์สูงสุด
ให้แก่กลุ่มและน ามา
ซ่ึงความเข้มแข็งของ
กลุ่มฯ  ผู้สูงอายุมี
โอกาสแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น มีการ
ท ากิจกรรมร่วมกัน
เป็นหมู่คณะ 
ก่อให้เกิดความ
สามัคคี ขวัญและ
ก าลังใจในกลุ่ม
ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุมี
การพบปะ ได้พูดคุย 
มีความสนิทสนม 
และมีความสมัคร
สมานสามัคคี
ระหว่างกลุ่ม 

ผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลเมือง
แม่โจ้ 
เจ้าหน้าที่
ผู้เก่ียวข้อง 
จ านวน  120 
คน 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ
ของ 
จ านวน 
ผู้เข้าร่วม 

ผู้สูงอายุสามารถ
น าความรู้จาก
การศึกษาดูงานมา
พัฒนาศักยภาพ
ของกลุ่มผู้สูงอายุ 
ให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้นและน ามาซ่ึง
ความเข้มแข็งของ
กลุ่ม มีการ
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น มีการท า
กิจกรรมร่วมกัน
เป็นหมู่คณะ 
ก่อให้เกิดความ
สามัคคี สร้างขวัญ
และก าลังใจใน
กลุ่มผู้สูงอายุ 

ส านักปลัดฯ 
งานพัฒนา

ชุมชน 
กับ 

กลุ่มผู้สูงอายุ
เทศบาลเมืองแม่

โจ้ 
 

 
 



~ 257 ~ 

3.2สร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำด

ว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

27 อุดหนุนกลุ่มสตรีแม่บ้าน
เทศบาลเมืองแม่โจ้ตาม
โครงการพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มสตรีแม่บ้านเทศบาล
เมืองแม่โจ้ เน่ืองใน “วัน
สตรีสากล”  

เพื่อเสริมสร้างเจต
คติการให้โอกาสสตรี 
โดยค านึงถึงศักดิ์ศรี
และคุณค่าความเป็น
มนุษย์ความเสมอ
ภาคระหว่างหญิง
และชาย การ
ส่งเสริมศักยภาพ
สตรี การพิทักษ์สิทธิ
และคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชนของสตรีที่
ไม่เสมอภาค เพื่อ
น าไปสู่การ
ด าเนินงานที่
เหมาะสม 
 

กลุ่มสตรี
แม่บ้าน ใน
พื้นที่ และ
กลุ่มพัฒนา
สตรีแม่บ้านใน
พื้นที่และ
เครือข่าย
ประชาชน
ทั่วไปใน
อ าเภอสัน
ทราย 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ
ของ 
จ านวน 
ผู้เข้าร่วม 

กลุ่มสตรีมีความรู้ 
ความเข้าใจและ
ตระหนักใน
ความส าคัญของ
สตรี และมีส่วน
ร่วมในการส่งเสริม
สนับสนุนการจัด
กิจกรรมเน่ืองใน
วันสตรีสากลให้
กว้างขวางขึ้น เพื่อ
สร้างความ
ตระหนักให้
สาธารณชนเห็น
ความส าคัญใน
ศักยภาพของสตรี
ในการเป็นส่วน
หน่ึงของการ
พัฒนาสังคม 

ส านักปลัดฯ 
งานพัฒนา

ชุมชน 
กับ 

กลุ่มสตรีแม่บ้าน
เทศบาลเมืองแม่

โจ้ 

 
 
 
 



~ 258 ~ 

3.2 สร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำด

ว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

28 อุดหนุนที่กลุ่มสตรีแม่บ้าน
เทศบาลเมืองแม่โจ้ตาม
โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มสตรีแม่บ้าน
เทศบาลเมืองแม่โจ้  
 

เพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพในการ
พัฒนาตนเองของ
สตรี ให้เป็นที่
ยอมรับต่อสังคม 
และส่งเสริมกิจกรรม
ที่แสดงศักยภาพของ
กลุ่มสตรี เสริมสร้าง
ความรู้ ทักษะ และ
เพิ่มขีด
ความสามารถต่อ
การพัฒนาความเป็น
ผู้น าของสตรีในการ
ที่จะบริหารจัดการ
องค์กรสตรีให้มี
ประสิทธิภาพ 

กลุ่มสตรี
แม่บ้าน ใน
เขตเทศบาล
เมืองแม่โจ้ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ
ของ 
จ านวน 
ผู้เข้าร่วม 

สตรีได้พัฒนา
ศักยภาพของ
ตนเองได้ดียิ่งขึ้น 
ส่งเสริมให้สามารถ
แสดงออกซ่ึง
ความสามารถและ
ศักยภาพ สร้าง
ความภาคภูมิใจ
ให้กับตนเอง
ครอบครัว และ
สังคม 

ส านักปลัดฯ 
งานพัฒนา

ชุมชน 
กับ 

กลุ่มสตรีแม่บ้าน
เทศบาลเมืองแม่

โจ้ 
 

 
 
 
 
 



~ 259 ~ 

3.2สร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำด

ว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

29 อุดหนุนที่กลุ่มผู้สูงอายุ
เทศบาลเมืองแม่โจ้ตาม
โครงการสืบสานภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  

เพื่ออุดหนุนการเป็น
ค่าด าเนินกิจกรรม
ต่างๆของกลุ่ม
ผู้สูงอายุเทศบาล
เมืองแม่โจ้ 

เ พื่ อ อุ ดห นุ น
ก า ร เ ป็ น ค่ า
ด า เ นิ น
กิจกรรมต่ าง 
ๆ  ข อ ง ก ลุ่ ม
ผู้สูงอายุ 
-โครงการสืบ
สานภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ
ของ 
จ านวน 
ผู้เข้าร่วม 

ได้มีความรู้ ความ
เข้าใจในการดูแล
รักษาสุขภาพของ
ตนเองโดยวิธี
ธรรมชาติบ าบัด 
สามารถน าความรู้
ที่ได้รับมาปรับใช้
ในชีวิตประจ าวัน 
เพิ่มพูนความรู้
ด้านการดูแล
สุขภาพทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจ 
และสร้างอาชีพ
ให้กับผู้เข้ารับการ
อบรมได้ 

ส านักปลัดฯ 
งานพัฒนา

ชุมชน 
 
 

 
 
 
 
 
 



~ 260 ~ 

3.2สร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำด

ว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

30 อุดหนุนกลุ่มสวัสดิการ
ชุมชนเทศบาลเมืองแม่
โจ้ 
 

เพื่ออุดหนุนการเป็น
ค่าด าเนินกิจกรรม
ต่างๆของอุดหนุนกลุ่ม
สวัสดิการชุมชน
เทศบาลเมืองแม่โจ้ 
 

เพื่ออุดหนุน
การเป็นค่ า
ด า เ นิ น
กิจกรรมต่าง 
ๆ ของกลุ่ม
ส วั ส ดิ ก า ร
ชุ ม ช น
เ ท ศ บ า ล
เมืองแม่โจ ้

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ
ของ 
จ านวน 
ผู้เข้าร่วม 

ประชาชนในพื้นที่
ได้รับการส่งเสริม 
สนับสนุน 

ส านักปลัดฯ 
งานพัฒนา

ชุมชน 
 

31 โครงการเตรียมความ
พร้อมผู้สูงอายุเข้าสู่
สังคมสูงวัย 

เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีความรู้
ความเข้าใจ ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการดูแล
สุขภาพอนามัยของตนเอง 
ทั้งด้านโภชนาการ การ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพร่างกาย
และจิตใจ เพ่ือสร้างขวัญ
และก าลังใจให้ผู้สูงอายุมี
ทัศนคติทีด่ีต่อการดูแล
สุขภาพที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบัน 

ผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลเมือง
แม่โจ้จ านวน  
19  ชุมชน 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ
ของ 
จ านวน 
ผู้เข้าร่วม 

ผู้สูงอายุมีความรู้
ความเข้าใจ 
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการดูแล
สุขภาพอนามัยของ
ตนเองทั้งด้าน
โภชนาการ การฟ้ืนฟู
สมรรถภาพร่างกาย
และจิตใจ สร้างขวัญ
และก าลังใจให้
ผู้สูงอายุมีทัศนคติทีด่ี
ต่อการดูแลสุขภาพให้
แข็งแรงเพ่ือด ารงอยู่
ในสังคมอย่างมีคุณค่า 

ส านักปลัดฯ 
งานพัฒนา

ชุมชน 
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3.2 แผนงำนสร้ำงควำมเข็มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำด

ว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

32 โครงการพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มสตรีในเขต
เทบาลเมืองแม่โจ้ 
 

เพ่ือเสริมสร้างเจตคติการ
ให้โอกาสสตรี โดย
ค านึงถึงศักดิ์ศรีและคุณค่า
ความเป็นมนุษย์ความ
เสมอภาคระหว่างหญิง
และชาย การส่งเสริม
ศักยภาพสตรี การพิทักษ์
สิทธิและคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชนของสตรีที่ไม่
เสมอภาค เพ่ือน าไปสู่การ
ด าเนินงานที่เหมาะสม 
 

กลุ่มสตรี
แม่บ้าน ใน
พื้นที่ และ
กลุ่ม
พัฒนาสตรี
แม่บ้านใน
พื้นที ่

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ 
จ านวน 
ผู้เข้าร่วม 

กลุ่มสตรีมีความรู้ ความ
เข้าใจและตระหนักใน
ความส าคัญของสตร ี
และมีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดกิจกรรมเน่ืองในวัน
สตรีสากลให้กว้างขวาง
ข้ึน เพื่อสร้างความ
ตระหนักให้สาธารณชน
เห็นความส าคัญใน
ศักยภาพของสตรีใน
การเป็นส่วนหน่ึงของ
การพัฒนาสงัคม 

ส านักปลัดฯ 
งานพัฒนา

ชุมชน 
 

ชุมชนป่ำขำม         
33 โครงการส่งเสริม

คุณภาพชีวิตชุมชนป่า
ขาม 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
กลุ่มประชาชนในชุมชนป่า
ขาม อันจะสร้างประโยชน์
สูงสุดให้แก่กลุ่มและน ามา
ซ่ึงความเข้มแข็งของกลุ่มฯ  
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
มีการท ากิจกรรมร่วมกัน
เป็นหมู่คณะ ก่อให้เกิด
ความสามัคคี ขวัญและ
ก าลังใจในกลุ่ม 

ประชาชนใน
ชุมชนป่า
ขามจ านวน 
50 คน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ 
จ านวน 
ผู้เข้าร่วม 

ประชาชนสามารถน า
ความรู้จากพัฒนา
ศักยภาพของกลุ่ม ให้มี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึนและ
น ามาซึ่งความเข้มแข็ง
ของกลุ่ม มีการ
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น มีการท า
กิจกรรมร่วมกันเป็นหมู่
คณะ  

ส านักปลัดฯ 
งานพัฒนา

ชุมชน 
กับ 

ชุมชนป่าขาม 

รวม 33 โตรงกำร   2,425,000 2,425,000 2,425,000 2,425,000 2,425,000    
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3.3แผนงำนสังคมสงเครำะห์ 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

ภำพรวมของเทศบำล         
1 โครงการ ส่งเสริมคน

พิการท างานใน
หน่วยงานภาครัฐ 
เทศบาลเมืองแม่โจ้  
 

1. เพื่อส่งเสริมให้คน
พิการได้มีโอกาส
ท างานในหน่วยงาน
ภาครัฐ 
2. เพื่อให้ภาครัฐเป็น
หน่วยงานตัวอย่างใน
การจ้างคนพิการ ซ่ึง
เป็นการแสดงถึงความ
ตั้งใจจริงของรัฐบาลที่
จะให้การสนับสนุนคน
พิการให้ได้รับสิทธิและ
โอกาสเท่าเทียมกับ
ผู้อ่ืนและเป็น
แบบอย่างให้กับ
ภาคเอกชน 

จ้างเหมาคน
พิการ
ปฏิบัติงาน  
จ านวน 1 คน 
 

90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 ร้อยละของ 
จ านวน 
ผู้เข้าร่วม 

1. คนพิการได้รับ
การจ้างงานใน
หน่วยงานของรัฐ 
2. สร้างโอกาสการมี
งานท าของคนพิการ
ในหน่วยงานภาครัฐ 
และสามารถน าไป
ขยายผลใน
หน่วยงานภาครัฐ 
อ่ืน ๆ รวมทั้งเป็น
แบบอย่างแก่
ภาคเอกชน  

ส านักปลัดฯ 
งานพัฒนา

ชุมชน 
 
 

2 โครงการสงเคราะห์
ประชาชนผู้ประสบ
ปัญหาความเดือดร้อน
หรือผูด้้อยโอกาสในเขต
เทศบาลเมืองแม่โจ้ 
 

เพื่อเป็นการบรรเทา
ความเดือดร้อนใน
เบื้องต้นให้แก่ผู้
ประสบปัญหาความ
เดือดร้อนหรือ
ผู้ด้อยโอกาสในเขต
เทศบาลเมืองแม่โจ้  

ประชาชนผู้
ได้รับความ
เดือดร้อน 
ประสบปัญหา
ครอบครัวและ
ผู้ด้อยโอกาส 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ 
จ านวน 
ผู้เข้าร่วม 

ช่วยบรรเทาความ
เดือนร้อนใน
เบื้องต้นให้แก่
ประสบปัญหาความ
เดือดร้อน หรือ
ผู้ด้อยโอกาสในเขต
เทศบาลเมืองแม่โจ้ 

ส านักปลัดฯ 
งานพัฒนา

ชุมชน 
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3.3แผนงำนสังคมสงเครำะห์ 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำด

ว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

3 โครงการสงเคราะห์
เด็กและเยาวชนที่
ประสบความ
เดือดร้อนในเขต
เทศบาลเมืองแม่โจ้ 
 

เพื่อเป็นการบรรเทา
ความเดือดร้อน ใน
เบื้องต้นให้แก่เด็กและ
เยาวชนผู้ประสบปัญหา
ความเดือดร้อน ในเขต
เทศบาล 
ช่วยเหลือสงเคราะห์และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตแก่
เด็กและเยาวชนผู้
ประสบปัญหาความ
เดือดร้อน และสร้าง
ขวัญและก าลังใจให้กับผู้
เดือดร้อนจากปัญหา
ครอบครัว หรือ
ผู้ด้อยโอกาส 

เด็กและ
เยาวชน ผู้
ได้รับความ
เดือดร้อน 
ประสบปัญหา
ครอบครัว ใน
เขตเทศบาล
เมืองแม่โจ้  
จ านวน  19 
ชุมชน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ
ของ 
จ านวน 
ผู้เข้าร่วม 

ช่วยบรรเทาความ
เดือดร้อนใน
เบื้องต้นให้แก่เด็ก
และเยาวชนผู้
ประสบปัญหา
ความเดือดร้อน 
หรือผู้ด้อยโอกาส
ในเขต และเด็ก
และเยาวชนผู้
ประสบปัญหา
ความเดือดร้อน 
หรือผู้ด้อยโอกาส 
ได้รับความ
ช่วยเหลือ
สงเคราะห์ และ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให้ดีขึ้น 

ส านักปลัดฯ 
งานพัฒนา

ชุมชน 
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3.3แผนงำนสังคมสงเครำะห์ 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำด

ว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

4 โครงการ จ้างงาน
ให้กับนักเรียน 
นักศึกษา ท างาน
ในช่วงปิดภาคเรียน
หรือวันหยุดราชการ 

เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้
ให้แก่นักเรียน นักศึกษา 
และลดภาระผู้ปกครอง 
ป้องกันกันยุ่งเก่ียวกับ
อบายมุข สิ่งเสพติดของ
นักเรียน นักศึกษา และ
เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษาได้ใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์ สร้าง
ความรู้ความเข้าใจใน
บทบาทหน้าที่ในการ
ให้บริการสาธารณะของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

นักเรียน 
นักศึกษา ที่มี
อายุตั้งแต่ 15 
ปีขึ้นไป โดยมี
วุฒิการศึกษา
ไม่ต่ ากว่า
มัธยมศึกษา
ตอนต้น (จบ
มัธยมศึกษาปี
ที่ 3) 
หรือก าลัง
ศึกษาอยู่ใน
ระดับ
มัธยมศึกษา
ตอนปลายขึ้น
ไป และมีชื่อ
อยู่ในทะเบียน
บ้านที่อยู่ใน
เขตพื้นที่
เทศบาลเมือง
แม่โจ้ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ
ของ 
จ านวน 
ผู้เข้าร่วม 

เป็นการช่วยเหลือ
ครอบครัวของ
นักเรียน นักศึกษา 
ในการเพิ่มรายได้
ให้แก่ครัวเรือน
ในช่วงปิดภาค
เรียน  ลดภาวะ
เสี่ยงในกลุ่ม
นักเรียน นักศึกษา 
ในการติดยาเสพ
ติดและอบายมุข
ต่าง ๆ และได้ใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ต่อ
ตนเองและ
ครอบครัว 

ส านักปลัดฯ 
งานพัฒนา

ชุมชน 
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3.3แผนงำนสังคมสงเครำะห์ 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำด

ว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

5 โครงการ อบรมพัฒนา
ศักยภาพแกนน าเด็กและ
เยาวชนในเขตเทศบาล
เมืองแม่โจ้ 
 

เพื่อเป็นการพัฒนา
กลุ่มแกนน าเยาวชน 
ให้มีทักษะ
ความสามารถในการ
ท างานเป็นกลุ่มเป็น
ทีม สร้างสรรค์
กิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อการ
พัฒนาตนเองและ
ชุมชนได้ 

แกนน า
เยาวชน   
จ านวน  80  
คน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ
ของ 
จ านวน 
ผู้เข้าร่วม 

กลุ่มแกนน า
เยาวชน ให้มี
ทักษะ
ความสามารถใน
การท างานเป็น
กลุ่มเป็นทีม 
สร้างสรรค์
กิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อการ
พัฒนาตนเองและ
ชุมชนได้ กลุ่ม
เยาวชนได้มี
บทบาทและมี
พื้นที่ในการท า
กิจกรรม เพื่อ
พัฒนาตนเองและ
ชุมชนอย่าง
ต่อเน่ืองเต็ม
ศักยภาพ  

กองการศึกษา 
 
 

รวม 5 โครงกำร   320,000 320,000 320,000 320,000 320,000    
 
 



~ 266 ~ 

3.4 แผนงำนกำรศึกษำ 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำด

ว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

ภำพรวมของเทศบำล         
1 โครงการสนามเด็กเล่น

สร้างปัญญา 
1.เพื่อให้เด็กมีพื้นที่
ส าหรับเคลื่อนไหว
ร่างกายที่ปลอดภัย 
2.เพื่อเสริมสร้าง
พัฒนาการด้าน
ร่างกาย อารมณ์ 
สังคม และ
สติปัญญา 
3.เพื่อจัด
สภาพแวดล้อมให้
เอ้ือต่อการเรียนรู้
ของเด็ก 
ส่งเสริมสมรรถนะ
เด็กปฐมวัยรอบด้าน 

1. ศพด.
เทศบาล
เมืองแม่โจ้ 
(ศูนย์แม่เตา
ไห) 
2. ศพด.
เทศบาล
เมืองแม่โจ้ 
(ศูนย์ทุ่งป่า
เก็ด) 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000  สนามเด็ก
เล่น ใน
ศูนย์ 2 
แห่ง 

1.เด็กมีสถานที่
ส าหรับ
เคลื่อนไหว
ร่างกาย 

2.เด็กมีพื้นที่
ส าหรับการ
เรียนรู้ด้าน
พัฒนาการด้าน
ร่างกาย 
อารมณ์ สังคม 
และสติปัญญา 

3.ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาล
เมืองแม่โจ้มี
สภาพแวดล้อม
ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้และ
ปลอดภัย 

ศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็ก 
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3.4 แผนงำนกำรศึกษำ 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำจะ

ได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

2 โครงการสร้าง พื้นที่สีเขียว 1.เพื่อจัด
สภาพแวดล้อม
ภายในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯให้เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ของเด็ก
และการท างานของ
ครู ผู้สอน และ
บุคลากร 
2.เพื่อพัฒนา
คุณภาพของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ทางด้านกายภาพ 

1. ศพด.
เทศบาลเมือง
แม่โจ้ (ศูนย์แม่
เตาไห) 
2. ศพด.
เทศบาลเมือง
แม่โจ้ (ศูนย์ทุ่ง
ป่าเก็ด) 
 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 สนาม
หญ้า /
สวนหย่อ
มในศูนย์
เด็กเล็ก 

1.เด็กมีพื้นที่ส าหรับ
การเรียนรู้เก่ียวกับ
ธรรมชาติรอบตัว 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
มีการพัฒนาคุณภาพ
ด้านกายภาพ 
2.ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีมาตรฐานตาม
ตัวชี้วัดด้าน
สภาพแวดล้อม 

ศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็ก 

3 
 
 
 

โครงการก่อสร้างรั้วรอบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองแม่โจ้ 

ก่อสร้างรั้วของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ ให้
มีความม่ันคง 
แข็งแรง และ
ปลอดภัย สวยงาม 

1. ศพด.
เทศบาลเมือง
แม่โจ้ (ศูนย์แม่
เตาไห) 
2. ศพด.
เทศบาลเมือง
แม่โจ้ (ศูนย์ทุ่ง
ป่าเก็ด) 

200,000     รั้วก าแพง
ของศูนย์
ได้รับการ
ซ่อมแซม 

1. เด็ ก ครู  ผู้ สอน 
และบุคลากรมีความ
ปลอด ภั ย ใ นชี วิ ต
และท รั พ ย์ สิ น ใ น
ข ณ ะ ที่ อ ยู่ ที่ ศู น ย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ 
2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองแม่โจ้ทั้ง 
๒ แห่ง มีรั้วรอบขอบ
ชิดที่สวยงาม ม่ันคง
แข็งแรง 

ศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็ก 



~ 268 ~ 

3.4 แผนงำนกำรศึกษำ 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำด

ว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

4 โครงการปรับปรุงอาคาร
เอนกประสงค์ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่โจ้   
(ศูนย์แม่เตาไห) 

1.เพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคาร
เอนกประสงค์
ส าหรับไว้ใช้ในการ
ประชุมและไว้
รับรองผู้มาติดต่อ
ประสานงานกับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ 
2.เพื่อรองรับการ
ด าเนินงานด้านศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสาธิต 
ด้านสมรรถนะเด็ก
ปฐมวัย พื้นที่จังหวัด
เชียงใหม่ แผนงาน
ความร่วมมือกรม
ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นและองค์การ
UNICEF 
THAILAND 

1.ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯมี
สถานที่ไว้
ส าหรับการ
ประชุมและ
รับรองแขกผู้มา
ติดต่อ
ประสานงานกับ
ทางศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ 
2. ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีสถานที่
เหมาะสมในการ
รองรับ ต้อนรับ
คณะศึกษาดูงาน 
ที่เข้ามาศึกษา
งานด้าน
สมรรถนะเด็ก
ปฐมวัย 

  100,000   อาคาร
เอนกประสง
ค์ที่ 
มีความ
เหมาะสมใน
การรองรับ
กิจกรรม 
ประชุม 
รับรองได้ 

1.ครูผู้สอน 
บุคลากร 
คณะกรรมการ
และผู้ปกครองมี
อาคารที่ใช้
ส าหรับการ
ประชุมที่
เหมาะสม  
2.คณะศึกษาดู
งาน/ผู้มาติดต่อ
กับศูนย์พัฒนา
เ ด็ ก เ ล็ ก ฯ มี
อาคารส าหรับ
รั บ ร อ ง แ ล ะ
ป ร ะ ส า น ง า น
อย่างเหมาะสม
เป็นสัดส่วน 

ศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็ก 
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3.4 แผนงำนกำรศึกษำ 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำจะ

ได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

5 
 

โครงการติดตั้ง 
กล้องวงจรปิด  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เทศบาลเมืองแม่โจ้ 
(ศูนย์ทุ่งป่าเก็ด) 

1.เพื่อเป็นเครื่องมือในการ
สอดส่องดูแลความปลอดภัย
ในชีวิต เด็ก ครู บุคลากร 
และทรัพย์สินของราชการ 
ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
(ศูนย์ทุ่งป่าเก็ด) 

อาคารเรียน
ของศพด.
เทศบาล 
เมืองแม่โจ้ 
(ศูนย์ทุ่งป่า
เก็ด) 

100,000     กล้องวงจร
ปิดที่
สามารถใช้
งานได้
อย่างมี
ประสิทธิภ
าพ คุ้มค่า 

1.เด็ก ครู บุคลากร 
ในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีความปลอดภัย
ใ น ชี วิ ต แ ล ะ
ทรัพย์สิน ขณะที่อยู่
ที่ศูนย์ฯ 
2.ผู้ปกครอง ผู้มา
ติ ด ต่ อ กั บ ศู น ย์
พัฒนาเด็ กเล็กฯ มี
ความพึ งพอใจใน
มาตรการการดูแล
รั ก ษ า ค ว า ม
ปลอดภัยของศูนย์ฯ 

ศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็ก 

6 โครงการปรับปรุงโรง
อาหารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลเมืองแม่โจ้ 
(ศูนย์แม่เตาไห) 

1. เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมโรง
อาหารให้มีความ
เหมาะสม และเพียงพอ
ต่อจ านวนนักเรียน 

2. เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีมาตรฐานด้านอาคาร
สถานที่ตามมาตรฐานการ
ด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็ก
สังกัดองค์กรปกครอง
ท้องถิ่น 

 ศพด.
เทศบาล
เมืองแม่โจ้ 
(ศูนย์แม่เตา
ไห) 
 

50,000     โรงอาหาร
ที่มี
มาตรฐาน
ตาม
มาตรฐาน         
การ
สุขาภิบาล
อาหาร 

 1.เด็ก ครู บุคลากร
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ฯ มี โ ร ง อ า ห า ร ที่
เหมาะสม สวยงาม 
แ ล ะ เ พี ย ง พ อ ต่ อ
จ านวนนักเรียน 
 2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ฯมีคุณภาพมาตรฐาน
โรงอาหารปลอดภัย 

ศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็ก 
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3.4 แผนงำนกำรศึกษำ 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำด

ว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

7 โครงการติดตั้งราวก้ัน
รอบบริเวณอาคารเรียน
ศูนย์ทุ่งป่าเก็ด 

1. ติ ด ตั้ ง ร า ว ก้ั น บ ริ เ ว ณ
อาคารเรียนป้องกันเด็ก
ออกนอกอาค าร  เ พื่ อ
ป้องกันอันตรายอ่ืนๆที่
เกิดจากคนและสัตว์ที่จะ
เ ข้ า ม าภ า ย ในบ ริ เ ว ณ
อาคาร 

2. เพื่อให้อาคารเรียนมีความ
เหมาะสม ปลอดภัย ต่อ
เด็กปฐมวัย 

ศพด.
เทศบาล
เมืองแม่โจ้ 
(ศูนย์ทุ่งป่า
เก็ด) 
 

100,000     อ า ค า ร
เรียนมีราว
ก้ัน ในจุด
เ สี่ ย ง
อันตราย 

1.ศูนย์พัฒนา
เ ด็ ก เ ล็ ก ฯ มี
คุ ณ ภ า พ
มาตรฐานด้ าน
อาคารสถานที่มี
ความปลอดภัย 
2. เด็ ก ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ
มี ค ว า ม
ปลอดภัยเม่ืออยู่
ที่ ศู น ย์ พั ฒ น า
เด็กเล็ก 

ศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็ก 

8 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

1.เพื่อให้ศูนย์ฯ มีสภาพภูมิ
ทัศน์ที่สวยงาม 
2. เพื่อให้ศูนย์มีบรรยากาศ
ที่เหมาะแก่การเรียนรู้ 

ภูมิทัศน์ 
พื้นที่
ด้านหน้า
และรอบ
บริเวณศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็ก  

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ภูมิทัศน์
ภายใน 
บริเวณ
โดยรอบ
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

1.ศูนย์ฯ มีภูมิ
ทัศน์ที่สวยงาม น่า
อยู่ 
2. ไม่มีแหล่งเพาะ
พันธ์ยุงหรือที่อยู่
ขอองสัตว์มีพิษ 

ศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็ก 
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3.4 แผนงำนกำรศึกษำ 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำด

ว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

9 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
เมืองแม่โจ้ (ศูนย์แม่เตาไห) 

1.เพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคาร
เรียนให้มีความ
สวยงาม ม่ันคง 
ปลอดภัย  
2.เพื่อให้ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีมาตรฐาน
ด้านอาคารสถานที่
ตามมาตรฐานการ
ด าเนินงานศูนย์
พัฒนาเด็กสังกัด
องค์กรปกครอง
ท้องถิ่น 

1.ศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็กมีอาคาร
เรียนที่
เพียงพอ 
สวยงาม 
และมีความ
ม่ันคง
ปลอดภัย
เป็นไปตาม
มาตรฐาน 

    200,000 อาคารเรียน           
มีความม่ันคง 
แข็งแรง            
ปลอดภัย 

1 . เ ด็ ก  ค รู 
บุคลากรในศูนย์
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
ม่ันคงปลอดภัย 
2.ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯมีคุณภาพ
มาตรฐานด้าน
อาคารสถานที่ 

ศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็ก 

10 โครงการติดตั้งกันสาดรอบ
อาคารเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กทั้ง ๒ ศูนย์  

เพื่อป้องกันน้ ารั่วซึม 
หรือน้ าฝนสาดเข้า
มาบริเวณอาคาร ที่
อาจก่อให้เกิดความ
เสียหาต่อตัวอาคาร 
หรือทรัพย์สินนาคาร 
 

ติดตั้งกันสาด
รอบอาคาร
เรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ทุ่งป่าเก็ด 

200,000     ศูนย์ฯมีกัน
สาดป้องกัน
น้ าฝนและ
แสงแดด 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
อาคารที่สะอาด 
ปลอดภัย เหมาะสม
ต่อการเรียนการ
สอน 

ศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็ก 
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3.4 แผนงำนกำรศึกษำ 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำด

ว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

11 โครงการต่อเติมหลังคา
ทางขึ้นอาคารเรียนทั้ง ๒ 
ศูนย์ 

เพื่อให้เด็กปฐมวัย
เดินทางขึ้นอาคาร
เรียนในช่วงฤดูฝนได้
อย่างปลอดภัย 
 

ต่อเติมหลังคา
บริเวณ
ด้านหน้า
อาคารทางขึ้น
อาคารเรียน 

  400,000   ศูนย์ฯมี
หลังคาในจุด
รับ-ส่ง
นักเรียนหน้า
อาครเรียน
ป้องกันน้ าฝน
และแสงแดด 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
อาคารที่สะอาด 
ปลอดภัย เหมาะสม
ต่อการเรียนการ
สอน 

ศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็ก 

12 โครงการก่อสร้างสถานที่
ส าหรับแปรงฟัน ล้างหน้า
เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุ่ง
ป่าเก็ด 

เพื่อให้เด็กปฐมวัยมี
สถานที่ส าหรับใช้
แปรงฟัน ล้างหน้า 
ล้างมือ ที่เหมาะสม
เพียงพอส่งเสริม
สุขภาพฟันที่ดี 
 

ก่อสร้าง
สถานที่แปรง
ฟันด้านข้าง
อาคาร 

 100,000    ศูนย์ฯมี
สถานที่แปรง
ฟัน ที่
เหมาะสม 
เพียงพอ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
อาคารที่สะอาด 
ปลอดภัย เหมาะสม
ต่อการจัดการเรียน
การสอน 

ศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็ก 

13 โ ค ร ง ก า ร ซ่ อ ม แ ซ ม 
ปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กทุ่งป่าเก็ด 

เพื่อปรับปรุง
สภาพแวดล้อมอาคาร
ภายนอก ภายใน ดังน้ี 
1.ทาสีอาคาร
ภายนอก-ภายใน 
2.ซ่อมแซมฝ้าเพดาน 
3.ซ่อมแซมประตู
หน้าต่าง 
 

ปรับปรุง
ซ่อมแซม
อาคารให้
พร้อมใช้งาน 

  200,000 200,000  ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมี
อาคารเรียนที่
มีความพร้อม 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
สภาพแวดล้อมที่
ปลอดภัย น่าอยู่
เหมาะสมแก่เด็ก
ปฐมวัย สภาพ
อาคารเรียนพร้อมใช้
งาน 

ศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็ก 
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3.4 แผนงำนกำรศึกษำ 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำด

ว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

14 โครงการประชุมผู้ปกครอง
เด็กปฐมวัย  ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดเทศบาล
เมืองแม่โจ้ 

1.เพื่อสร้างความ
เข้าใจอันดีระหว่าง
ผู้ปกครองและครู 
ผู้สอน 
2. เพื่อให้ผู้ปกครอง
ได้รับรู้
ความก้าวหน้าใน
พัฒนาการของบุตร
หลาน  
3. เพื่อให้ผู้ปกครอง
มีความเข้าใจใน
ระเบียบ นโยบาย
ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

1.จัดประชุม
ผู้ปกครองเด็ก
ปฐมวัยปี
การศึกษาละ                 
2 ครั้ง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ
ของ
คณะกรรม
การและ
ผู้ปกครอง
และครูที่
เข้าร่วม
การ
ประชุม 

1.ผู้ปกครองและ
ครู ผู้สอน มีความ
เข้าใจในแนว
ทางการจัดการ
เรียนการสอน 
และการด าเนิน
กิจกรรมโครงการ
ต่างๆ รวมถึง
ผู้ปกครองได้รับรู้
ความก้าวหน้า 
ของพัฒนาการ
ของเด็ก 

ศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็ก 

15 โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาและหลักสูตร
ท้องถิ่น 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีหลักสูตร
สถานศึกษาและ
หลักสูตรท้องถิ่น 

หลักสูตร
สถานศึกษาและ
หลักสูตรท้องถิ่น 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ศูนย์ฯมี
หลักสูตร
สถานศึกษ
าและ
หลักสูตร
ท้องถิ่น 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
หลักสูตรที่
สอดคล้อง กับการ
เปลี่ยนแปลงใน
ปัจจุบัน 

ศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็ก 
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3.4 แผนงำนกำรศึกษำ 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำด

ว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

16 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การจัดท า
ระบบประกันคุณภาพ
ภายในของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก และการท า
รายงาน (SAR) 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีระบบการ
ประกันคุณภาพอย่าง
ต่อเน่ืองตามระบบ
วงจร  

1. ศพด.
เทศบาลเมือง
แม่โจ้ (ศูนย์แม่
เตาไห) 
2. ศพด.
เทศบาลเมือง
แม่โจ้ (ศูนย์ทุ่ง
ป่าเก็ด) 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 รายงาน
ผลการ
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีระบบการประกัน
คุณภาพอย่าง
ต่อเน่ืองตามระบบ
วงจร PDCA 

ศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็ก 

17 โครงการอบรมเพิ่ม
สมรรถนะ และศึกษาดู
งาน การจัดการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลเมืองแม่โจ้ 

1.เพื่อให้ครู ผู้สอน 
และบุคลากร ได้ศึกษา
ดูงาน ด้านการศึกษา 
๒.เพื่อเพิ่ม
ประสบการณ์และ
พัฒนาศักยภาพครู 
ผู้สอน บุคลากรของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 

1.ครู ผู้สอน 
บุคลากรทุกคน
ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาล
เมืองแม่โจ้ ทั้ง 
2 ศูนย์ 

50,000 20,000 50,000 20,000 50,000 ร้อยละ
ของ
คณะกรรม
การ
บริหาร
และครูที่
เข้าร่วมดู
งาน 

1.ครู ผู้สอน 
บุคลากรทุกคนมี
ความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ด้าน
การจัดการเรียน
การสอน และการ
ดูแลเด็กปฐมวัย 

ศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็ก 
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3.4 แผนงำนกำรศึกษำ 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำด

ว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

18 โครงการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพครู ผู้ดูแล
เด็กและบุคลากรทางการ
ศึกษา สู่ความเป็นเลิศ 

1.เพื่อให้ครู ผู้สอน 
และบุคลากร ได้รับ
การฝึกอบรม 
สัมมนา ในหลักสูตร
ที่เก่ียวข้องกับ
การศึกษาปฐมวัย 
2.เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถด้าน
การจัดการเรียนการ
สอน นวัตกรรม
ต่างๆ 

ครู ผู้สอน 
บุคลากรทุก
คนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมือง
แม่โจ้ ทั้ง 2 
ศูนย์ ทุกคน
ได้รับการ
พัฒนา
ศักยภาพ  

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ
ของครูที่
เข้าร่วม
โครงการ 

1.ครู ผู้สอน และ
บุคลากรในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯมี
ขีดความสามารถ
ในการจัดการเรียน
การสอน และเป็น
บุคลากรมืออาชีพ 
2.ครู บุคลากรมี
ความรู้ 
ความสามารถใน
การพัฒนางาน 
สร้างนวัตกรรม
การเรียนการสอน 

ศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็ก 

19 โครงการส่งเสริม คุณธรรม
จริยธรรมครู และบุคลากร
ทางการ ศึกษา  

1.จัดกิจกรรม
ส่งเสริม/สร้างเสริม 
คุณธรรมและ
จริยธรรม 
2.เพื่อส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม
ให้กับครูและ 
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

ครู ผู้สอน 
บุคลากรทุก
คนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมือง
แม่โจ้ ทั้ง 2 
ศูนย์ ทุกคน
ได้รับการ
พัฒนา
ศักยภาพ  

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ
ของครูที่
เข้าร่วม
โครงการ 

1.ครูและบุคลากร 
ทางการศึกษามี 
คุณธรรมจริยธรรม 
สามารถร่วมกัน
พัฒนา 
สถานศึกษาและ
เป็น ยอมรับของ
ชุมชน 

ศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็ก 



~ 276 ~ 

3.4 แผนงำนกำรศึกษำ 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

20 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การผลิตสื่อ
และนวัตกรรมการจัด
ประสบการณ์เรียนรู้
ส าหรับเด็กปฐมวัย 

1.เพื่อจัดหาวัสดุ 
อุปกรณ์ให้ครู ผู้สอน
น ามาผลิตเป็นสื่อการ
เรียนรู้ตามหน่วยการ
เรียนรู้ อย่างเหมาะสม 
2. จัดหาเครื่องเล่น
พัฒนาการที่มีความ
เหมาะสมตามวัยของ
เด็กและเพียงพอ 

1.ครู ผู้สอน 
และบุคลากรมี
สื่อการเรียน
การสอนตาม
หน่วยการ
เรียนรู้ ที่
เหมาะสมและ
เพียงพอ 
2.เด็กปฐมวัย
ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กทั้ง 2 
ศูนย์ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 สื่อที่ใช้ใน
การ
จัดการ
เรียนรู้ 

1.ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯมีสื่อการเรียน
การสอนที่เหมาะสม
และเพียงพอ 
2.เด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯเกิดการ
พัฒนาในทุกด้านที่
เหมาะสมตามวัย 

ศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็ก 

21 โครงการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กปลอดโรคปลอดภัย 

1.เพื่อให้เด็กมีสุขภาวะ
ทางกายและสุขภาวะ
ทางใจ และสติปัญญาที่
ดี 
2.เพื่อลดอัตราการขาด
เรียนจากการเจ็บป่วย
ของเด็กในทุกระดับชั้น 
3.ลดอัตราการแพร่
ระบาดของโรคติดต่อใน
เด็ก 
 

1.เด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ฯ ทั้ง 2 ศูนย์ 
ทุกคน รวมถึง
ผู้ปกครอง ครู 
ผู้ดูแลเด็ก  

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ
ของเด็ก
ปฐมวัยที่มี
สุขอนามัย
ที่ดี อัตรา
การเกิด
โรคติดต่อ
น้อยลง 

1เด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯทุกคนมีสุข
ภาวะทางกายและใจ 
รวมถึงมีสติปัญญาที่
ด ี
2.ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีมาตรฐานตาม
เกณฑ์ของศูนย์เด็ก
เล็กปลอดโรคและ
ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ 

ศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็ก 
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3.4 แผนงำนกำรศึกษำ 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

22 โครงการศูนย์เด็กเล็ก
สาธิตต้นแบบด้านการ
สร้างการมีส่วนร่วม
ของพ่อ แม่ ในการ
พัฒนาสมรรถนะเด็ก
ปฐมวัย 

1.เพื่อจัดหาสื่อ เครื่องมือ 
กิจกรรมในการสงเสริม
สมรรถนะเด็กปฐมวัยทั้ง 7 
ด้าน  
2.เพื่อให้ครู ผู้ดูแลเด็ก พ่อ แม่ 
ผู้ปกครองมีความรู้ ความ
เข้าใจ ในการส่งเสริมให้เด็ก
ปฐมวัยมีสมรรถนะที่เหมาะสม
ตามวัย ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ตัวชี้วัดของสภาการศึกษา
(มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็กร่วมกับ
องค์กรยูนิเซฟ) 

1.เด็ก ครู 
ผู้สอน 
บุคลากร
และ
ผู้ปกครอง
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กทุก
คน 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละ
ของเด็ก
ปฐมวัยที่มี
สมรรถนะ
เป็นไป
ตามวัย 

1.เด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีสมรรถนะ
ที่เหมาะสมตามวัย 
2.ครู ผู้สอน 
บุคลากรและ
ผู้ปกครองมีความรู้ 
ความเข้าใจ และ
สามารถสังเกตุ
พฤติกรรมที่
เปลี่ยนแปลงทั้งด้าน
ดี และพฤติกรรมที่
เป็นปัญหาของเด็ก 

ศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็ก 

23 โครงการศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กคุณภาพและ
ปลอดโรค 

เพื่อลดอัตราการป่วยและ
โรคติดต่อที่ส าคัญภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
ส่งเสริมการด าเนินงานของ
ศูนย์พัฒนาเด้กเล็กให้มี
มาตรฐาน 

เด็กปฐมวัย
ในศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็ก 2 แห่ง 
ครู ผู้กครอง 
บุคลากร 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ
ของเด็ก
ปฐมวัยที่มี
สุขภาพดี 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เทศบาลเมืองแม่โจ้         
เป็นศูนย์ปลอดโรค 

ศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็ก 
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3.4แผนงำนกำรศึกษำ 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

24 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 

เพื่อสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

(ค่าอาหาร
กลางวันศพด.)
ค่าจัดการ
เรียน การสอน 
(รายหัว) 
ค่าจัดการศึกษา
(ค่าหนังสือเรียน
,ค่า อุปกรณ์
การเรียน, ค่า
เครื่องแบบ
นักเรียนค่า  
กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน) 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ร้อยละ
ของเด็ก
ปฐมวัย
ได้รับ
อาหาร
กลาง
วันที่มี
คุณภาพ
ครบทุก
คน 

1. เด็กปฐมวัยมี
สุขภาพแข็งแรง มี
พัฒนาการด้าน
ร่างกายเป็นไปตาม
วัย 

2. มีภาวะโภชนาการ
ที่เหมาะสม มี
น้ าหนักตาม
เกณฑ์ 

ศูนย์ 
พัฒนาเด็ก

เล็ก 

25 โครงการการวันแม่
แห่งชาติ 
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กมี
ความกตัญญูกตเวที
ต่อมารดา 
 

- เด็กทุกคนมี
ความกตัญญู
กตเวทีต่อผู้
เป็นมารดา 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ
ของเด็ก
และ
ผู้ปกคร
องที่เข้า
ร่วม
โครงกา
ร 

ผู้ปกครองมีโอกาส
ท ากิจกรรมร่วมกับ
เด็ก ส่งเสริมสายใย
รักในครอบครัว  

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
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3.4 แผนงำนกำรศึกษำ 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

26 โครงการเปิดบ้านวิชาการ
ส่งเสริมประสบการณ์เด็ก
ปฐมวัย 

เพื่อจัดนิทรรศการ 
และรายงานผลทาง 
วิชาการ กิจกรรม - 
แสดงผลงานเด็ก  
1. เพื่อเป็นรายงานผล
การ จัดกิจกรรม
ประจ าปี  
2. เพื่อสร้างความ
ภาคภูมิใจ ให้กับ
นักเรียน  
3. เพื่อให้นักเรียนได้
รู้จัก คุณค่าของตนเอง 

1. ครูน าเสนอ
ผลงาน การ
จัดกิจกรรม
ประจ าปี  
2. ผู้ปกครอง
ได้เข้าร่วม 
กิจกรรม
ประจ าปี 
อย่าง น้อยปี
การศึกษาละ 
1 ครั้ง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ
ของเด็ก
และ
ผู้ปกครอง
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

1. ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก รายงานผลการ
จัดกิจกรรม 
ประจ าปี  
2. เด็กปฐมวัยมี
ความ ภาคภูมิใจใน
ตนเอง  
3. นักเรียนได้รู้จัก
คุณค่า ของตนเอง 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

27 โครงการส่งเสริมเพิ่มทักษะ
ทางด้านดนตรีส าหรับเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
เมืองแม่โจ้ 

-เพื่อให้เด็กได้มีสวน
ร่วมในกิจกรรมต่างๆ
และเล็งเห็น
ความส าคัญของ
ตนเอง 

เด็กปฐมวัยใน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก(ศูนย์แม่เตา
ไห) 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ
ของเด็ก
ปฐมวัยที่มี
ทักษะ
ดนตรี 

1 เด็กปฐมวัยมี
พฒันาการสมวัยทุก
ด้าน 
2.ส่งเสริมให้เด็กใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 
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3.4 แผนงำนกำรศึกษำ 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำด

ว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

28 โครงการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลเมืองแม่โจ้ 
CUP 

1.เพื่อจัดการแข่งขัน
เกม กีฬาส าหรับเด็ก
ปฐมวัย และจัด
กิจกรรมการเล่นเกม 
กีฬา ครอบครัว ครู 
ผู้ปกครอง 
2. เพื่อส่งเสริมการ
ออก ก าลังกายโดย
ใช้กีฬาเป็นสื่อ  
3. เพื่อฝึกให้เด็ก
ปฐมวัยมีน้ าใจ เป็น
นักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ 
รู้อภัย 

เด็กปฐมวัย ครู 
ผู้ปกครองศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  
2 แห่ง 
ปีการศึกษา 1 
ครั้ง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ
ของผู้ร่วม
โครงการ 

1. ผู้ปกครองมี
ทัศนคติที่ดี ต่อ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  
2. เด็กปฐมวัย
สามารถเล่นกีฬา
ได้อย่างน้อยคนละ 
1 อย่าง  
3. เด็กปฐมวัยทุก
คนมี สมรรถภาพ
ทางร่างกายตาม 
เกณฑ์ที่ก าหนด 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

29 โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้ปฐมวัยผ่าน
ประสบการณ์จริง 

เพื่อจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แหล่งเรียนรู้
นอกห้องเรียน 
ส าหรับเด็กปฐมวัย 
ส่งเสริมการเรียนรู้
ผ่านประสบการณ์
จริง 

เด็กปฐมวัย ครู 
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 2 แห่ง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ
ของเด็ก
ปฐมวัยที่
ร่วม
โครงการ 

1.เด็กปฐมวัยได้
เรียนรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ที่
หลากหลาย 
2.เด็กปฐมวัยเกิด
การเรียนรู้ที่ยั่งยืน 
ผ่านการเรียนรู้
ประสบการณ์จริง 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 
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3.4 แผนงำนกำรศึกษำ 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำด

ว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

30 โครงการแผนการซ้อมเหตุ
อัคคีภัย และให้ความรู้การ
ป้องกันภัยกับเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้เด็ก และครู
ผู้ดูแล เด็กมีความรู้
ความเข้าใจ เก่ียวกับ
การอพยพหนีไฟ 
สามารถช่วยเหลือ
ตนได้ 

เด็กปฐมวัย 
ครู ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
2 แห่ง 

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 ร้อยละ
ของครุ 
เด็กที่ร่วม
ซ้อมแผน 

1เด็กและครูผู้ดูแล
เด็กมีความรู้ 
เก่ียวกับการอพยพ
หนีไฟ สามารถ
ช่วยตนเองได้ 
2.ศูนย์เด็กเล็กมี
มาตรฐานด้าน
ความปลอดภัย 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

31 โครงการเยี่ยมบ้านเด็ก 1. เพื่อสานสัมพันธ์
ที่ดี ระหว่างบ้านกับ
ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก 
2. เพื่อน าข้อมูลมา
ปรับปรุง แก้ไข 
พัฒนาและส่งเสริม 
เด็กให้เป็นไปใน
ทิศทางที่ดี ขึ้น 

เด็กปฐมวัยทุก
คน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ
ของเด็ก
ปฐมวัย
และครู     
ที่ร่วม
กิจกรรม 

1. ผู้ปกครองมี
ทัศนคติที่ดี ต่อ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  
2. เด็กปฐมวัย
ได้รับการแก้ไข 
ปรับปรุง และ
พัฒนาตาม 
ศักยภาพ 

ศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็ก 
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3.4 แผนงำนกำรศึกษำ 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำด

ว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

32 กิจกรรมหนูน้อยวิถีพุทธ 
 
 

1. ส่งเสริมให้เด็ก
ปฐมวัยได้มีโอกาส
เรียนรู้ในเรื่องของ
พุทธศาสนา วัน
ส าคัญทางพุทธ
ศาสนา วันส าคัญ
ของชาติ 
2.ส่งเสริมให้เด็ก
ปฐมวัยปฏิบัติ
กิจกรรมพุทธศาสนา 
เช่น ท าบุญตักบาตร 
เวียนเทียน สวดมนต์ 
น่ังสมาธิ  
3. เพื่อให้เด็ก
ปฐมวัยได้ใช้ธรรมะ 
ในการขัดเกลา บ่ม
เพาะคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ จากการ
ฟังนิทานธรรมะ 
เรื่องเล่า คติธรรม
จากพระสงฆ์ 

เด็กปฐมวัยทุก
ค น ใ น ศู น ย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมือง
แม่โจ้ 2 ศูนย์ 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละ
ของเด็ก
ปฐมวัย
และครู     
ที่ร่วม
กิจกรรม 

1.เด็กปฐมวัยมี
พฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์ลดลง 
2.เด็กมีสมาธิ
สามารถเรียนรู้
และท ากิจกรรม
ต่างๆได้ดี 
3..เด็กเกิดความรู้ 
ความเข้าใจ 
เก่ียวกับวันส าคัญ
ทางศาสนา  
4.เด็กมี
ประสบการณ์
เก่ียวกับกิจกรรม 
พิธี ที่จัดในวัน
ส าคัญทางศาสน 

ศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็ก 
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3.4 แผนงำนกำรศึกษำ 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

33 โครงการวันเด็กแห่งชาติ 
ประจ าปี  

1. เพื่อพัฒนาการ
เรี ยนรู้ และส่ ง เสริ ม
กิ จ ก ร ร ม วั น เ ด็ ก
แห่งชาติ 
2. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
ก่ อ น วั ย เ รี ย น ใ ห้ มี
พัฒนาการที่ดีสมวัย 

จัดกิจกรรมใน
งานวันเด็ก 
เช่น กิจกรรม
ตอบปัญหาชิง
รางวัล เล่น
เกมส์ลับสมอง 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จัด
กิจกรรม
อย่างน้อย 
1ครั้ง/ต่อ
ปี 

เด็กมีพัฒนาการที่ดี
สมวัย 

กองการศึกษา 

34 โครงการสวนผัก 
พอเพียง ตามรอยพ่อ 

1.เพื่อให้เด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กได้
เรียนรู้และฝึกปฏิบัติ 
ด้านการท าการเกษตร
ภายในศูนย์ฯ 
2.เด็กได้น้อมน า
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในการ
ด าเนินชีวิต 
3.เพื่อให้เด็กรู้จักชนิด
ของผักและประโยชน์
ของผักชนิดต่างๆ 
4.ส่งเสริมการท างาน 
ฝึกทักษะชีวิต 

1.เด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ทุกคน ทุก
ระดับชั้น 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ
ของเด็ก
ปฐมวัย
และครู     
ที่ร่วม
กิจกรรม 

1.เด็กได้เรียนรู้และ
มีประสบการณ์
เก่ียวกับการท า
เกษตร 
2.เด็กได้น้อมน า
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไป
ใช้ในการด าเนินชีวิต  
3.เด็กรู้จักผักชนิด
ต่างๆและสามารถ
น าไปประกอบ
อาหารที่มีประโยชน์
ได้ 
4.เด็กปฐมวัยมี
ทักษะชีวิตที่ดี 

ศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็ก 
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3.4 แผนงำนกำรศึกษำ 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำด

ว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

35 โครงการหนูน้อยพอเพียง 
ด้วยวิถีชีวิตชุมชน 

1.เพื่อน าเด็ก ครู 
ผู้สอนและบุคลากร
ในศูนย์ไปเรียนรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ภายใน
ชุมชน 
2.เพื่อปลูกฝังให้เด็ก
ได้รู้คุณค่าในการ
ด ารงวิถีชีวิตแบบ
พอเพียง 

เด็ก ครู ผู้สอน 
บุคลากรใน
ศูนย์ 
ผู้ปกครองและ
บุคคลใน
ชุมชน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ
ของเด็ก
ปฐมวัย
และครู     
ที่ร่วม
กิจกรรม 

1.เด็ก ครู ผู้สอน 
และบุคลากร มี
ความรู้ ความ
เข้าใจในวิถีชีวิต
ความเป็นอยู่แบบ
พอเพียง 
2.เกิดความ
ร่วมมือและความ
เข้าในอันดีต่อกัน
ระหว่างครู ผู้สอน 
บุคลากร กับ
ชุมชน 

ศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็ก 

36 โครงการต้นกล้าความดี เพื่อบ่มเพาะ 
คุณธรรม จริยธรรม 
กิริยามารยาท และ
จิตส านึกของความ
เป็นคนดีของ
ครอบครัว เป็น
พลเมืองที่ดีของ 
สังคมชุมชนและ
ประเทศชาติ 
 

1.เด็กทุกคน                  
ทุกระดับชั้น            
ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
 

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 เด็ก
ปฐมวัยมี
คุณลักษณ
ะที่พึง
ประสงค์ 

1.เด็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯมี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรม  
2.ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯเป็นศูนย์ที่มี
คุณภาพด้านการ
บ่มเพาะเด็กให้
เป็นต้นกล้าความดี 

ศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็ก 
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3.4 แผนงำนกำรศึกษำ 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำด

ว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

37 จัดโครงการบุคคลต้นแบบ 
(ปราชญ์ชาวบ้าน) 

เพื่อน าบุคลคลที่มี
ความรู้ 
ประสบการณ์และมี
ความเชี่ยวชาญใน
ด้านต่างๆ มาเป็น
วิทยากรถ่ายทอด
องค์ความรู้ให้กับเด็ก
ในลักษณะของการ
เป็นแบบอย่างที่ดี 

1.เด็กทุกคน 
ทุกระดับชั้น             
ผู้สอนและ
บุคลากร 
ผู้ปกครอง                   
ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ
ของเด็ก
ปฐมวัยที่
ร่วม
กิจกรรม 

1.เด็ก ครู ผู้สอน 
บุคลากร 
ผู้ปกครอง ได้
ความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์จาก
การถ่ายทอดของ
บุคคลต้นแบบเพื่อ
น าไปประยุกต์ใช้
ตามความ
เหมาะสม 
2.เด็กได้
แบบอย่างที่ดีจาก
บุคคลต้นแบบที่
เป็นปราชญ์
ชาวบ้านที่อยู่ใน
ชุมชนและ
สามารถน าสู่การ
ปฏิบัติ 

ศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็ก 
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3.4 แผนงำนกำรศึกษำ 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำด

ว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

38 กิจกรรมศิษย์เก่า 
 คืนสู่เหย้า 

เพื่อน าเด็กปฐมวัยที่
ส าเร็จการศึกษาไป
แล้ว ประสบ
ความส าเร็จ มี
ผลงานดีด้านต่างๆ 
มาพบปะ ครู 
ผู้ปกครอง น้องๆที่
ก าลังศึกษาอยู่  

1.ปีการศึกษา
ละ 1 ครั้ง  

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 ร้อยละ
ของเด็ก
ปฐมวัย 
ครุ 
ผู้ปกครอง 
ชุมชน ที่
ร่วม
กิจกรรม 

1.เด็ก ครู ผู้สอน 
บุคลากร 
ผู้ปกครอง ได้
ความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์จาก
การถ่ายทอดของ
บุคคลต้นแบบเพื่อ
น าไปประยุกต์ใช้
ตามความ
เหมาะสม 
2.เด็กได้
แบบอย่างที่ดีจาก
บุคคลต้นแบบที่
เคยศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและ
สามารถน าสู่การ
ปฏิบัติ 

ศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็ก 
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3.4 แผนงำนกำรศึกษำ 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำด

ว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

39 กิจกรรมการสร้างภาคี
เครือข่ายความร่วมมือกับ
หน่วยงานและองค์กร
ต่างๆ 

1.เพื่อสร้าง
เครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กกับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อ่ืน กับหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน 
ชุมชน สถาบันทาง
การศึกษา และ
สถาบันศาสนา  
2.เพื่อท าข้อตกลง
ความร่วมมือ และ
การท ากิจกรรม
โครงการต่างๆ 
ร่วมกันกับทุกภาค
ส่วน 

1.เด็ก ครู 
ผู้สอน 
บุคลากร 
ผู้ปกครองและ
ชุมชน  

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ
ของ
กิจกรรมที่
เข้าร่วม 

1.ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯมีภาคี
เครือข่ายความ
ร่วมมือกับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
อ่ืนๆ หน่วยงาน 
องค์กร ภาครัฐ 
เอกชน สถาบัน
ทางการศึกษา 
สถาบันทางศาสนา
และชุมชน  

ศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็ก 
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3.4 แผนงำนกำรศึกษำ 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำด

ว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

40 โครงการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสาธิตต้นแบบ ด้านการ
พัฒนาสมรรถนะเด็ก
ปฐมวัยตามวัย 

1.เพื่อสร้างวิทยากร
ครู/ ผู้ดูแลเด็ก จัด
กิจกรรมการขยาย
ผล ด้านการพัฒนา
สมรรถนะเด็ก
ปฐมวัย 
2.ประชาสัมพันธ์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองแม่โจ้ 
ด้านงานส่งเสริม
สมรรถนะเด็ก 
3.ส่งเสริมให้ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเป็น
แหล่งศึกษาเรียนรู้
ด้านการพัฒนา
สมรรถนะเด็ก
ปฐมวัย 

1. ครู/ผู้ดูแล
เด็ก ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมือง
แม่โจ้ 
2.ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
เครือข่ายด้าน
สมรรถนะเด็ก
ปฐมวัย 
จังหวัด
เชียงใหม่ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ
ของผู้ร่วม
โครงการ 

1.ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯมีภาคี
เครือข่ายความ
ร่วมมือกับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
อ่ืนๆ หน่วยงาน 
องค์กร ภาครัฐ 
เอกชน สถาบัน
ทางการศึกษา  
2.มีครู ผู้ดูแลเด็ก
ที่สามารถเป็น
วิทยากรในการ
ด าเนินการเรื่อง
สมรรถนะเด็ก
ปฐมวัย 
3.ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลเมือง
แม่โจ้เป็นที่ยอมรับ
ของผู้ปกครอง ชุม
ขน 

ศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็ก 
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3.4 แผนงำนกำรศึกษำ 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

41 โครงการการประเมินศูนย์
เด็กเล็กปลอดโรค  

1.เพื่อจัดเตรียม
เอกสารเข้าร่วมรนับ
การประเมินการ
ประกวดศูนย์เด็ก
เล็กปลอดโรค 
อ าเภอสันทราย 
2.เพื่อส่งเสริมให้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เป็นศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กปลอดโรค  

ศู น ย์ พั ฒ น า
เ ด็ ก เ ล็ ก
เทศบาลเมือง
แม่โจ้ 2 แห่ง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็กผ่าน
การ
ประเมิน 

1.ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯได้มีโอกาสเข้า
ร่วมกิจกรรมของ
หน่วยงานอ่ืนๆเพิ่มา
กขึ้นเป็นที่รู้จักของ
ชุมชน  
2.ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯได้รับการ
พัฒนาร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืนๆ ใน
ด้านต่างๆ 

ศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็ก 

42 โครงการการประเมินศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพ 

เพื่อให้เด็ก ครู 
ผู้สอน บุคลากร ใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 
เกิดความสัมพันธ์อัน
ดี และเกิดความ
ร่วมมือต่อการ
พัฒนาการศึกษา 

ศู น ย์ พั ฒ น า
เ ด็ ก เ ล็ ก
เทศบาลเมือง
แม่โจ้ 2 แห่ง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็กผ่าน
การ
ประเมิน 

1.ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯได้มีโอกาสเข้า
ร่วมกิจกรรมของ
หน่วยงานอ่ืนๆเพิ่มา
กขึ้นเป็นที่รู้จักของ
ชุมชน  
2.ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯได้รับการ
พัฒนาร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืนๆ ใน
ด้านต่างๆ 

ศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็ก 
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3.4 แผนงำนกำรศึกษำ 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำด

ว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

43 โครงการการน าครู 
นักเรียนศูนย์เด็กเล็กเข้า
ร่วมกิจกรรมทางวิชาการ 
 

1.เพื่อน าเด็ก ครู 
ผู้สอน บุคลากร เข้า
ร่วมกิจกรรมทาง
วิชาการกับ
หน่วยงาน ภาครัฐ 
ภาคเอกชน ชุมชน 
สถาบันทาง
การศึกษา   
2.เพื่อเป็นการ
แลกเปลี่ยนและ
สร้างเสริม
ประสบการณ์
ระหว่างศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กกับ
หน่วยงาน องค์กร 
อ่ืนๆ 

เด็กปฐมวัย 
ครู ผู้สอน  
บุคลากรใน
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ร้อยละ
ของเด็ก
ปฐมวัย 
ครูที่ร่วม
กิจกรรม 

1.เด็ก ครู ผู้สอน 
และบุคลากร ทุก
คนได้เข้าร่วม
กิจกรรมทาง
วิชาการกับ
หน่วยงาน องค์ 
ภาครัฐ เอกชน 
ชุมชน สถาบันทาง
การศึกษาอ่ืนๆ 
2.เด็ก ครู ผู้สอน 
และบุคลากร มี
ประสบการณ์ด้าน
วิชาการและทักษะ
ชีวิต 

ศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็ก 
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3.4 แผนงำนกำรศึกษำ 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำด

ว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

44 กิจกรรม ศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา กลุ่มสาระ 
ปฐมวัย 

1.เพื่อน าเด็ก ครู 
ผู้สอน บุคลากร เข้า
ร่วมกิจกรรมทาง
วิชาการกับ
หน่วยงาน ภาครัฐ 
ภาคเอกชน ชุมชน 
สถาบันทาง
การศึกษา   
2.เพื่อเป็นการ
แลกเปลี่ยนและ
สร้างเสริม
ประสบการณ์
ระหว่างศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กกับ
หน่วยงาน องค์กร 
อ่ืนๆ 

เด็กปฐมวัย 
ครู ผู้สอน  
บุคลากรใน
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ
ของเด็ก
ปฐมวัย 
ครูที่ร่วม
กิจกรรม 

1.เด็ก ครู ผู้สอน 
และบุคลากร ทุก
คนได้เข้าร่วม
กิจกรรมทาง
วิชาการกับ
หน่วยงาน องค์ 
ภาครัฐ เอกชน 
ชุมชน สถาบันทาง
การศึกษาอ่ืนๆ 
2.เด็ก ครู ผู้สอน 
และบุคลากร มี
ประสบการณ์ด้าน
ทักษะวิชาการ 

ศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็ก 
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3.4 แผนงำนกำรศึกษำ 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ี

คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

45 อุดหนุนโรงเรียนในเขต
เทศบาลเมืองแม่โจ้ตาม
โครงการอาหารกลางวัน 

1. เพื่อพัฒนา
สุขภาพพลานามัย
นักเรียนในโรงเรียน
ให้สมบูรณ์ แข็งแรง
และเจริญเติบโตตาม
วัย 
2. เพื่อให้นักเรียน
ได้รับอาหารกลาง
วันที่มีคุณภาพมี
สารอาหารครบถ้วน
ตามหลักโภชนาก 

อุดหนุน
งบประมาณ
ให้กับโรงเรียน
ในเขตเทศบาล
เมืองแม่โจ้ 
- โรงเรยีนบ้าน
แม่โจ้ 
- โรงเรยีนบ้าน
ห้วยเก๋ียง 
- โรงเรยีนวัด
แม่แก้ดน้อย 
- โรงเรยีนบ้าน
ป่าบง 

9,075,000 9,075,000 9,075,000 9,075,000 9,075,000 จ านวน
นักเรียนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 
จากการ
ส่งเสริม
ภาวะ
โภชนากา
รอาหาร
กลางวัน 

๑. นักเรียน 
ได้รับการ
สนับสนุน
อาหาร
กลางวันครบ
ทุกคน 
๒. นักเรียน มี
สุขภาพ พลา
มัยสมบูรณ์
และแข็งแรง 
๓. นักเรียน 
ได้รับประทาน
อาหาร 
ที่มีสารอาหาร
ครบถ้วนหลัก
โภชนาการ 

กองการศึกษา 
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3.4แผนงำนกำรศึกษำ 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

46 ค่าวัสดุอาหารเสริม (นม) 1. เพื่อพัฒนา
ร่างกายของนักเรียน
ให้มีสุขภาพ
พลานามัยที่สมบูรณ์
แข็งแรงและมี
น้ าหนัก ส่วนสูง 
เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของ
กระทรวง
สาธารณสุข 
2. เพื่อเป็นการ
ปลูกฝังการดื่มนมใน
เด็กและเยาวชนเป็น
อาหารเสริม 
ในการพัฒนา
ร่างกายและ
สติปัญญา มี
สารอาหารครบถ้วน
ตามหลัก 
โภชนาการ 

จัดซ้ือวัสดุ
อาหารเสริม 
(นม) ให้แก่
เด็กนักเรียน  
- โรงเรยีนบ้าน
แม่โจ้ 
- โรงเรยีนบ้าน
ห้วยเก๋ียง 
- โรงเรยีนวัด
แม่แก้ดน้อย 
- โรงเรยีนบ้าน
ป่าบง 
- ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
เทศบาลเมือง
แม่โจ้ 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 จ านวน 
ของ
นักเรียน 
ในระดับ
อนุบาล 
ถึง
ประถมศึก
ษา 
ปีที่ ๖ที่ได้
บริโภค
อาหาร
เสริม(นม)
ที่มี
คุณภาพ 

1. นักเรียน มี
สุขภาพพลานามัยที่
สมบูรณ์แข็งแรง 
และมีน้ าหนักส่วนสูง
เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานกระทรวง
สาธารณสุข 
2. นักเรียนได้รับ
อาหารเสริมในการ
พัฒนาร่างกายและ 
สติปัญญา มี
สารอาหารครบถ้วน
ตามหลักโภชนาการ 

กอง
การศึกษา 
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3.4แผนงำนกำรศึกษำ 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำจะ

ได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

47 โ ค ร ง ก า ร ติ ด ตั้ ง
ผ้ า ม่ านห้ อ ง เ รี ย น
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองแม่โจ้ 
(ศูนย์แม่เตาไห) 

เพื่อช่วยบังแสงแดดใน
ช่วงเวลากลางวัน หรือ
ในวันที่มีแสงแดดแรงๆ 
ให้แก่เด็กปฐมวัย 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองแม่โจ้ 
(ศูนย์แม่เตาไห) 

100,000     ศูนย์ฯมีผ้าม่าน 
เพื่อช่วยบัง
แสงแดดใน
ช่วงเวลา
กลางวัน หรือใน
วันที่มีแสงแดด
แรงๆ ให้แก่เด็ก
ปฐมวัย 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย 
น่าอยู่เหมาะสมแก่เด็ก
ปฐมวัย สภาพอาคารเรียน
พร้อมใช้งาน 
 

ศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็ก 

48 โครงการอบรมทาง
วิชาการให้กับ
นักเรียนในเขต
เทศบาลเมืองแม่โจ้ 

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้
ความสามารถและเพิ่ม
ทักษะด้านการศึกษา 
อาชีพบุคลิกภาพให้แก่
นักเรียน นักศึกษา 
ประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองแม่โจ้ 
2. เพื่อสร้างความ
ร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานทุกภาคส่วน
ในการแนะแนวทางด้าน
การศึกษา อาชีพและ
ความสามารถในทุก
ระดับ 

อบรมให้ความรู้
และจัดศึกษา 
ดูงานให้แก่
นักเรียน นักศึกษา
ประชนของทุก
สถาบันการศึกษา 
ในพื้นที่เขต
เทศบาลเมืองแม่
โจ้ จ านวน 200 
คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน
นักเรียน 
นักศึกษา 
ประชาชน 
ที่เข้าร่วม
กิจกรรม 
ร้อยละ 80 
ขึ้นไป 

1. นักเรียน นักศึกษา 
ประชาชนได้แนวทางการ
พัฒนาตนเองด้าน
การศึกษา อาชีพตลอดจน
เลือกประกอบอาชีพได้
เต็มตามศักยภาพและตาม
ความสามารถของตนเอง 
2. เกิดความร่วมมือ
ระหว่างนักเรียน นักศึกษา
ประชาชนและหน่วยงาน
ทุกภาคส่วนในการแนะ
แนวทางการศึกษา อาชีพ 
และบุคลิกภาพในทุก
ระดับ 

กองการศึกษา 
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3.4 แผนงำนกำรศึกษำ 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

49 อุดหนุนส าหรับพัฒนา
ผู้ประกอบการวิชาชีพครูที่
สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อจ่ายเป็นอุดหนุน
ส าหรับพัฒนา
ผู้ประกอบการ
วิชาชีพครูที่มี
ใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครู สังกัด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

1.ครู ผู้สอน 
บุคลากรทุก
คนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมือง
แม่โจ้ ทั้ง 2 
ศูนย์ ทุกคน
ได้รับการ
พัฒนา
ศักยภาพ  

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ร้อยละ
ของครูที่
เข้าร่วม
โครงการ 

ครู ผู้สอน และ
บุคลากรในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯมีขีด
ความสามารถในการ
จัดการเรียนการ
สอน และเป็น
บุคลากรมืออาชีพ 
 

ศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็ก 

50 โครงการก่อสร้างอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองแม่โจ้ 

เพื่อให้เด็กปฐมวัยใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองแม่โจ้มี
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  ม่ั ง ค ง 
ป ล อ ด ภั ย  ต า ม
มาตรฐาน 

ก่อสร้าง
อาคารเรียน
แบบอาคาร
เด็กเล็ก 200 
คน 8
ห้องเรียน
จ านวน 1 
หลัง 

    8,000,000 ก่อสร้าง
เสร็จ 
100% 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองแม่โจ้ 
มี อ า ค า ร ที่ ม่ั น ค ง
แข็งแรง ปลอดภัย 
และเหมาะสม เอ้ือ
ต่อเรียน 

กองการศึกษา 
กองช่าง 
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3.4 แผนงำนกำรศึกษำ 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำด

ว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

51 โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV (ศูนย์
ทุ่งป่าเก็ด) 

เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้
การศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียมของ
โรงเรียน 
ขนาดเล็กในสังกัดให้
ได้มาตรฐาน 

  โรงเรียน ได้รั
บการส่งเสริม
สนับสนุนการ
จัดการเรียน
การสอนโดย
ใช้การศึกษา
ทางไกลผ่าน
ดาวเทียมให้ได้
มาตรฐาน 

37,000 37,000 37,000 37,000 37,000 โรงเรียน
ทุก
โรงเรียน
ในสังกัด 
สามารถ
จัดการ
เรียนการ
สอนโดย
ใช้
การศึกษา
ทางไกล
ผ่าน
ดาวเทียม
ได้ผ่าน
เกณฑ์
มาตรฐาน 
และมี
ประสิทธิภ
าพ 

ได้ข้อมูล
สารสนเทศ
เก่ียวกับการ
จัดการเรียนการ
สอนโดยใช้
การศึกษาทางไกล 
ผ่านดาวเทียม 
น าไปใช้ในการ
วางแผนในการ
ปรับปรุง แก้ไข
และพัฒนาการ
จัดการเรียนการ
สอนโดยใช้ 
การศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม 
 

กองการศึกษา 
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3.4 แผนงำนกำรศึกษำ 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำด

ว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

52 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ และศึกษาดู
งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดท าแผนพัฒนาการ
การศึกษา 

เพื่อฝึกอบรมให้
ความรู้ความเข้าใจ
ในเรื่องขั้นตอน 
กระบวนการการ
จัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดเทศบาลเมือง
แม่โจ้ 
 

ครู/ผู้ดูแลเด็ก 
บุคลากร
ทางการศึกษา 
และ
คณะกรรมการ
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กรวมทั้ง
ผู้มีส่วน
เก่ียวข้องกับ
การบริหารจัด
การศึกษาของ
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัด
เทศบาลเมือง
แม่โจ้ทั้ง 2 
แห่ง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ
ของผูท้ี่เข้า
ร่วม
โครงการ 

ครู/ผู้ดูแลเด็ก 
บุคลากรทางการ
ศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กสังกัด
เทศบาลแม่โจ้ที่
เข้าร่วมอบรมมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในขั้นตอน
กระบวนการของ
การด าเนินการ
จัดท า/ทบทวน/
แผนพัฒนา
การศึกษาของ
สถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตาม
ก าหนดระยะเวลา
ที่ก าหนด 

กองการศึกษา 
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3.4 แผนงำนกำรศึกษำ 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิตโครงกำร) 2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

53 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ และศึกษา
ดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
จัดท าหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษา 

เพื่อให้ครู ผู้ดูแลเด็ก
และบุคลากรได้มี
ความรู้ ความเข้าใจ
ตลอดจนสามารถ
ทบทวนหลักสูตร
สถานศึกษาให้มี
ความสอดคล้องทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง 
เพื่อการพัฒนาไปสู่
หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 
2560 

ครู/ผู้ดูแลเด็ก 
บุคลากรและผู้
ปฏิบัติหน้าที่ในการ
จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ และพัฒนา
ทักษะส าหรับเด็ก
และผู้มีส่วนเก่ียวกับ
การบริหารจัด
การศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กสังกัด
เทศบาลเมืองแม่โจ้
ทั้ง 2 แห่ง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ
ของผูท้ี่เข้า
ร่วม
โครงการ 

ครู ผู้ดูแลเด็กและ
บุคลากรศึกษาของ
เทศบาลเมืองแม่โจ้มี
ความรู้ความเข้าใจ
และสามารถ
ด าเนินการทบทวน
หลักสูตร
สถานศึกษาตาม
กรอบหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560 

กองการศึกษา 

54 โครงการฝึกอบรมผู้น า
การจัดกิจกรรม
นันทนาการ เกมส์ แก่
เด็กและเยาวชนใน
ชุมชน เทศบาลเมือง
แม่โจ้ 

เพื่อส่งเสริมให้มีผู้น า
ด้านกิจกรรม 
นันทนาการในชุมชน 
ในโรงเรียน  เขต
เทศบาลเมืองแม่โจ้ 

ครูศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯ ครูจาก
โรงเรียนในเขต
เทศบาลเมืองแม่โจ้ 
ผู้น าด้านกิจกรรม
เยาวชนใน จ านวน 
19 ชุมขน ร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่า 
70 คน 

25,250 25,250 25,250 25,250 25,250 ร้อยละ
ของคนที่
เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้เช้าร่วมโครงการ
เข้าใจบทบาทหน้าที่
การเป็นผู้น าการจัด
กิจกรรมนันทนาการ
วางแผนจัดกิจกรรม
ได้อย่างเหมาะสม 

กองการศึกษา 
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3.4 แผนงำนกำรศึกษำ 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำด

ว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

55 โครงการจ้างเหมา
บริการรถรับ-ส่งเด็ก
เล็ก เพื่อส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของเด็ก
ปฐมวัย                            
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองแม่โจ้
(ศูนย์แม่เตาไห) 

เพื่อให้บริการ
ช่วยเหลือสงเคราะห์
ครอบครัวเด็กปฐมวัย
ที่ประสบความ
เดือดร้อน และพัฒนา
คุณภาพการบริหาร
จัดการ การศึกษาของ
เทศบาลเมืองแม่โจ้ 

เด็กเล็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ได้รับความ
ช่วยเหลือ  

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 จ านวนเด็ก
เล็กศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็กได้รับ
ความ
ช่วยเหลือ 

ครอบครัวเด็ก
เด็กปฐมวัยได้รับ
ความเหลือส่งผล
ให้เด็กมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น ท า
ให้เด็กมี
พัฒนาการที่ดี
เหมาะสมตาม
วัย 

กองการศึกษา 

56 โครงการจ้างเหมา
บริการรถรับ-ส่งเด็ก
เล็ก เพื่อส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของเด็ก
ปฐมวัย                            
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองแม่โจ้
(ศูนย์ทุ่งป่าเก็ด) 

เพื่อให้บริการ
ช่วยเหลือสงเคราะห์
ครอบครัวเด็กปฐมวัย
ที่ประสบความ
เดือดร้อน และพัฒนา
คุณภาพการบริหาร
จัดการ การศึกษาของ
เทศบาลเมืองแม่โจ้ 

เด็กเล็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ได้รับความ
ช่วยเหลือ  

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 จ านวนเด็ก
เล็กศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็กได้รับ
ความ
ช่วยเหลือ 

ครอบครัวเด็ก
เด็กปฐมวัยได้รับ
ความเหลือส่งผล
ให้เด็กมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น ท า
ให้เด็กมี
พัฒนาการที่ดี
เหมาะสมตาม
วัย 

กองการศึกษา 
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3.4 แผนงำนกำรศึกษำ 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำด

ว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

57 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการลูกหลานแม่โจ้ 
เกิดแม่โจ้ โตแม่โจ้ เรียน
แม่โจ้  
(สร้างกิจกรรมความ
ร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้กับ
สถานศึกษาในเขตเทศบาล 
และสนับสนุนให้นักเรียน
ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
แม่โจ้ โดยให้โควตาหรือให้
ทุนการศึกษา) 

1. สนับสนุนให้
ลูกหลานชาวแม่โจ้
ได้เติบโตและศึกษา
ในพื้นที่ เพื่อให้เกิด
ความรัก ความ
ผูกพัน และใกล้ชิด
กับชุมชน 
2. เพื่อสร้างความ
ร่วมมือระหว่าง
สถานศึกษาในพื้นที่
ทุกระดับ ตั้งแต่
อนุบาลถึง
อุดมศึกษา 

 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1. กิจกรรม
ความร่วมมือ
ระหว่าง
สถานศึกษาใน
พื้นที่ 20 
กิจกรรม 
2. จ านวน
นักเรียน
นักศึกษาที่เข้า
ร่วม 1000 
คน 

เยาวชนแม่โ จ้ได้
เติบโตและศึกษา
ใ น พื้ น ที่ อ ย่ า ง มี
คุณภาพ เกิดความ
รักและผูกพันกับ
ชุมชน 

กองการศึกษา
ทม.แม่โจ้ 

ร่วม 
มหาวิทยาลัยแม่

โจ้ 
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3.4 แผนงำนกำรศึกษำ 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำด

ว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

58 โครงการฝากลูกหลานกับ
เทศบาลแม่โจ้ 
(จัดหาที่พัก หรือรับสมัคร
ครัวเรือนในเขต ทม.แม่โจ้ 
เป็น Host ให้แก่ นศ.แม่
โจ้ที่มาจากต่างประเทศ
หรือต่างถิ่น) 

1. เพื่อสนับสนุนท่ี
พักอาศัยแก่
นักศึกษาจากต่าง
ถ่ินหรือต่างประเทศ 
ท่ีเดินทางมาศึกษา
ในสถาบันการศึกษา
ในเขตเทศบาลเมือง
แม่โจ้ 
2. สร้างความรัก
ความผูกพันระหว่าง
ประชนชาวแม่โจ้กับ
เยาวชนจากต่างถ่ิน 

นักศึกษามีท่ีพัก
อาศัยฟรีในระหว่าง
การศึกษาในพื้นท่ี
แม่โจ้ และมีความ
ผูกพันกับชุมชนแม่
โจ้ 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1. จ านวน
ครัวเรือนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 50 
ครัวเรือน 
2. จ านวน
นักศึกษาท่ีมีท่ีพัก
อาศัยระหว่าง
เรียนฟรี 50 คน 

เทศบาลเมืองแม่
โจ้ เป็นชุมชนแห่ง
การศึกษาท่ีดี ท่ี
ผู้คนจากต่างถ่ิน
อยากเดินทางเข้า
มาศึกษา 

กองการศึกษา
ทม.แม่โจ้ 

ร่วม 
มหาวิทยาลัยแม่

โจ้ 

59 โครงการลูกแม่โจ้ แป๋ง
บ้านสร้างเมืองแม่โจ้ 

1. เพื่อสร้างจิต
สาธารณะและจิต
อาสาแก่นักศึกษา
และเยาวชนในพื้นท่ี
แม่โจ้ 
2. เพื่อพัฒนาชุมชน
แม่โจ้อย่างยั่งยืน 
บนพื้นฐานการ
พัฒนาแบบภูมิ
สังคม 

ชุมชนตน้แบบใน
พื้นท่ี ทม.แม่โจ้
ได้รับการพัฒนา
อย่างยั่งยืนตาม
แนวคิดพระราชด าริ 
โดยการมีส่วนร่วม
ระหว่างชุมชน 
นักศึกษา ภาครัฐ 
และนักวิชาการใน
พื้นท่ี 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 1. ระดับ
ความส าเร็จของ
ชุมชนท่ีได้รับการ
พัฒนาอย่างย่ังยืน
ตามแนวทาง
พระราชด าริ 
2. จ านวน
นักศึกษาท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 50 
คน 

ชุมชนได้ รับการ
พัฒนาอย่างย่ังยืน 
นั ก ศึ กษ า ไ ด้ รั บ
ก า ร ป ลู ก ฝั ง
แ น ว คิ ด จิ ต
สาธารณะ 

กองการศึกษา
ทม.แม่โจ้ 

ร่วม 
มหาวิทยาลัยแม่

โจ้ 
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3.4 แผนงำนกำรศึกษำ 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำด

ว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

60 โครงการ “แม่โจ้” เมืองแห่ง
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(สนับสนุนประชาชนทุกช่วง
อายุในพื้นท่ี ทม.แม่โจ้ ได้
ศึกษาเรียนรู้และ Up-skill / 
Re-skill จากฐานเรียนรู้ 
แหล่งเรียนรู้ และหลักสูตร
ระยะสั้น ระยะยาว Degree 
และ Non-degree ใน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ท่ีเปิดให้
เรียนรู้ได้ตลอดชีวิต) 

1. เพื่อเปิดโอกาสให้
ประชาชนชาวแม่โจ้
ทุกเพศทุกวัยได้ศึกษา
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

ประชาชนใน
พื้นท่ี ทม.แม่โจ้
ได้เรียนรู้ตาม
ความต้องการ 
สามารถ
น ามาใช้
ประโยชน์และ
สร้างรายได้
ให้แก่ครอบครัว 

1,450,000 1,450,000 1,450,000 1,450,000 1,450,000 1. จ านวน
ประชาชนท่ีเข้า
รับการเรียนรู้
ตลอดชีวิตทุก
รูปแบบและ
น าไปใช้
ประโยชน์ได้ 
200 คน 
2. รายได้ท่ี
เพิ่มข้ึน ร้อยละ 
20 

แม่โจ้เป็นชุมชนท่ี
มั่ น ค ง  มั่ ง ค่ั ง 
ประชาชนทุกช่วง
อายุมีการศึกษา 
ส า ม า รถพึ่ ง พ า
ตนเองได้ 

กองการศึกษา
ทม.แม่โจ้ 

ร่วม 
มหาวิทยาลัย

แม่โจ้ 

61 โครงการศูนย์ดูแลสุขภาพ
องค์รวมด้วยสมุนไพรและ
การแพทย์แผนไทย (Well-
being @ Maejo) 
 

1. เพื่อเป็นสถานท่ีให้
ความรู้และบริการ
ด้านสุขภาพองค์รวม 
โดยบูรณาการองค์
ความรู้ด้านเกษตร
อินทรีย์ สมุนไพร และ
การแพทย์พื้นบ้าน
ผสมผสานกับแพทย์
แผนปัจจุบัน 
2. เพื่อสร้างเสริมและ
ดูแลสุขภาพท่ีดีแก่
ประชาชนท้ังในและ
นอกพื้นท่ี 

เกิดศูนย์บริการ
ดูแลสุขภาพ
ครบวงจรด้วย
ภูมิปัญญา
พื้นบ้านผสาน
กับการแพทย์
แผนปัจจุบัน 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 1. ระดับ
ความส าเร็จใน
การจัดต้ังศูนย์ 
Well-being @ 
Maejo 
2. จ านวน
ผู้รับบริการ 
5,000 คน 
3. รายได้จาก
การให้บริการ 
2 ล้านบาท 

ประชาชนแม่โจ้มี
สุขภาพท่ีดี และมี
ความรู้ในการดูแล
รักษาสุขภาพองค์
ร ว ม ด้ ว ย วิ ถี
พื้นบ้าน 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

ทม.แม่โจ้ 
ร่วม 

โรงพยาบาลสัน
ทราย 
และ 

มหาวิทยาลัย
แม่โจ้ 

รวม 61 โครงกำร   27,187,250 26,507,250 27,137,250 26,607,250 34,637,250    
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3.5 แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

ภำพรวมของเทศบำล         
1 โครงการกีฬาชุมชน เด็ก 

เยาวชน ผู้สูงอายุและสตรี
แม่บ้านสานสัมพันธ์
เทศบาลเมืองแม่โจ้ 

เพื่อส่งเสริม
สุขภาพให้แข็งแรง 
ส่งเสริมการเล่น
กีฬาในชุมชน สืบ
สาน
ศิลปวัฒนธรรม
ความเป็นไทยและ
ลักษณะนิสัยด้าน
กีฬาที่ดีและ
ปลูกฝังทัศนคติที่ดี
ในการแสดงความ
ยินดีและสร้าง
ขวัญก าลังใจให้แก่
ผู้อ่ืน 
เพื่อสร้างความ
สมานสามัคคีใน
ชุมชน 

เด็ก เยาวชน 
ผู้สูงอายุ 
และสตรี
แม่บ้านใน
พื้นที่
เทศบาล
เมืองแม่โจ้ 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ
ของ 
จ านวน 
ผู้เข้าร่วม 

ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์โดย
การเล่นกีฬา สืบ
สานศิลปวัฒนธรรม
ความเป็นไทย และมี
ลักษณะนิสัยที่ดีด้าน
กีฬา และสามารถ
น าการละเล่นแบบ
ไทยไปประยุกต์
ส าหรับการส่งเสริม
สุขภาพที่ดี 

กองการศึกษา 
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3.5 แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำจะ

ได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

2 โครงการจัดงาน
แข่งขันกีฬาประชาชน
ท้องถิ่นสัมพันธ์ 

1.เพื่อเชื่อม
ความสัมพันธ์ระหว่าง
คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภา ข้าราชการ ลูกจ้าง
และพนักงาน 
๒. เพื่อเสริมสร้างความ
เป็นมิตรไมตรีระหว่าง
องค์กรตลอดจนสร้าง
ความสามัคคีในหมู่คณะ
และสร้าง 
เครือข่ายระหว่างองค์กร 
๓. เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้บุคลากร
และประชาชนหันมา
สนใจ 
การออกก าลังกายโดย
การเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ 

ส่งนักกีฬา 
ได้แก่ คณะ
ผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 
ข้าราชการ 
ลูกจ้างและ
พนักงานของ
เทศบาลเมือง
แม่โจ้และ
ประชาชนใน
เขตเทศบาล
เมืองแม่โจ้เข้า
ร่วมการ
แข่งขันกีฬา
ประชาชน
ท้องถิ่น 
 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ๑. ผู้ที่เข้า
ร่วม 
โครงการ 
มีความ 
พึงพอใจ 
มากกว่า 
ร้อยละ 
๘๐ ขึ้นไป 
๒. สร้าง 
ความ
สามัคคี 
ความ
ร่วมมือ 
ที่ดี 
ระหว่าง 
ทุ ก ภ า ค
ส่วน 

๑. บุคลากรขององศ์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินได้
ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ ห่างไกลจาก
ยาเสพติด อบายมุข
ต่างๆและสามารถ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ครอบครัวได้ 
๒. บุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินใน
เขตอ าเภอสันทราย12 
เทศบาล มีเจตคติท่ีดีต่อ
กันมีความร่วมมือกันใน
การสร้างเครือข่ายของ
องค์กร 
๓. ประชาชนในเขต
อ าเภอสันทราย ได้หัน
มาสนใจในการออก
ก าลังกายการดูและ
รักษาสุขภาพ 
และมีความร่วมมือที่ดี
กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ในการพัฒนา 
ต่อไป 

กองการศึกษา 
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3.5 แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำจะ

ได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

3 โครงการพัฒนาส่งเสริม
การกีฬานันทนาการและ
กิจกรรมทางกายเพื่อ
ประชาชนและเยาวชนใน
เขตเทศบาลเมืองแม่โจ้  

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนเล่นกีฬา
และห่างไกลจากยา
เสพติดรวมถึงการมี
สุขภาพที่ดีจากการ
เล่นกีฬา ประเภท
ต่างๆ 

กิจกรรม
ส่งเสริม
สุขภาพการ
กีฬาและ
นันทนาการ
ให้กับเด็ก 
เยาวชน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ๑. จ านวน
เด็ก
เยาวชนที่
เข้าร่วม
กิจกรรมฯ 
๒. จ านวน
กิจกรรมที่
ส่งเสริม
และ
สนับสนุน
กีฬาและ
นันทนากา
ร 

๑. เด็ก เยาวชน 
นักเรียน นักศึกษา  
มีสุขภาพพลานามัยที่
ดีและมีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 
๒. เด็ก เยาวชน  
นักเรียน ได้ตระหนัก
และเห็นคุณค่าสุขภาพ
ของตัวเอง 
โดยหันมาออกก าลัง
กายเพื่อสุขภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

กอง
การศึกษา 
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3.5 แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำจะ

ได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

4 โครงการแข่งขันกีฬา
เยาวชน ประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองแม่โจ้ต่อต้าน
ยาเสพติด 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนเล่นกีฬา
และห่างไกลจากยา
เสพติดรวมถึงการมี
สุขภาพที่ดีจากการ
เล่นกีฬา ประเภท
ต่างๆ 

กิจกรรม
ส่งเสริม
สุขภาพการ
กีฬาและ
นันทนาการ
ให้กับเด็ก 
เยาวชน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ๑. จ านวน
เด็ก
เยาวชนที่
เข้าร่วม
กิจกรรมฯ 
๒. จ านวน
กิจกรรมที่
ส่งเสริม
และ
สนับสนุน
กีฬาและ
นันทนากา
ร 

๑. เด็ก เยาวชน 
นักเรียน นักศึกษา  
มีสุขภาพพลานามัยที่
ดีและมีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 
๒. เด็ก เยาวชน  
นักเรียน ได้ตระหนัก
และเห็นคุณค่าสุขภาพ
ของตัวเอง 
โดยหันมาออกก าลัง
กายเพื่อสุขภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

กองการศึกษา 
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3.5 แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำจะ

ได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

5 โครงการแข่งขันกีฬา      
เปตอง เทศบาลเมืองแม่โจ้ 
ต่อต้านยาเสพติด 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนเล่นกีฬา
และห่างไกลจากยา
เสพติดรวมถึงการมี
สุขภาพที่ดีจากการ
เล่นกีฬา ประเภท
ต่างๆ 

กิจกรรม
ส่งเสริม
สุขภาพการ
กีฬาและ
นันทนาการ
ให้กับ
ประชาชน
ทั่วไป และ
ผู้สูงอายุ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ๑. จ านวน
เด็กเยาวชน
ที่เข้าร่วม
กิจกรรมฯ 
๒. จ านวน
กิจกรรมที่
ส่งเสริมและ
สนับสนุน
กีฬาและ
นันทนาการ 

๑. ประชาชนทั่วไป 
และผู้สูงอายุ  
มีสุขภาพพลานามัยที่
ดีและมีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 
๒. เด็ก เยาวชน  
นักเรียน ได้ตระหนัก
และเห็นคุณค่าสุขภาพ
ของตัวเอง 
โดยหันมาออกก าลัง
กายเพื่อสุขภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

กองการศึกษา 
 

รวม 5 โครงกำร   800,000 800,000 800,000 800,000 800,000    
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3.6 แผนงำนงบกลำง 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำจะ

ได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

ภำพรวมของเทศบำล         
1. จัดสรรเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับ 

ส วั ส ดิ ก า ร สั ง ค ม 
อย่างทั่วถึง 

ผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลเมือง
แม่โจ้ 

30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 จ านวน
ผู้สูงอายุ 
ที่ขอรับ
เบี้ยยัง 
ชีพ 

ผู้สูงอายุได้รับ 
สวัสดิการสังคม อย่าง
ทั่วถึง 

ส านักปลัด 
งานพัฒนา

ชุมชน 

2 จัดสรรเบี้ยยังชีพผู้พิการ เพื่อให้ผู้พิการได้รับ 
ส วั ส ดิ ก า ร สั ง ค ม 
อย่างทั่วถึง 

ผู้พิการ ในเขต
เทศบาลเมือง
แม่โจ้ 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 จ านวนผู้
พิการที่ 
ขอรับ
เบี้ยยัง
ชีพ 

ผู้พิการได้รับ 
สวัสดิการสังคม อย่าง
ทั่วถึง 

ส านักปลัด 
งานพัฒนา

ชุมชน 

3 จัดสรรเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรค 
เอดส ์

เ พื่ อ ใ ห้ ผู้ ป่ ว ย โ ร ค 
เอดส์ได้รับสวัสดิการ 
สังคม 

ผู้ป่วยเอดส์ใน
เขตเทศบาล
เมืองแม่โจ้ 

330,000 330,000 330,000 330,000 330,000 จ านวน
ผู้ป่วย 
โรค
เอดส์ ที่ 
ขอรับ
เบี้ย ยัง
ชีพ 

ผู้ป่วยเอดส์ได้รับ 
สวัสดิการ สังคม อย่าง
ทั่วถึง 

ส านักปลัด 
งานพัฒนา

ชุมชน 

รวม 3 โครงกำร   35,330,000 35,330,000 35,330,000 35,330,000 35,330,000    
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(ยุทธศำสตร์ เทศบำลเมืองแม่โจ้) 
ด้ำนกำรศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม 

จำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิน่ 
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(ผ.02) 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำแผนพฒันำทอ้งถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) 

เทศบำลเมืองแม่โจ้ อ ำเภอสันทรำย  จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี 1.ส่งเสริมและพัฒนำกำรท่องเท่ียวและบริกำรสุขภำพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น และ 3. เสริมสรำ้งสังคมให้มีคุณภำพ คงอัตลักษณ์ทำง
วัฒนธรรม 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 4.กำรอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสำนศิลปวัฒนธรรม จำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
ยุทธศำสตร์ท่ี 4.   ด้ำนกำรศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม จำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
4.1แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำจะ

ได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

ชุมชนแม่โจ ้         
1 โครงการส่งเสริม

วัฒนธรรม
ประเพณีวันลอย
กระทงและ
ประเพณี
สงกรานต์  
 

1.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและ
อนุรักษ์สืบสานประเพณีวันลอย
กระทงและประเพณีสงกรานต์  
2. เพื่อปลูกจิตส านึกรุ่นลูก รุ่น
หลาน และเด็กเยาวชนในท้องถิ่น
เกิดความตระหนัก และเข้ามามี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และ
สืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่
เป็นชีวิต ค่านิยมที่ดีงาม 

กลุ่ม
ผู้สูงอายุ 
กลุ่มสตรี 
เด็กและ
เยาวชน ใน
เขตเทศบาล
เมืองแม่โจ้ 
จ านวน  
200 คน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ
ของ 
จ านวน 
ผู้เข้าร่วม 

วัฒนธรรมท้องถิ่น
ได้รับการส่งเสริม
อนุรักษ์สู่คนรุ่นหลัง 
และรู้จักวิถีชีวิต รู้ถึง
คุณค่าของ
ประวัติศาสตร์ใน
ท้องถิ่น ความเป็นมา
และวัฒนธรรม
ประเพณีของท้องถิ่น 

กองการศึกษา 
กับ 

ชุมชนแม่โจ้ 
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4.1แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำจะ

ได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

ภำพรวมของเทศบำล         
2 โครงการอบรมส่งเสริม

พัฒนาภูมิปัญญา
ผู้สูงอายุ เทศบาลเมือง
แม่โจ้ 
 

1.เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
และอนุรักษ์สืบสาน
ประเพณีการท าตุง 
2. เพื่อปลูกจิตส านึกรุ่น
ลูก รุ่นหลาน และเด็ก
เยาวชนในท้องถิ่นเกิด
ความตระหนัก และเข้า
มามีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบ
สานภูมิปัญญาและ
คุณค่าความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็น
ชีวิต ค่านิยมที่ดีงาม 

กลุ่มผู้สูงอายุ 
กลุ่มสตรี เด็ก
และเยาวชน 
ในเขตเทศบาล
เมืองแม่โจ้ 
จ านวน  200 
คน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ
ของ 
จ านวน 
ผู้เข้าร่วม 

วัฒนธรรมท้องถิ่น
ได้รับการส่งเสริม
อนุรักษ์สู่คนรุ่นหลัง 
และรู้จักวิถีชีวิต รู้ถึง
คุณค่าของ
ประวัติศาสตร์ใน
ท้องถิ่น ความเป็นมา
และวัฒนธรรม
ประเพณีของท้องถิ่น 

กองการศึกษา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



~ 312 ~ 

4.1แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำจะ

ได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

3 โครงการกิจกรรมบรรพชา
สามเณรและอุปสมบท
ภาคฤดูร้อน 

1.เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
และเยาวชน มี
คุณธรรมจริยธรรม
และสามารถด าเนิน
ชีวิตได้อย่างมี
ความสุข 
 

กิจกรรม
บรรพชา
สามเณรและ
อุปสมบทภาค
ฤดูร้อน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
เข้า
โครงการ 

ท าให้เด็กและเยาวชน
ของชาติตระหนักใน
ค่านิยมด้านคุณธรรม 
จริยธรรม  สามารถ
น าไปประพฤติปฏิบัติ
ในชีวิต ประจ าวันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
ซ่ึงจะเป็นการสร้าง
ทรัพยากรบุคคลของ
ชาติให้มีคุณธรรม
จริยธรรมและมี
ประสิทธิภาพอันเป็น
ปัจจัยในการพัฒนา
ประเทศให้เกิด
ประสิทธิผลต่อไป 

กองการศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 



~ 313 ~ 

4.1แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำจะ

ได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

4 โครงการสืบสานภูมิ
ปัญญาพื้นบ้าน และ      
เสนอผลงาน ข่วงผญ๋า
ล้านนา 

เพื่อเป็นการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์และ
ส่งเสริมให้เกิดการมี
ส่วนรวมในการ
อนุรักษ์และฟื้นฟู สืบ
สานประเพณี
วัฒนธรรมของไทยให้
คงอยู่กับอนุชนรุ่นหลัง
ต่อไป  

ประชาชน
ทั่วไป กลุ่ม
เยาวชน และ
ผู้สนใจในเขต
เทศบาลเมือง 
แม่โจ้  

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ
ของ 
จ านวน 
ผู้เข้าร่วม 

ประชาชน เด็ก 
เยาวชนได้รับการ
ส่งเสริมให้เกิดการมี
ส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ สืบสาน 
ถ่ายทอดและพื้นฟู
รักษาไว้ซ่ึงวัฒนธรรม
ของไทย เกิดความรัก 
ความสมัครสมาน
สามัคคี จากการ
ด าเนินกิจกรรมร่วมกัน 

กองการศึกษา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ 314 ~ 

4.1แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำจะ

ได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

5 โครงการอบรมทักษะการ
แสดงนาฏศิลป์พื้นบ้าน 
เทศบาลเมืองแม่โจ้ 
 

เพื่อท านุบ ารุง
ส่งเสริมและเผยแพร่
ศิลป์วัฒนธรรมของ
ไทย ปลูกฝังให้กลุ่ม
สตรี กลุ่มเยาวชน 
ผู้สูงอายุ เห็นคุณค่า
ของเอกลักษณ์ไทย 
และผู้เข้ามี
ความสามารถในการ
แสดงนาฏศิลป์
พื้นบ้าน และมี
ความรู้ วิธีการและ
เห็นความส าคัญของ
พิธี 

กลุ่มสตรี
แม่บ้าน กลุ่ม
เยาวชน กลุ่ม
ผู้สูงอายุและ
ประชาชน
ผู้สนใจเข้าร่วม
โครงการ  
จ านวน  120 
คน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ
ของ 
จ านวน 
ผู้เข้าร่วม 

สามารถด าเนินการ
เลือกตั้งประธานชุมชน
เสร็จสมบูรณ์และสร้าง
ความเข้มแข็งของ
องค์กรภาคประชาชน
ให้มีความเข้มแข็งมาก
ยิ่งขึ้น และสามารถ
สนับสนุนให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการ
ปกครองตนเองมาก
ยิ่งขึ้น 

กองการศึกษา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



~ 315 ~ 

4.1แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำจะ

ได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

6 โครงการจัดงานประเพณี
ต่างๆ 

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุน 
กิจกรรมส่งเสริม 
อนุรักษ์ สืบสาน 
ฟื้นฟู วัฒนธรรม 
ประเพณี 

อนุรักษ์ สืบ
สาน 
ประเพณี
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น  
1.ลอย
กระทง 
2.ปีใหม่
เมือง (สง
กานต์) 
3.แห่เทียน 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 การจัด
กิจกรรม
งาน ปี ละ 
3 ครั้ง 

1. กิจกรรมวัฒนธรรม
ประเพณีภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่ส าคัญของ
ท้องถิ่นได้รับการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟูเผยแพร่
และสืบสานให้คงอยู่
ต่อไป 
2. กิจกรรมประเพณี 
ที่เป็นเอกลักษณ์ของ
ล้านนาได้รับการ
ปฏิบัติสืบทอดต่อไป 

กองการศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 



~ 316 ~ 

4.1แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำจะ

ได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

7 โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในการท างาน
ผู้บริหาร พนักงาน 
เทศบาลเมืองแม่โจ้ ภายใต้
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1.  เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาให้
ข้าราชการ  พนักงา
นราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ มี
ทัศนคติที่ดีต่อการ
ท างาน  เกิดทักษะ 
ในการท างานอย่างมี
ความสุข พัฒนา
ศักยภาพในการ
ท างานให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 
2.   เพื่อส่งเสริม
และพัฒนาให้
ประชาชนทั่วไป
ผู้สูงอายุ  สตร ี ใช้
ชีวิตในสังคมอย่างมี
ความสุข 

จัดกิจกรรมใน
รูปแบบต่าง ๆ
เช่น 
อบรม สัมมนา 
นิทรรศการ 
จัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
เข้า
โครงการ 

ท าให้เด็กและเยาวชน
ของชาติตระหนักใน
ค่านิยมด้านคุณธรรม
จริยธรรม  สามารถ
น าไปประพฤติปฏิบัติ
ในชีวิต ประจ าวันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
ซ่ึงจะเป็นการสร้าง
ทรัพยากรบุคคลของ
ชาติให้มีคุณธรรม
จริยธรรม 

กองการศึกษา 
 

 
 



~ 317 ~ 

4.1แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำจะ

ได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

8 อุดหนุนที่ท าการปกครอง
อ าเภอสันทราย 
- โครงการจัดงานมหกรรม
ไม้ดอกไม้ประดับจังหวัด
เชียงใหม่  

เพื่ออุดหนุนการเป็น
ค่าด าเนินกิจกรรม
ต่างๆของอ าเภอสัน
ทราย 

เ พื่ อ อุ ดห นุ น
ก า ร เ ป็ น ค่ า
ด า เ นิ น
กิจกรรมต่ าง 
ๆ  ข อ ง ที่ ท า
การปกครอง
อ า เ ภ อ สั น
ทราย 
- โครงการจัด
งานมหกรรม
ไ ม้ ด อ ก ไ ม้
ประดับจังหวัด
เชียงใหม่ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 สนับสนุน
กิจ
กิจกรรม
โครงการ
ของที่ท า
การ
ปกครอง
อ าเภอสัน
ทราย 
1 
กิจกรรม/
ต่อปี 

เทศบาลมีส่วนร่วมใน
การจัดงานรัฐพิธีและ
วันส าคัญต่างๆ และ
ประเพณีท้องถิ่น 

กองการศึกษา 
ร่วมกับ 
ที่ท าการ
อ าเภอสัน

ทราย 

9 โครงการวัด ประชา รัฐ 
สร้างสุข : พัฒนาวัดตาม
แนวทาง 5ส ที่ทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วมเทศบาล
เมืองแม่โจ้ 

เพื่อใช้กิจกรรม 5 ส 
เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาคนให้มีวินัย
โดยฝึกตนจากการ
กับสิ่งรอบตัวสิ่งของ
สะอาดเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

คณะผู้บริหาร 
พนักงาน
เทศบาล และ
ประชาชนใน
เขตเทศบาล
เมืองแม่โจ้ 
จ านวน 100 
คน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
เข้า
โครงการ 

วัดในเขตเทศบาลเมือง
แม่โจ้ มีความสะอาด
เป็นระเบียบร้อย 

กองการศึกษา 
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4.1แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำจะ

ได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

10 โครงการสืบสานวันส าคัญ
ทางพระพุทธศาสนา 
เทศบาลเมืองแม่โจ้ 

เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน
รณรงค์ให้คณะผู้บริหาร 
พนักงานเทศบาล 
ประชาชน เยาวชนได้มี
โอกาสท าบุญในวัน
ธรรมสวนะได้แสดงตน
เป็นพุทธมามกะใกล้ชิด
พระรัตนตรัย 

คณะผู้บริหาร 
พนักงาน
เทศบาล และ
ประชาชนใน
เขตเทศบาล
เมืองแม่โจ้  

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
เข้า
โครงการ 

คณะผู้บริหาร สมาชิก 
พนักงานเทศบาลได้มี
โ อกาสท าบุญใน วัน
ธรรมสวนะได้แสดงตน
เ ป็ น พุ ท ธ ม า ม ก ะ
ใกล้ชิดพระรัตนตรัย 

กองการศึกษา 
 

11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวชุมชนเชิงเกษตร
และวิถีวัฒนธรรมแม่โจ้ 

1. ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ชุมชนในพื้นที่เทศบาลเมือง
แม่โจ้และพืน้ที่ใกล้เคยีง 
2. อนรุักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
แหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย
และชุมชน 
3. ส่งเสริมและสนับสนนุ
อาชีพเกษตรและอาชพีอ่ืน 
ให้เป็นไปตามแนว
พระราชด าริ โดย อันจะ
น าไปสู่การเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนและสังคม
ต่อไป 
4. สร้างแหล่งเรยีนรู้และ
ฝึกอบรม และแปลงสาธิต
ให้แก่นักศึกษา และ
ประชาชนทั่วไปเพื่อชุมชนจะ
ได้มีส่วนร่วมเกิดการสร้าง
รายได้ 

เกิดแหล่งท่อง
เที่ยงชุมชนใน
เขตเทศบาล
เมืองแม่โจ้ 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1. จ านวน
นักท่องเที่
ยว 1000 
คน 

เกิดพื้นที่การ
ท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมเกษตร ที่
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ชุมชนแม่โจ้ และ
ชุมชนใกล้เคียง เพื่อ
เป็นพื้นที่ต้นแบบใน
การด าเนินงานตาม
โครงการพระราชด าริ 
ในการอนุรักษ์แหล่ง
เรียนรู้ทางวัฒนธรรม 
ธรรมชาติ 

ส านักปลัดฯ 
กองการศึกษา 

ร่วม 
มหาวิทยาลัย

แม่โจ้ 
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4.1แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำจะ

ได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ การพัฒนาศักยภาพ
ด้านการตลาดและจัดตั้งลาน
วัฒนธรรม  
“ข่วงสานสืบวัฒนธรรมล้านนา
ภูมิปัญญาท้องถิ่น” 

1. เพื่อการพัฒนา
ศักยภาพสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์จากฐาน
วัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
2. เพื่อการสร้าง
มูลค่าเพิ่มอย่าง
ยั่งยืนต่อยอดการ
ผลิตสินค้าจากฐาน
วัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น3. 
เพื่อส่งเสริมส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพ
ด้านการตลาดและ
จัดตั้งลานวัฒนธรรม 
“ข่วงสานสืบ
วัฒนธรรมล้านนา
ภูมิปัญญาท้องถิ่น” 

ประชาชน
ทั่วไป  
กลุ่ม
วิสาหกิจ
ชุมชน 
องค์กรอิสระ
ภายใน
ชุมชน (จัก
สาน เกษตร 
งานฝีมือ 
อาหาร
พื้นเมือง 
ฯลฯ) และ
ผู้สนใจใน
เขตเทศบาล
เมืองแม่โจ้ 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 เชิงปริมาณ 
- เกิดการจัดตั้ง
ลานวัฒนธรรม 
“ข่วงสานสืบ
วัฒนธรรม
ล้านนาภมิ
ปัญญาท้องถิ่น” 
(หน่วย : ข่วง) 
เชิงคุณภาพ 
- ความส าเร็จ
ของงาน 
เชิงเวลา  
- ร้อยละ
ความส าเร็จของ
ระยะเวลาใน
การด าเนินงาน 
เชิงค่าใช้จ่าย 
- ค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงาน 

1. เกิดการพัฒนา
ศักยภาพสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์จากฐาน
วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  
2. เกิดการสร้าง
มูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน
ต่อยอดการผลิตสินค้า
จากฐานวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. เกิดการส่งเสริม
ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพด้าน
การตลาดและจัดตั้ง
ลานวัฒนธรรม “ข่วง
สานสืบวัฒนธรรม
ล้านนาภูมิปัญญา
ท้องถิ่น” 

เทศบาลเมืองแม่
โจ้ร่วมกับ 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

รวม 12 โครงกำร   4,080,000 4,080,000 4,080,000 4,080,000 4,080,000    
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(ยุทธศำสตร ์เทศบำลเมืองแม่โจ้) 
ด้ำนอนุรักษท์รัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
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(ผ.02) 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำแผนพฒันำทอ้งถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) 

เทศบำลเมืองแม่โจ้ อ ำเภอสันทรำย  จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 5 ส่งเสริมและพฒันำทรพัยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้สมบรูณโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ข. ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อม 

  ยุทธศำสตร์ที ่5.   ด้ำนอนรุักษ์ทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อม 
  5.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำจะ

ได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

ชุมชนป่ำบง          
1 โครงการขุดลอกล า

เหมือง (สถานที่
ด าเนินการ หมู่ที่ 2 ต.
หนองหาร 

1. เพื่อก าจัดวัชพืชและสิ่ง
ปฏิกูลในแหล่งน้ า 
2. เพื่อให้การระบายน้ าดี
ยิ่งขึ้น 
3. เพื่อลดปัญหาน้ าเน่า
เสีย และเป็นแหล่งเพาะ
เชื้อโรค 

ขุดลอกล า
เหมือง 
จ านวน 1 
สาย 

200,000     ร้อยละ
ของ
ระยะทาง
ที่ขุดลอก
ได้ 

1. วัชพืชและสิ่งปฏิกูล
ลดน้อยลง 
2. การระบายน้ า
รวดเร็วขึ้น 
3. ปัญหาน้ าเน่าเสีย 
และเป็นแหล่งเพาะ
เชื้อโรคลดลง 

กองช่าง 
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5.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำด

ว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

ชุมชนสหกรณ์นิคม 2          
2 โครงการขุดลอกล า

เหมือง (สถานที่
ก่อสร้างบริเวณข้าง
บ้านคุณปราณี(ร้าน
เต้งหน่ึงน้ าแข็งละข้าง
บ้านยายพลอย เจริญ 

1. เพื่อก าจัดวัชพืชและสิ่ง
ปฏิกูลในแหล่งน้ า 
2. เพื่อให้การระบายน้ าดี
ยิ่งขึ้น 
3. เพื่อลดปัญหาน้ าเน่า
เสีย และเป็นแหล่งเพาะ
เชื้อโรค 

ขุดลอกล า
เหมือง 
จ านวน 1 
สาย 

200,000     ร้อยละ
ของ
ระยะทาง
ที่ขุดลอก
ได้ 

1. วัชพืชและสิ่ง
ปฏิกูลลดน้อยลง 
2. การระบายน้ า
รวดเร็วขึ้น 
3. ปัญหาน้ าเน่า
เสีย และเป็น
แหล่งเพาะเชื้อโรค
ลดลง 

กองช่าง 

ชุมชนหนองทรำย         
3 โครงการขุดลอกล า

เหมืองกลางสายผ่าน
ชุมชน (สถานที่
ก่อสร้างบริเวณหมู่ที่ 
5 ต.ป่าไผ่) 

1. เพื่อก าจัดวัชพืชและสิ่ง
ปฏิกูลในแหล่งน้ า 
2. เพื่อให้การระบายน้ าดี
ยิ่งขึ้น 
3. เพื่อลดปัญหาน้ าเน่า
เสีย และเป็นแหล่งเพาะ
เชื้อโรค 

ขุดลอกล า
เหมือง 
จ านวน 1 
สาย 

200,000     ร้อยละ
ของ
ระยะทาง
ที่ขุดลอก
ได้ 

1. วัชพืชและสิ่ง
ปฏิกูลลดน้อยลง 
2. การระบายน้ า
รวดเร็วขึ้น 
3. ปัญหาน้ าเน่า
เสีย และเป็น
แหล่งเพาะเชื้อโรค
ลดลง 

กองช่าง 
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5.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำด

ว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

ภำพรวมของเทศบำลเมืองแม่โจ้          
4 โครงการคลองสวย น้ า

ใส ป้องกันอุทกภัย 
เทศบาลเมืองแม่โจ้ 
อ าเภอสันทราย  
จังหวัดเชียงใหม่  

3.1เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ท าให้
ล าเหมืองสาธารณะต่าง ๆ สามารถ
ระบายน้ าท าได้ดีข้ึน  ป้องกันการ
เกิดน้ าท่วมขังเส้นทางสัญจรและ
พื้นที่อยู่อาศัยของราษฎร  
3.2เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าเน่าเสียท าให้
คุณภาพน้ าดี ข้ึน  ไม่ส่งกลิ่นเหม็น 
ก าจัดแหล่ง เพาะพันธ์ุเ ช้ือโรค 
และป้องกันโรคติดต่อที่เกิดจาก
น้ าเน่าเสีย  
3.3เพื่อแก้ไขปัญหาหมักหมมของ
ดินเลน ท าให้หนองน้ าสามารถรับ
ปริมาณน้ าที่ไหลมาจากพื้นที่อื่น
ได้อย่างเพียงพอ     
3.4เพื่อให้น้ าในล าน้ า หนองน้ า 
มี คุ ณ ภ า พ ที่ เ ห ม า ะ ส ม แ ล ะ
เพียงพอส าหรับใช้ในระบบการ
เกษตรกรรม 
3.5เพื่อปรับปรุงฟื้นฟูภู มิทัศน์
โดยรอบของล าเหมือง และหนอง
น้ าสาธารณะ 
3.6สนับสนุน สง่เสริม ให้
ประชาชนในชุมชนร่วมกันอนุรักษ์
ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
ให้มีความ 

ด าเนินการ
จ ากัดวัชพืช 
และสิ่ง
ปฏิกูล ฟื้นฟู
พัฒนาสภาพ
ล าเหมือง 
หนองน้ า
สาธารณะ 
ภายในพื้นที่
เทศบาลเมือง
แม่โจ้  อ.สัน
ทราย จ.
เชียงใหม่ 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ
ของ
ระยะทาง
ที่ขุดลอก
ได้ 

10.1ท าให้ล าเหมือง 
หนองน้ าสาธารณะมี
คุณภาพน้ าที่ดีขึ้น  ลด
ปัญหาการเน่าเสยีของน้ า 
และไม่ส่งกลิ่นเหมน็ และ
ได้ฟื้นฟูสภาพของล าน้ า 
10.2ท าให้ล าน้ า หนอง
น้ าสามารถรับปริมาณน้ า 
ที่ไหลมาจากพื้นที่อ่ืนได้
อย่างเพียงพอ  ท าให้การ
ระบายน้ าได้ดีขึ้น  
สามารถป้องกันการเกิด
น้ าท่วมขังเสน้ทางสัญจร
และพื้นที่อยู่อาศัยของ
ราษฎร 
10.3สามารถป้องกันการ
เกิดอุทกภัยและภัยแล้งที่
อาจเกิดขึ้นในอนาคต 
10.4สามารถป้องกัน
โรคติดต่อที่ไหลมาพร้อม
กับน้ าที่เน่าเสีย 
10.5สามารถแก้ไขปัญหา
หมักหมมของดินเลน ท่ีท า
ให้ล าเหมืองและหนองน้ า
สาธารณะเป็นแหล่ง
เพาะพนัธุ์เชื้อโรค 
10.6สามารถท าให้ล า
เหมือง หนองน้ ามีความใส
สะอาดเพื่อใช้ในระบบการ
เกษตรกรรม 

กองช่าง 
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5.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำด

ว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

5 โครงการจ้างเหมา
ปรับปรุงภูมิทัศน์  

เพื่อให้ ภูมิทัศน์ในเขต
เทศบาลเมืองแม่โจ้ที่
สวยงาม 
 

ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ในเขต
เทศบาล
เมืองแม่โจ้ 

1,512,000 1,512,000 1,512,000 1,512,000 1,512,000 ภูมิทัศน์
ภายใน 
บริเวณ
เทศบาล
เมืองแม่โจ้
ได้รับการ
ปรับปรุง 

เทศบาลเมืองแม่
โจ้ มีภูมิทัศน์ที่
สวยงาม น่าอยู่ 
 

กองช่าง 

6 โครงการ ติดตั้งระบบ
ผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ให้กับระบบ
ประปาหมู่บ้าน 

1. เพื่อด าเนินการติดตั้ง
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ให้กับระบบ
ประปาหมู่บ้าน เพื่อลด
ค่าใช้จ่าย/ต้นทุน ด้าน
พลังงานจากไฟฟ้าพื้นฐาน 
 2. เพื่อปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้านเดิมให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน และ
สามารถใช้ระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับ
ระบบไฟฟ้าพ้ืนฐาน 
3. เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้าน
พลังงานในการสูบน้ าประปา
เพื่อให้บริการประชาชน 

ประปา
หมู่บ้าน
ภายในชุมชน
เทศบาลเมือง
แม่โจ้ 

290,505 290,505 290,505 290,505 290,505 - ระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์
ร่วมกับระบบ
ประปาหมูบ่้าน
ภายในชนุชน
ในเขตเทศบาล
เมืองแม่โจ้ อ.
สันทราย จ.
เชียงใหม่ 
จ านวน 1 
ระบบ 
- สามารถ
ประหยัด
ค่าใช้จ่ายด้าน
พลังงาน ร้อย
ละ 40 

1. ได้ระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ร่วมกับ
ระบบประปา
หมู่บ้านภายในชุน
ชนในเขตเทศบาล
เมืองแม่โจ้ อ.สัน
ทราย จ.เชียงใหม่ 
จ านวน 1 ระบบ 
2. สามารถ
ประหยัดค่าใช้จ่าย
ด้านพลังงาน ร้อย
ละ 40 

เทศบาลเมืองแม่
โจ้ร่วมกับ 

มหาวิทยาลัยแม่
โจ ้
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5.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 

เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำด
ว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

7 โครงการ ติดตั้งโคมไฟ
ส่องสว่างพลังงาน
แสงอาทิตย์ 

1. เพื่อด าเนินการติดตั้ง
โคมไฟส่องสว่างพลังงาน
แสงอาทิตย์ เพื่อลดปัญหา
การเกิดอุบัติเหตุให้กับ
ประชาชนในพื้นที่เทศบาล
เมืองแม่โจ้ 
 2. เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้กับผู้ที่ใช้เส้นทาง
สัญจรไป-มาในพื้นที่
เทศบาลเมืองแม่โจ้ 

ชุมชน
เทศบาล
เมืองแม่โจ้ 

449,400 449,400 449,400 449,400 449,400 - โคมไฟส่อง
สว่าง
พลังงาน
แสงอาทิตย์
บ้านภายใน
ชุนชนใน
เขตเทศบาล
เมืองแม่โจ้ 
อ.สันทราย 
จ.เชียงใหม่ 
จ านวน 50 
ต้น 
- สามารถ
ลดปัญหา
การเกิด
อุบัติเหตุ
ให้กับ
ประชาชน
ในพ้ืนที่
เทศบาล
เมืองแม่โจ้ 

1. ได้โคมไฟส่อง
สว่างพลังงาน
แสงอาทิตย์บ้าน
ภายในชุนชนใน
เขตเทศบาล
เมืองแม่โจ้ อ.สัน
ทราย จ.
เชียงใหม่ 
จ านวน 50 ต้น 
2. ได้รับความ
พึงพอใจของ
ชาวบ้านและผู้ที่
ใช้เส้นทางสัญจร
ไป-มาในพื้นที่
เทศบาลเมืองแม่
โจ้ 

เทศบาลเมืองแม่
โจ้ร่วมกับ 

มหาวิทยาลัยแม่
โจ้ 

รวม 7 โครงกำร   2,851,905 2,451,905 2,451,905 2,451,905 2,451,905    
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5.2 สร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำด

ว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

ชุมชนแม่โจ ้         
1 โครงการส่งเสริมการ

จัดการขยะในชุมชน 
1.เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีรัก
และหวงแหน สร้างจิตส านึกการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่สีเขียวใน
พื้นที่ 
2.เพื่อพัฒนาศักยภาพประชาชน
ในชุมชนให้มีความรู้ความเข้าใจ
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เป็นการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

ประชาชนใน
พื้นที่ได้รับ
การอบรมฯ 
ความรู้  
จ านวน 
100 คน 

50,000     จ านวน
ร้อยละผู้
ร่วมอบรม
100คน 

1.สร้างจิตส านึก
ก า ร อ นุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม
เป็นพื้นที่สีเขียว 
2.เป็นการอนุ
รักษาบ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 

กอง
สาธารณสุข 

ภำพรวมของเทศบำลเมืองแม่โจ้         
2 โครงการอบรมให้

ความรู้ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

1.เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีรัก
และหวงแหน สร้างจิตส านึกการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่สีเขียวใน
พื้นที่ 
2.เพื่อพัฒนาศักยภาพประชาชน
ในชุมชนให้มีความรู้ความเข้าใจ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เป็นการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

ประชาชนใน
พื้นที่ได้รับ
การอบรมฯ 
ความรู้  
จ านวน 
100 คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน
ร้อยละผู้
ร่วมอบรม
100คน 

1.สร้างจิตส านึก
ก า ร อ นุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม
เป็นพื้นที่สีเขียว 
2.เป็นการอนุ
รักษาบ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 

กอง
สาธารณสุข 
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5.2 สรำ้งควำมเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำด

ว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

3 โครงการส่งเสริมการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาล
เมืองแม่โจ้ 

1เพื่อ สร้างจิตส านึก
ให้ประชาชนรณรงค์
ช่วยกันอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมใน
พื้นที่  
2.เพื่อพัฒนา
ศักยภาพ ความรู้
ใหม่ๆ ให้กับ
ประชาชนในชุมชน
รณรงค์ให้มีความรู้
ความเข้าใจในการ
ส่งเสริมอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมใน
พื้นที่เกิดความรู้
ใหม่ๆ 

ประชาชนใน
พื้นที่ได้รับการ
อบรมฯ และ
รณรงค์ให้
ความรู้  
จ านวน 100 
คน 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
ร้อยละผู้
ร่วม
รณรงค์/
ร่วม
กิจกรรม/
อบรม
100คน 

1.ปชช.ในชุมชน
ร่วมมือกันอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม
ในพื้นที่ 
2 . ส ร้ า ง ค ว า ม รู้
ความเข้าใจในการ
ส่ ง เส ริ มอ นุรั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม
ในพื้นที่ 

กอง 
สาธารณสุข 

 
 
 
 
 



~ 328 ~ 

5.2 สรำ้งควำมเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำด

ว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

4 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวัน
สิ่งแวดล้อมโลก 

1เพื่อจัดอบรม 
รณรงค์ จัด
นิทรรศการ 
ประชาชนเข้าใจและ
ทราบความส าคัญ
วันสิ่งแวดล้อมโลก 
ส่งเสริมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ของประชาชนใน
พื้นที่ 
2.เพื่อสร้างความ
ตระหนักให้
ประชาชนให้
ความส าคัญวัน
สิ่งแวดล้อมโลก 
ทราบปัญหา
สิ่งแวดล้อมที่ส่งผล
กระทบต่อโลก 
สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้/ผสมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  

ประชาชนใน
พื้นที่ได้รับการ
อบรมฯ และ
รณรงค์ให้
ความรู้   

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
ร้อยละผู้
ร่วม
รณรงค์/
ร่วม
กิจกรรม/
อบรม 

1. เ กิดการสร้ าง
กลไกการ มีส่ วน
ร่วมภาคส่วนต่างๆ 
ร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟู 
บ ารุงรักษาพัฒนา
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ใ น
พื้นที่ 
2 . ส ร้ า ง ค ว า ม
ตระหนักให้ปชช.
ให้ความส าคัญวัน
สิ่ งแวดล้อมโลก 
ท ร า บ ปั ญ ห า
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ส่ ง
ผลกระทบต่อโลก 

กอง 
สาธารณสุข 
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5.2 สรำ้งควำมเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำด

ว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

5 โครงการจิตอาสาพลัง
ประชารัฐ ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาไฟป่าและ
หมอกควัน เทศบาลเมือง
แม่โจ้ 

1.รณรงค์ให้
ประชาชนก าจัดขยะ
โดยใช้วิธีฝังกลบ
แทนการเผา เพื่อลด
ระดับความรุนแรง
ของสถานการณ์
หมอก 
2.เพื่อสร้างความ
ตระหนักให้
ประชาชนทราบถึง
ปัญหาหมอกควัน
จากการเผา งดการ
เผาขยะในพื้นที่ 

ประชาชนใน
พื้นที่ได้รับการ
อบรมฯ และ
รณรงค์ให้
ความรู้  
จ านวน 100 
คน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ร้อยละผู้
ร่วม
รณรงค์/
ร่วม
กิจกรรม/
อบรม
100คน 

1 . ป ช ช . เ กิ ด
จิตส า นึกงดการ
เ ผ า ล ด ปั ญ ห า
หมอ กค วั นแล ะ
ทราบพิษภัยจาก
การเผา 
2.ปชช.ร่วมมือกัน
น า ข ย ะที่ เ ผ า ไ ด้ 
ย่อยสลายได้มาท า
ปุ๋ยห มักทดแทน
การเผา  

กอง 
สาธารณสุข 

 
 
 

 
 
 
 
 



~ 330 ~ 

5.2 สรำ้งควำมเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำด

ว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

6 โครงการรณรงค์ลด
การใช้ถุงพลาสติก
และโฟม 

๑ เพื่อให้การจัดการขยะ
มูลฝอยโดยการคัดแยก
ถุงพลาสติก โฟม ออก
จากขยะทั่วไป ในพื้นที่มี
ประสิทธิภาพ ง่ายต่อ
การน าขยะมูลฝอยไปใช้
ประโยชน์ และลด
ปริมาณขยะมูลฝอยที่
ต้องส่งไปก าจัด 
๒ เพื่อสร้างความ
ตระหนัก สร้างจิตสานึก
ในการลด คัดแยกขยะ
มูลฝอยให้กับประชาชน
และทุกภาคส่วน เกิด
ภาพลักษณ์ที่ดี และ
สามารถเป็นต้นแบบใน
การคัดแยกขยะ
ถุงพลาสติก โฟม ช่วย
ลดปัญหามลพิษด้าน
สิ่งแวดล้อม ได้อีกทาง
หน่ึง 

ประชาชนใน
พื้นที่ได้รับการ
อบรมฯ และ
รณรงค์ให้
ความรู้  
จ านวน 100 
คน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
ร้อยละผู้
ร่วม
รณรงค์/
ร่วม
กิจกรรม/
อบรม
100คน 

1.ปชช.ทราบ
ปัญหาในพื้นที่ขยะ
ย่อยสลายยากเช่น
ถุงพลาสติก/โฟม
คัดแยกลดปัญหา
ขยะในพื้นที่ได้ 
2.สามารถสร้างจิต
สานึกให้ ปชช.ลด 
คัดแยกขยะมูล
ฝอยถุงพลาสติก 
โฟม ช่วยลด
ปัญหามลพิษด้าน
สิ่งแวดล้อม ได้  

กองสาธารณสุข 
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5.2 สรำ้งควำมเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำด

ว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

7 โครงการการส่งเสริม
การใช้สินค้าและ
บริการที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

๑ เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีการใช้สินค้า
และบริการต่างๆ ที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น
บรรจุภัณฑ์ชั้นเดียวแทน
หลายชั้น ปินโต ถุงผ้า 
ไปตลาด ยกเลิก
พลาสติก โฟม  
๒ เพื่อสร้างความ
ตระหนัก สร้างจิตสานึก
ในการลด คัดแยกขยะ
มูลฝอยให้กับประชาชน
และทุกภาคส่วน เกิด
ภาพลักษณ์ที่ดี และ
สามารถเป็นต้นแบบใน
การบริหารจัดการขยะ 
ใช้สินค้าและบริการ
ต่างๆ ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ช่วยลด
ปัญหามลพิษด้าน
สิ่งแวดล้อม ได้อีกทาง
หน่ึง 

1.ส่งเสริมให้
ประชาชนใน
ชุมชน ห้างร้าน 
บริษัท 
หน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชน 
ใช้สินค้าและ
บริการต่างๆ ท่ี
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มี
การคัดแยกขยะ
มูลฝอยออก
จากขยะท่ัวไป 
ก่อนท้ิงขยะลง
ถังขยะ/ถุงด า  
2.อบรมคณะ
ผู้บริหาร ผู้น า
ชุมชน 
กรรมการ
หมู่บ้าน 
พนักงานและ
ลูกจ้าง และ
ประชาชนท่ัวไป 
จ านวน 120 
คน                                               

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
ร้อยละผู้
ร่วม
รณรงค์/
ร่วม
กิจกรรม/
อบรม
120คน 

1.ปชช.มีความรู้
น า ห ลั ก ก า ร
ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ใ ช้
สินค้าและบริการ
ที่ เ ป็ น มิ ค ร กั บ
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม 
เช่นปินโต ถุ งผ้า 
ไปตลาด  
2.สร้างจิตส านึก
ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ใ ช้
สินค้าที่ เป็นมิตร
กั บ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม 
ช่ ว ย ล ด ปั ญ ห า
ม ล พิ ษ ด้ า น
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม แ ก่ 
ปชช.ในพื้นที่ 

กองสาธารณสุข 
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5.2 สรำ้งควำมเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

8 โครงการรณรงค์ปั่น
จักรยานเพื่อลดโลกร้อน 

๑ เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชน ออก
ก าลังกายที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม ปั่น
จักรยานไปจ่าย
ตลาด เพื่อลดปัญหา
ภาวะโลกร้อน 
๒ เพื่อสร้างความ
ตระหนัก สร้างจิตสา
นึกในการลดการใช้
พลังงานสิ้นเปลือง 
ใช้พลังงานสะอาด
มาทดแทนเช่น
กิจกรรมการออก
ก าลังกาย ปั่น
จักรยาน ช่วยลด
ปัญหามลพิษด้าน
สิ่งแวดล้อม ได้อีก
ทางหน่ึง 

ประชาชนใน
พื้นที่ได้รับการ
รณรงค์ให้
ความรู้  มี
กิจกรรมออก
ก าลังกาย 
จ านวน 100 
คน 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
ร้อยละผู้
ร่วม
รณรงค์/
ร่วม
กิจกรรม/
อบรม
100คน 

1มีกิจกรรมณรงค์ 
จัดนิทรรศการ ปชช.
ออกก าลังกายและ
การใช้พลังงาน
สะอาดที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ส่งเสริม
การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ของ
ประชาชนในพื้นที่ 
2.เสร้างความ
ตระหนักให้ ปชช.ให้
ความส าคัญการลด
โลกร้อน ทราบ
ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่
ส่งผลกระทบต่อโลก
ร้อน สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้/ผสมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นให้มี
ความตระหนัก 
ป้องกัน สิ่งแวดล้อม
ในพื้นที่ 

กอง
สาธารณสุข 
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5.2 สรำ้งควำมเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

9 โครงการรณรงค์สร้าง
จิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรน้ า 

1.เพื่อให้ประชาชน
ในชุมชนมีรักและ
หวงแหน สร้าง
จิตส านึกการอนุรักษ์
ทรัพยากรน้ าใน
ชุมชนให้สะอาด 
2.เพื่อพัฒนา
ศักยภาพประชาชน
ในชุมชนให้มีความรู้
ความเข้าใจการ
อนุรักษ์น้ าที่
ปลอดภัยต่อการ
บริโภค อุปโภค 

-ประชาชนใน
พื้นที่ได้รับการ
อบรมฯ 
ความรู้ ร่วม
กิจกรรมใน
งานอนุรักษ์
ทรัพยากรน้ า
ในชุมชน 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
ร้อยละผู้
ร่วม
รณรงค์/
ร่วม
กิจกรรม/
อบรม 

1.ปชช.ในชุมชนมี
รักและหวงแหน 
สร้างจิตส านึก
ร่วมมือกันรณรงค์
การอนุรักษ์
ทรัพยากรน้ าใน
ชุมชนให้สะอาด 
2.ประชาชนใน
ชุมชนให้มีความรู้
ความเข้าใจการ
อนุรักษ์น้ าที่
ปลอดภัยต่อการ
บริโภค อุปโภค 
ปลอดสารพิษ 
 

กองสาธารณสุข 
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5.2 สรำ้งควำมเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำด

ว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

10 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการขยะ
แบบครบวงจร 

๑ .  เ พื่ อ เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพระบบ
การจัดการขยะมูล
ฝอยโดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชนและ
ภาคีเครือข่าย แบบ
บูรณาการ    
๒.  เพื่ อ จัดท า
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ก า ร
พัฒนาร ะบบกา ร
จัดการขยะมูลฝอย
โดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชนของชุมชน 
๓. เพื่อส่งเสริมการ
มี ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง
ป ร ะ ช า ช น ใ ห้
สามารถลดปริมาณ
ขยะ  คั ดแยกขยะ 
น า ข ย ะ ม า ใ ช้
ประโยชน์อย่างเป็น
รูปธรรมและ เป็ น
ร ะ บ บ  โ ด ย ใ ช้
หลักการ๓ Rs 

1.อบรมคณะ
ผู้บริหาร ผู้น า
ชุมชน 
กรรมการ
หมู่บ้าน 
พนักงานและ
ลูกจ้าง และ
ประชาชนท่ัวไป 
จ านวน 100 
คน                                              
2.ประชาชนใน
ชุมชน มีการคัด
แยกขยะ ก่อน
ท้ิงขยะลงถัง
ขยะ/ถุงด า 
แยกประเภทให้
ถูกต้องร้อยละ 
30 %  
3.ปริมาณขยะ
มูลฝอยท่ีต้อง
น าไปก าจัดลด
ขยะลดลงร้อย
ละ 20 %  

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
ร้อยละผู้
ร่วม
รณรงค์/
ร่วม
กิจกรรม/
อบรม
100คน 

1. ปชช. มีความรู้ความ
เ ข้า ใจ  เกี่ ยวกับการ
จั ด ก า ร ขยะ มูล ฝ อ ย 
(Zero Waste) 
 2 . ชุ ม ช น แ ล ะ ทุ ก
ครัวเรือนที่เข้ารับการ
ฝึกอบรมได้รับความรู้
ขยะแบบครบวงจร  
2.มี เครื อข่ายในการ
จัดการปัญหาขยะมูล
ฝอยในครัวเรือนและ
ชุมชน 
3. .ลดปริมาณขยะที่
ต้อ งฝั งกลบ  ลดขยะ
ตกค้างในชุมชน4.มีการ
น าผลิตภัณฑ์ที่ได้จาก
ขยะอินทรีย์ ได้แก่ ปุ๋ย
หมัก น้ าหมักชีวภาพ 
ซึ่ ง เ ป็ น มิ ต ร กั บ
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ไ ป ใ ช้
ทา งก าร เ กษต ร  คื น
ธรรมชาติสู่ธรรมชาติ 
ลดการใช้ปุ๋ยเคมีได้ 

กองสาธารณสุข 
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5.2 สรำ้งควำมเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำจะ

ได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

11 โครงการอบรมให้ความรู้
เรื่องการบ าบัดน าเสียใน
ครัวเรือน 

1.เพื่อให้ประชาชน
ในชุมชนมีความรู้
ความเข้าใจ เรื่อง
การบ าบัดน้ าเสียใน
ครัวเรือน การจัดท า
บ่อดักไขมันใน
บ้านเรือน อาคาร
ต่างๆ ก่อนปล่อยลง
สู่แหล่งน้ าสาธารณะ 
2.เพื่อพัฒนา
ศักยภาพประชาชน
ในชุมชนให้มีความรู้
ความเข้าใจการ
ปล่อยน้ าเสียที่ส่งผล
กระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม 

อบรมคณะ
ผู้บริหาร ผู้น า
ชุมชน 
กรรมการ
หมู่บ้าน 
พนักงานและ
ลูกจ้าง และ
ประชาชน
ทั่วไป จ านวน 
120 คน                                               
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
ร้อยละผู้
ร่วม
รณรงค์/
ร่วม
กิจกรรม/
อบรม
100คน 

1.ปชช.ในชุมชน มี
การคัดแยกขยะ ที่ปน
กับกับขยะมูลฝอย
ทั่วไป ก่อนทิ้งขยะลง
ถังขยะ/ถุงด า แยก
ประเภทให้ถูกต้องร้อย
ละ 30 %  
2ปริมาณขยะมูลฝอย
ที่ต้องน าไปก าจัดลด
ขยะลดลงร้อยละ 20 
%และลดปริมาณขยะ
ที่น าไปก าจัดลงร้อยละ 
40%        

กองสาธารณสุข 
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5.2 สรำ้งควำมเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำด

ว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

12 โครงการรวมพลังช่วยกัน
แยก ช่วยลด หมดปัญหา
ขยะ 

๑. เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบ
การจัดการขยะมูล
ฝอยโดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชนและ
ภาคีเครือข่าย แบบ
บูรณาการ    
๒. เพื่อจัดท า
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบการ
จัดการขยะมูลฝอย
โดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชนของชุมชน 
๓. เพื่อส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของ
ประชาชนให้
สามารถลดปริมาณ
ขยะ คัดแยกขยะ 
น าขยะมาใช้
ประโยชน์อย่างเป็น
รูปธรรมและเป็น
ระบบ โดยใช้
หลักการ๓ Rs 

อบรมคณะ
ผู้บริหาร ผู้น า
ชุมชน 
กรรมการ
หมู่บ้าน 
พนักงานและ
ลูกจ้าง และ
ประชาชน
ทั่วไป จ านวน 
100 คน                                               
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
ร้อยละผู้
ร่วม
รณรงค์/
ร่วม
กิจกรรม/
อบรม
100คน 

1.เกิดระบบการ
จัดการขยะรี
ไซเคิล 19 ชุมชน 
ลดปริมาณขยะที่
น าไปฝังกลบลงได้ 
2.สร้างรายได้
เสริม และปลูกฝัง
นิสัยการออม 
ให้กับก าลังพล
และครอบครัว ที่
เข้าร่วมโครงการ     
3.ส่งเสริมและ
เสริมสร้างการมี
ส่วนร่วม
สิ่งแวดล้อมและ
พัฒนาชุมชน
ภายในชุมชน
สวยงาม น่าอยู่  

กองสาธารณสุข 
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5.2 สรำ้งควำมเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำด

ว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

13 โครงการจัดตั้งธนาคาร
ขยะ 

1.เพื่อให้ประชาชน
มีจิตส านึกในการ
การจัดขยะและการ
รักษาสิ่งแวดล้อม
ภายในชุมชน 
2.เป็นการช่วยลด
ขยะมูลฝอยและ
เสริมสร้างความรู้
ให้กับประชาชนใน
เรื่องการคัดแยกขยะ 
ที่ถูกต้อง และ
เหมาะสม  
3.เพื่อสร้างระเบียบ
วินัยในการปลูกฝัง
การใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์แก่
ประชาชน 
4.เพื่อส่งเสริมให้
กลุ่มเป้าหมายเป็น
ตัวอย่างที่ดีของ
ชุมชน  

อบรมคณะ
ผู้บริหาร ผู้น า
ชุมชน 
กรรมการ
หมู่บ้าน 
พนักงานและ
ลูกจ้าง และ
ประชาชน
ทั่วไป จ านวน 
100คน                                               
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
ร้อยละผู้
ร่วม
รณรงค์/
ร่วม
กิจกรรม/
อบรม
100คน 

1.เกิดระบบการ
จัดการขยะรี
ไซเคิล 19 ชุมชน 
ลดปริมาณขยะที่
น าไปฝังกลบลงได้ 
2.สร้างรายได้
เสริม และปลูกฝัง
นิสัยการออม 
ให้กับก าลังพล
และครอบครัว ที่
เข้าร่วมโครงการ     
3.ส่งเสริมและ
เสริมสร้างการมี
ส่วนร่วม
สิ่งแวดล้อมและ
พัฒนาชุมชน
ภายในชุมชน
สวยงาม น่าอยู่  

กองสาธารณสุข 

 
 



~ 338 ~ 

 
5.2 สรำ้งควำมเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

14 โครงการจ้างเหมา
เอกชนก าจัดขยะ
อันตราย 

๑.เพ่ือสงเสริมสนับสนุน ให้
ประชาชนในท้องถิ่นเข้ามามีส่วน
ร่วมในการคัดแยกของเสีย
อันตรายจาก ชุมชน ๒.เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการคัดแยกของเสียอันตราย
ออกจากชุมชน 
2.เพ่ือแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม และสุขภาพอนามัย
ของประชาชน ที่เกิดจากของเสีย
อันตรายจากชุมชน3.เพ่ือให้มี
การก าจัดขยะอันตราย เพ่ือน าไป
ก าจัดถูกหลักสุขาภิบาล 
3. เพ่ือเพ่ิมจ านวนครัวเรือนใน
การคัดแยกขยะต่างๆและแยก
ขยะอันตรายก่อนทิ้ง  
4.เพ่ือส่งเสริมความรู้ ความ
ตระหนักในการร่วมกันแก้ไข
ปัญหาขยะอันตรายจากชุมชน 
สามารถคัดแยก และรวบรวม
ขยะอันตรายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ   

มีจุดรวบรวมตู้
ขยะอันตราย 
ครบ 19 
ชุมชน 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ขยะ
อันตราย
ได้ก าจัด
ถูกหลัก
สุขาภิบาล  
5-10ตัน/
ครั้ง 

1.มีจุดเก็บรวมรวม
ตู้ขยะอันตราย ครบ 
19 ชุมชน  
2.มีการเก็บรวบรวม
ขยะอันตราย 
จ านวน 1 จุด  
3.เพื่อรอรับการขน
ถ่ายน าขยะอันตราย
ไปก าจัดอย่างถูก
หลักสุขาภิบาล 
4.ด าเนินการ
รวบรวมและก าจัด
ขยะอันตรายโดย
ถูกต้องตามหลัก
วิชาการฯ ร้อยละ 
90 
 

กองสาธารณสุข 
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5.2 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำด

ว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

15 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

โครงการสร้างมูลค่า
จากขยะอินทรีย์ BCG 
Model 
(แปรรูปขยะอินทรีย์
สร้างมูลค่าด้วยวิธีการ
ต่างๆ เช่น ปุ๋ยหมักไม่
กลับกอง ปุ๋ยอินทรีย์
มาตรฐาน
อุตสาหกรรม ไส้เดือน
ดิน แมลงเศรษฐกิจ 
สร้างพลังงานชีวมวล 
เป็นต้น) 
 

1. เพื่อแปรรูปขยะอินทรีย์
ในพื้นที่ ทม.แม่โจ้เป็นปุ๋ย 
หรือสร้างมูลค่าด้วยวิธีการ
อินทรีย์ 
2. เพื่อลดปริมาณขยะใน
พื้นที่เทศบาล 
3. สร้างความรู้แก่
ประชาชนในการแปร
สภาพขยะอินทรีย์เป็นสิ่งที่
มีมูลค่า เช่น ปุ๋ย พลังงาน 
อาหารสัตว์ เป็นต้น 

ปริมาณขยะ
อินทรีย์ที่
ได้รับการ
แปรรูปเพื่อ
สร้างมูลค่า 

450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 1. ขยะ
อินทรีย์ที่
ได้รับการ
แปรรูป 
100 ตัน 
2. มูลค่าที่
เกิดจาก
การแปร
รูปขยะ
อินทรีย์ 5 
ล้านบาท 

แม่โจ้เป็นชุมชน
ต้นแบบ BCG 
Model ในการน า
ขยะอินทรีย์ 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

ทม.แม่โจ้ 
ร่วม 

มหาวิทยาลัยแม่
โจ้ 
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5.2 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำด

ว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

16 โครงการแม่โจ้เมืองสี
เขียว (Maejo Green 
City) 
(จัดกิจกรรมต่างๆเพื่อ
พัฒนาแม่โจ้ให้เป็น
เมืองที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม เช่น 
ส านักงานสีเขียว ลด
มลพิษ ก าจัดขยะและ
น้ าเสีย ลดการใช้
พลังงาน การขนส่ง 
ปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สี
เขียว เป็นต้น) 

1. เพื่อพัฒนาเทศบาลแม่
โจ้ให้เป็นพื้นที่สีเขียว
ต้นแบบที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
2. สร้างจิตส านึก ความ
ตระหนัก และพฤติกรรม
รักสิ่งแวดล้อมแก่
ประชาชนในพื้นที่เทศบาล
เมือแม่โจ้ 
3. พัฒนาส านักงาน
เทศบาลเมืองแม่โจ้ให้เข้าสู่
มาตรฐานส านักงานสีเขียว 
(Green office) 

เกิดกิจกรรม
อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
และสนง.
เทศบาล
เมืองแม่โจ้
เป็น Green 
Office 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 1. 
เทศบาล
เมืองแม่โจ้
ได้เข้าสู่
การจัด
อันดับ 
Green 
City 
2.สนง.
ทม.แม่โจ้ 
เข้าสู่
มาตรฐาน 
Green 
Office 

เทศบาลเมืองแม่
โจ้ได้รับการ
ยอมรับเป็น
ท้องถิ่นสีเขียว
ต้นแบบ และ
ประชาชนใน
พื้นที่มีจิตส านึก
รักสิ่งแวดล้อม 

ส านักปลัด / 
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

ทม.แม่โจ้ 
 

รวม 16 โครงกำร   6,280,000 6,230,000 6,230,000 6,230,000 6,230,000    
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5.3 แผนงำนกำรเกษตร 
ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 

เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำด
ว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

ภำพรวมเทศบำลเมืองแม่โจ้         
1 ปลุกต้นไม้เพื่อพื้นท่ีสีเขียว 

ลดภาวะโลกร้อนในเขตพ้ืนท่ี
เทศบาลเมืองแม่โจ้ 

๑. เพื่อเพิ่มพื้นท่ีสี
เขียวในเขตเทศบาล
เมืองแม่โจ้และลด
มลภาวะในพื้นท่ี 
2. เพื่อสร้างแหล่ง
อาหารให้กับคนใน
พื้นท่ีเขตเทศบาลเมือง
แม่โจ้ 
3. เพื่อส่งเสริมให้คน
ในชุมชนผลิตอาหาร
จากสิ่งแวดล้อม
รอบตัวตามสังคมยุค
สมัยท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

พื้นท่ีในเขต
เทศบาลได้
ต้นไม้เพิ่มพื้นท่ี
สีเขียวและลด
สภาวะโลกร้อน
ในเขตพ้ืนท่ีและ
เกิดผลผลิตดอก
เห็ดป่าท้ังในฤดู
ฝนและนอก
ฤดูกาลตาม
สภาพธรรมชาติ
นิเวศของเห็ด
ท้ัง 3 กลุ่มท่ี
หลากหลายท้ัง
ชนิดและ
ปริมาณ และคง
อยู่ย่ังยืนตาม
อายุขัยของ
ต้นไม้หรือ
ปริมาณ
อินทรีย์วัตถุท่ีมี
หมุนเวียนใน
พื้นท่ีชุมชน 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1. ได้ต้นไม้และ
ผลผลิตดอกเห็ดป่า
เพิ่มขึ้นในพื้นท่ีต่างๆ
ของชุมชนท้ังชนิด
และปริมาณเพียงพอ
ส าหรับเป็นคลัง
อาหารหรือแหล่ง
รายได้ของชุมชน
อย่างต่อเน่ือง
ยาวนานและมี
ปริมาณเพิ่มขึ้นตาม
อายุของพืชท่ีปลูก  
2.จ านวนและชนิด
ของต้นไม้ในพื้นท่ี
เพิ่มขึ้นและสามารถ
ใช้ประโยชน์จากพืชท่ี
ปลูกเหล่าน้ันได้อย่าง
หลากหลาย ท้ังการ
น าส่วนต่างๆของพืช
เป็นอาหาร ใช้เป็นไม้
ดอกไม้ประดับและไม้
ใช้สอยท่ีสามารถเป็น
แหล่งอาหารและ
แหล่งรายได้ท่ียั่งยืน
ของชุมชน  
3. ลดการเผาเศษ
ซากอินทรีย์วัตถุหรือ
วัสดุหรือสิ่งเหลือใช้
ทางการท่ีเกษตรใน
พื้นท่ีชุมชน และยังได้
ปุ๋ยอินทรีย์ธรรมชาติ
จากการเพาะเห็ด
กลุ่มผู้ย่อยสลายและ
กลุ่มเห็ดโคนปลวก ท่ี
สามารถน าไปใช้บ ารุง
พืชผลทางการเกษตร
อ่ืนๆต่อไป 

๑. พื้นที่ในเขต
เทศบาลเมืองแม่โจ้
มีพื้นที่สีเขียวเพิ่ม
มากขึ้นและลด
มลภาวะทางอากาศ
ในพื้นที่ 
2. ชุมชนในพื้นที่
เขตเทศบาลเมือง
แม่โจ้สามารถแหล่ง
อาหารให้กับได้เอง
ลดการพึ่งพาจาก
ตลาดภายนอก 
3. คนในชุมชนผลิต
อาหารจาก
สิ่งแวดล้อมรอบตัว
ตามสังคมสมัยที่
เปลี่ยนแปลงไป 

ส านักปลัด 
เทศบาล 
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5.3 แผนงำนกำรเกษตร 
ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 

เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิตโครงกำร) 2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

2 โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัต
นราชส ุ ดาฯ 

1 เพื่อสนอง
พระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
 2 เพื่ออนุรักษ์
พันธุกรรมพืช ในเขต
พื้นที่รับผิดชอบของ
เทศบาลเมืองแม่โจ้ 

จัดกิจกรรมในรูปแบบ
ต่าง ๆเช่น 
1. อบรม สัมมนา 
2. นิทรรศการ 
3.จัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์ 
หลายรูปแบบ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ
จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ส า ม า ร ถ อ นุ รั ก ษ์
พันธุกรรมพืชในเขต
พื้นที่ รับผิดชอบของ
เทศบาลเ มืองแม่ โ จ้
และให้การศึกษาและ
สร้างจิตส านึกในการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
นั กศึ ก ษา  เ ย าวช น 
และประชาชน 

ส านักปลัด 
ร่วมกับ 
มูลนิธิ

โครงการ 
อัน

เน่ืองมาจาก 
พระราชด า 

3 ค่าใช้จ่ายศูนย์
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษ
ตรชุมชนเทศบาล
เมืองแม่โจ้ 

เ พื่ อ ป รั บ เ ป ลี่ ย น
กระบวนการในการ
พัฒนาการเกษตรที่ให้
องค์กรปกครองส่วน
ท้ อ ง ถิ่ น  ส ถ า บั น 
เกษตรกร และชุมชน 
มี โอกาสและ มีส่ วน
ร่วมในการพัฒนาการ
เกษตรแบบยั่งยืนด้วย
ตนเองและสอดคล้อง 
กับความต้องการของ
ชุมชน 
 

๑ . ส นั บ ส นุ น ใ ห้ มี
กิจกรรมการประชุม
ร่ ว ม กั น ข อ ง
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ศู น ย์ บ ริ ก า ร แ ล ะ
ถ่ า ย ท อ ด 
เทคโนโลยีการเกษตร 
ใน ก า ร ร่ ว ม กัน ว า ง
แผนการด า เ นินงาน
ด้านการเกษตร 
2.เ ผ ย แ พ ร่ ค ว า ม รู้
เ ก่ี ย วกับ เทคโนโลยี
ทางการเกษตร 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 กิจกรรมที่
สนับสนุน
การ
ด าเนินงาน
ตาม
โครงการ 
อัน
เน่ืองมาจาก
พระราชด าริ
ฯ 

1. ประชาชนในพื้นที่
ส า ม า ร ถ ป ร ะ ก อ บ
อ า ชี พ โ ด ย อ า ศั ย
ฐ า น ค ว า ม รู้ จ า ก
โครงการหลวงมาปรับ
ใช้อย่างเหมาะสมกับ
สภาพภูมิสังคมและภูมิ
ปัญญาเดิมของท้องถิ่น 
2. ชุมชนในพื้นที่ของ
โครงการหลวงมีความ
เข้มแข็ง  สามารถ
พึ่งพาตนเองได้ 

ส านักปลัด 
 

 



~ 343 ~ 

5.3 แผนงำนกำรเกษตร 
ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 

เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำด
ว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

4 ค่าใช้จ่ายในโครงการปลูก
ป่าตามพระราชเสาวนีย์ 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีการประกอบ
อาชีพโดยอาศัย
ฐานความรู้จาก
โครงการหลวงที่มี
การปรับใช้อย่าง
เหมาะสมกับสภาพ
ภูมิสังคมและภูมิ
ปัญญาเดิมของ
ท้องถิ่น 
 
 
 
 

โคร งการ อัน
เ น่ื องมาจาก
พระราชด าริ/
พ ร ะ ร า ช
เสาวนีย์ เช่น 
ก า ร พั ฒ น า
โครงการหลวง 
การพัฒนา 
แหล่งต้นน้ าล า
ธ า ร ฯ ก า ร
ด า เ นิ น ชี วิ ต
ตามแนวทาง
ป รั ช ญ า
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
พอเพียง ฯลฯ 
 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 กิจกรรมที่
สนับสนุน
การ
ด าเนินงา
นตาม
โครงการ 
อัน
เน่ืองมาจา
ก
พระราช
ด าริฯ 

1. ประชาชนใน
พื้ น ที่ ส า ม า ร ถ
ปร ะ กอ บอ าชี พ
โ ด ย อ า ศั ย
ฐานความรู้ จาก
โครงการหลวงมา
ป รั บ ใ ช้ อ ย่ า ง
เ ห ม า ะ ส ม กั บ
สภ าพภู มิ สั ง ค ม
และภูมิปัญญาเดิม
ของท้องถิ่น 
2. ชุมชนในพื้นที่
ของโครงการหลวง
มีค วาม เข้ มแข็ ง 
ส า ม า ร ถ พึ่ ง พ า
ตนเองได้ 

ส านักปลัด 
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5.3 แผนงำนกำรเกษตร 
ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 

เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

5 โครงการจัดท าปุ๋ย
หมักเพื่อก าจัด
ขยะอินทรีย์ 

1.เพื่อลดเศษวัสดุธรรมชาติ 
ใบไม้กิ่งไม้ วัชพืช ขยะท่ีย่อย
สลายได้ ท่ีเป็นสาเหตุของการ
เผาเกิดปัญหาหมอกควันใน
พื้น ท่ี  และ เป็นการช่ วย ให้
เทศบาลเมืองแม่โจ้ ไม่ต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายงบประมาณการน า
ขยะเศษวัสดุธรรมชาติ ใบไม้
กิ่งไม้ วัชพืชขยะท่ีย่อยสลายได้
ไปก าจัด ณ บ่อฝังกลบ   
2 . เ พื่ อ ใ ห้ ค ว า ม รู้  ป ช ช .
สามารถน าปุ๋ยหมักจากเศษ
วัสดุธรรมชาติ ไปใช้ประโยชน์
บ ารุงดิน สามารถเพิ่มผลผลิต 
ช่วยเพิ่มแร่ ธาติในดิน ซึ่งเป็น
ประโยชน์ต่อพืชในระยะยาว 
หากมีการน ามาใช้ตลอดลด
ปัญหาการเกิดหมอกควันได้ซึ่ง
จ ะส่ ง ผ ลดี ต่ อสิ่ ง แ วดล้ อ ม   
สามารถลดต้นทุนในการผลิต 
ในเร่ืองของการใช้ปุ๋ยเคมีท่ีมี
ราคาแพง  

1 .  จั ด ท า ปุ๋ ย
หมั กจาก เศษ
วัสดุธรรมชาติ
เพื่ อลดปัญหา
ห ม อ ก ค วั น 
ชุมชนต้นแบบ 
19 ชุมชน   
2.  เกษตรกร 
ประชาชน และ 
พนั กง านและ
ลู ก จ้ า ง 
เทศบาลเมือง
แม่ โจ้  ท่ีสนใจ
ท า ปุ๋ ย ห มั ก 
จ านวน 100 
คน 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
ร้อยละผู้
ร่วม
รณรงค์/
ร่วม
กิจกรรม/
อบรม
100คน 

1.ปชช.มีความรู้ จาก
การท าปุ๋ยหมัก จาก 
ใบ ไ ม้ กิ่ ง ไม้  วั ช พื ช 
ขยะท่ีย่อยสลายได้ ท่ี
เป็นสาเหตุของการ
เผาเกิดปัญหาหมอก
ควันในพื้นท่ี  
2.สามารถน าปุ๋ยหมัก
จากเศษวัสดุธรรมชาติ 
ไปใช้ประโยชน์บ ารุง
ดิ น  ส า ม า ร ถ เ พิ่ ม
ผลผลิต ช่วยเพิ่มแร่ 
ธาติในดิน ลดปัญหา
การเกิดหมอกควัน 
3.ไม่มีสารเคมีตกค้าง
เพื่อลดการใช้สารเคมี
และปุ๋ยเคมี ลดมลพิษ
ในชุมชน ให้น้อยลง 
เ ป็ น ก า ร อ นุ รั ก ษ์
ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม         

กอง
สาธารณสุข 
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5.3 แผนงำนกำรเกษตร 
ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 

เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำด
ว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

6 โครงการอบรมและ
ส่งเสริมการเกษตร
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

1.เพื่อให้ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้ความ
เข้าใจ เรื่องการส่งเสริม
การเกษตรตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงการด าเนิน
กิจกรรมการเกษตรตาม
แนวทฤษฎีใหม่ โดยยึด
ปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง และสามารถ
น าความรู้ที่ได้รับไป
ปรับใชในการประกอบ
อาชีพได้ 
2.เพื่อสนับสนุนให้
เกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการฯ มีศักยภาพใน
การด าเนินกิจกรรมทาง
การเกษตร ตามแนว
ทฤษฎีใหม่ขั้นที่หน่ึงและ
สามารถพัฒนาไปสู่ขั้นที่
สองและขั้นที่สามได้
ต่อไป 

ประชาชนใน
พื้นที่ได้รับการ
อบรมฯ 
ความรู้ 
จ านวน 200 
คน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
ร้อยละผู้
ร่วม
รณรงค์/
ร่วม
กิจกรรม/
อบรม
100คน 

1.น้อมน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ม า ใ ช้ เ ป็ น แ น ว
ทางการ จัด การ
ทรัพยากรธรรมชา
ติ แ พ ล ะ
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม 
พึ่งตนเอง  พัฒนา
ต่ อ ย อ ด  ม่ั ง คั่ ง
ยั่งยืน 

กองสาธารณสุข 

 



~ 346 ~ 

5.3 แผนงำนกำรเกษตร 
ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 

เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

7 โครงการแม่โจ้เมือง
สะอาด เมืองเกษตร
อินทรีย์ ชีวีปลอดภัย
ห่วงใยสิ่งแวดล้อม 

๑. เพ่ือเป็นแหล่งผลิตตัว อย่างดา้น
อาหารปลอดภัยด้วยระบบเกษตร
อินทรีย์ของเทศบาลเมืองแม่โจ้และ
จังหวัดเชียงใหม่ 
2. เพ่ือส่งเสริมให้ประชา ชนในเขต
เทศบาลเมืองแม่โจ้ทั้ง 19 ชุมชน 
หันมาดูแลสุขภาพโดยการบริโภค
อาหารปลอดสารพิษ 
3. ส่งเสริมการลดต้นทุนในการท า
การเกษตรสามารถน าวัสดุเหลือใช้
ทางการเกษตรกลับมาใช้ในพ้ืนที่ 
เช่นการน ามาท าปุ๋ยหมักอินทรีย์ น้ า
หมักอินทรีย์  
4. ส่งเสริมการสร้างประโยชน์จาก
ขยะในชุมชน 
5. ประชาชนลดค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือน 

ประชาชนในเขต
พ้ืนที่เทศบาลเมือง
แม่โจ้ลดต้นทุนการ
ผลิต เกษตรกรลด
ค่าใช่จ่ายใน
ครัวเรือนไปลู่การ
พ่ึงพาตนเองพัฒนา
ตนเองเป็นกลุ่ม
เกษตรอินทรีย์ใน
อนาคต สมาชิกใน
ชุมชนสามารถผลิต
ผักชนิดต่างๆไว้
บริโภคเองใน
ครัวเรือนได้ด้วย
ตัวเองโดยไม่พ่ึงพา
ผลผลิตจาก
ภายนอก 

2,000,000  2,000,000  2,000,000  2,000,000  2,000,000  1. มีผลผลิตผัก
ส าหรับใช้บริโภค
ในครัวเรือนอย่าง
เพียง พอเป็นคลัง
อาหารและแหล่ง
รายได้ของชุมชน
อย่างต่อ เนื่อง  
2. จ านวนและ
ชนิดของพืชผัก 
และปัจจัยการผลิต
ท่ีสามารถเป็น
แหล่งอาหารและ
แหล่งรายได้ท่ี
ย่ังยืนของชุมชน 
 3. ลดการเผาเศษ
ซากอินทรีย์วัตถุ
หรือวัสดุ หรือสิ่ง
เหลือใช้ทางการท่ี
เกษตรในพื้นท่ี
ชุมชน และยังได้
ปุ๋ยอินทรีย์
ธรรมชาติจากวัสดุ
เหลือทาง 
การเกษตรท่ี
สามารถน าไปใช้
บ ารุงพืชผลทาง
การเกษตรอื่นๆ
ต่อไป 

๑. ชุมชนในเขตเทศบาลเป็น
แหลง่ผลติตัวอย่างด้าน
อาหารปลอดภัยด้วยระบบ
เกษตรอินทรีย์ 
2. ประชาชนในเขตเทศบาล
เมืองแม่โจ้ทัง้ 19 ชุมชน 
หันมาดูแลสุขภาพโดยการ
บริโภคอาหารปลอดสารพษิ 
3. ชุมชนลดต้นทุนในการ
ท าการเกษตรสามารถน า
วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
กลบัมาใช้ในพื้นที ่เช่นการ
น ามาท าปุ๋ยหมักอินทรีย์ 
น้ าหมักอินทรีย์  
4. ประชาชหันมาสรา้ง
ประโยชน์จากขยะในชุมชน 
5. ประชาชนลดคา่ใช้จา่ย
ในครัวเรือนเพิ่มมากข้ึน 

กอง 
สาธารณสุข 

รวม 7 โครงกำร   4,400,000 4,400,000 4,400,000 4,400,000 4,400,000    
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(ผ.02) 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำแผนพฒันำทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

เทศบำลเมืองแม่โจ้ อ ำเภอสันทรำย  จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที ่6. พฒันำระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐและกำรให้บริกำรประชำชนตำมหลักธรรมำภิบำล 
ข. ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7. กำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองทีด่ี 
ยุทธศำสตร์ที ่6. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองทีด่ี 
6.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำด

ว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

ภำพรวมเทศบำลเมืองแม่โจ้         
1 โครงการบริหารงาน

ตามหลักธรรมาภิ
บาล 
 

1.เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น 
บุ ค ล ากร ขององค์ ก ร มี
ความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
ข อ ง ธ ร ร ม า ภิ บ า ล 
คุณธรรม และจริยธรรม 
2.เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น 
บุคลากรมีความรู้ความ
เข้าใจและให้ความส าคัญ
กั บ ก า ร ป้ อ ง กั น แ ล ะ
ปร าบปรามการทุ จ ริ ต
ประพฤติมิชอบ 

คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา
เทศบาล 
พนักงาน
เทศบาล 
ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้าง 
และ ประชาชน 
ไดร่วมกิจกรรม 
จ านวน ๒๐๐ 
คน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ
ของ 
จ านวน 
ผู้เข้าร่วม 

เ พื่ อ ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้
ค ณ ะ ผู้ บ ริ ห า ร 
ส ม า ชิ ก ส ภ า
เทศบาล พนักงาน
เ ท ศ บ า ล 
ลู ก จ้ า ง ป ร ะ จ า 
พนักงานจ้างและ 
ป ร ะ ช า ช น  มี
ความรู้ความเข้าใจ
ในเรื่ องของธรร
มาภิบาล คุณธรรม 
และจริยธรรม 

ส านักปลัดฯ 
งานนิติกร 
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6.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำด

ว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

2 โครงการฝึกอบรม
คุณธรรมจริยธรรม แก่
ผู้บริหาร สมาชิกสภา และ
พนักงานเทศบาลของ
เทศบาลเมืองแม่โจ้ 
 

1.เพื่อเป็นการปลูก
และปลุกจิตส านึก
ก า ร ต่ อ ต้ า น ก า ร
ทุจริต 
2.เพื่อเป็นการสร้าง
จิตส านึกและความ
ต ร ะ ห นั ก ใ น ก า ร
ปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าที่ให้เกิด
ป ร ะ โ ย ช น์ สุ ข แ ก่
ประชาชน 
3.เพื่อสร้างจิตส านึก
และความตระหนัก
ใ น ก า ร ป ร ะ พ ฤ ติ
ปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรม 
4.เพื่อสร้างจิตส านึก
และความตระหนักที่
จ ะ ไ ม่ ก ร ะท า ก า ร
ขั ด กั น แ ห่ ง
ผลประโยชน์หรือมี
ผล ป ร ะ โ ย ช น์ ทั บ
ซ้อน 

คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา
เทศบาล 
พนักงาน
เทศบาล 
ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้าง 
และ 
ประชาชน ได
ร่วมกิจกรรม 
จ านวน ๒๐๐ 
คน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ
ของ 
จ านวน 
ผู้เข้าร่วม 

1. ผู้เข้าฝึกอบรม
น าหลักธรรมไป
ป ฏิ บั ติ ใ น
ชีวิตประจ าวันและ
ส า ม า ร ถ
ประยุกต์ใช้ 
ในการปฏิบัติงาน
ได้ 
2. ผู้เข้าฝึกอบรม
มี คุ ณ ธ ร ร ม
จริยธรรมและธรร
มาภิบาลในการ
ปฏิ บั ติ ง า นม า ก
ยิ่งขึ้น 
3. ผู้เข้าฝึกอบรม
มี จิ ต ส า นึ ก ร่ ว ม
ต่อต้านการทุจริต
และปร ะพฤติ มิ
ชอบ 

ส านักปลัดฯ 
งานนิติกร 
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6.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำด

ว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

3 โครงการเสริมสร้าง
ความซ่ือสัตย์ สุจริต 
และปลูกฝังทัศนคติ 
วัฒนธรรมที่ดีในการ
ต่อต้านการทุจริต 
 

1.เพื่อปรับเปลี่ยนฐาน
ค ว า ม คิ ด ข อ ง ค ณ ะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เ ท ศ บ า ล  พ นั ก ง า น
เทศบาล ลูกจ้างประจ า
และพนักงานจ้างของ
เทศบาลเมืองแม่โจ้ ให้มี
จิตสาธารณะและเห็นแก่
ป ร ะ โ ย ช น์ ส่ ว น ร ว ม
มากกว่าประโยชน์ส่วน
ตน 
2.เพื่อปลูกฝังจิตส านึก
และค่านิยมที่ดี ในการ
ต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติ มิชอบให้แ ก่
คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจ า
และพนักงานจ้างของ
เทศบาลเมืองแม่โจ้ 

คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา
เทศบาล 
พนักงาน
เทศบาล 
ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้าง 
และ 
ประชาชน ได
ร่วมกิจกรรม 
จ านวน ๒๐๐ 
คน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ
ของ 
จ านวน 
ผู้เข้าร่วม 

1. ผู้เข้าฝึกอบรม
น าหลักธรรมไป
ป ฏิ บั ติ ใ น
ชีวิตประจ าวันและ
ส า ม า ร ถ
ประยุกต์ใช้ 
ในการปฏิบัติงาน
ได้ 
2. ผู้เข้าฝึกอบรม
มี คุ ณ ธ ร ร ม
จริยธรรมและธรร
มาภิบาลในการ
ปฏิ บั ติ ง า นม า ก
ยิ่งขึ้น 
3. ผู้เข้าฝึกอบรม
มี จิ ต ส า นึ ก ร่ ว ม
ต่อต้านการทุจริต
และปร ะพฤติ มิ
ชอบ 

ส านักปลัดฯ 
งานนิติกร 
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6.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำด

ว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

4 การประกวดค าขวัญ
ต่อต้านการทุจริต 
 

เพื่อ เป็นการสร้าง
จิ ต ส า นึ ก ด้ า น
จริยธรรมให้เด็กและ
เยาวชน ไม่ยอมรับ
พฤติกรรมทุจริตคอร์
รัปชันและการโกง
ทุกรูปแบบ 

ประกวดค า
ขวัญต่อต้าน
การทุจริต 
 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ
ของ 
จ านวน 
ผู้เข้าร่วม 

สร้างจิตส านึกด้าน
จริยธรรมให้ เด็ก
และ เยาวชน ไ ม่
ยอมรับพฤติกรรม
ทุจริตคอร์รัปชัน
และการ โ กงทุ ก
รูปแบบ 

ส านักปลัดฯ 
งานนิติกร 

5 โครงการสร้างภูมิคุ้มกัน
ทางสังคมให้เด็กและ
เยาวชน (กิจกรรม "โตไป
ไม่โกง") 
 

1.เพื่อส่งเสริมและ
ปลูกฝังให้เด็กและ
เยาวชนเป็นคนดีมี
คุณธรรม จริยธรรม 
มีความซ่ือสัตย์ 
สุจริต 
2.เพื่อสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคม
ให้เด็กและเยาวชน 
ไม่ยอมรับพฤติกรรม
ทุจริตคอร์รัปชันและ
การโกงทุกรูปแบบ 

คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา
เทศบาล 
พนักงาน
เทศบาล 
ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้าง 
และ 
ประชาชน ได
ร่วมกิจกรรม  

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ
ของ 
จ านวน 
ผู้เข้าร่วม 

1. ผู้เข้าฝึกอบรม
น าหลักธรรมไป
ปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวันและ
สามารถ
ประยุกต์ใช้ 
ในการปฏิบัติงาน
ได้ 
2. ผู้เข้าฝึกอบรม
มีคุณธรรม
จริยธรรมและธรร
มาภิบาลในการ
ปฏิบัติงานมาก
ยิ่งขึ้น 

ส านักปลัดฯ 
งานนิติกร 
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6.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำด

ว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

6 โครงการพ่อ-แม่ดีเด่น
คุณประโยชน์หรือเข้าร่วม
ในกิจกรรมของเทศบาล
เมืองแม่โจ้ 

เพื่ อ ย กย่ อ ง เ ชิ ด ชู
เกียรติแก่ พ่อ แม่ มี
ความซ่ือสัตย์ สุจริต 
ตั้งม่ันอยู่ในคุณหลัก
คุณธรรม จริยธรรม 

จัดพิธีมอบโล่
ประกาศ
เกียรติคุณพ่อ 
แม่ดีเด่น 
จ านวน 2 
ครั้ง/ปีครั้งละ 
19 คน 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละ
ของ 
จ านวน 
ผู้เข้าร่วม 

1. ผู้เข้าฝึกอบรม
มี คุ ณ ธ ร ร ม
จริยธรรมและธรร
มาภิบาลในการ
ปฏิ บั ติ ง า นม า ก
ยิ่งขึ้น 
2. ผู้เข้าฝึกอบรม
มี จิ ต ส า นึ ก ร่ ว ม
ต่อต้านการทุจริต
และปร ะพฤติ มิ
ชอบ 

ส านักปลัดฯ 
งานนิติกร 

7 กิจกรรมการมอบประกาศ
เกียรติคุณแก่สตรีดีเด่น 

เพื่ อ ย กย่ อ ง เ ชิ ด ชู
เ กี ย ร ติ แ ก่  สต รี มี
ความซ่ือสัตย์ สุจริต 
ตั้งม่ันอยู่ในคุณหลัก
คุณธรรม จริยธรรม 

จัดพิธีมอบโล่
ประกาศ
เกียรติคุณ
ให้แก่สตรี 
จ านวน 2 
ครั้ง/ปีครั้งละ 
19 คน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ
ของ 
จ านวน 
ผู้เข้าร่วม 

ผู้เข้าฝึกอบรมน า
ห ลั ก ธ ร ร ม ไ ป
ป ฏิ บั ติ ใ น
ชีวิตประจ าวันและ
ส า ม า ร ถ
ประยุกต์ใช้ 
ในการปฏิบัติงาน
ได้ 

ส านักปลัดฯ 
งานนิติกร 
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6.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำด

ว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

8 กิจกรรมยกย่องและเชิดชู
เกียรติแก่บุคคล 
หน่วยงานองค์กรดีเด่น 
ผู้ท าคุณประโยชน์หรือเข้า
ร่วมในกิจกรรมของ
เทศบาลเมืองแม่โจ้ 

เพื่ อ ย กย่ อ ง เ ชิ ด ชู
เ กี ยร ติ แ ก่  บุ ค คล 
ห น่วยงานองค์ก ร
ดี เ ด่ น  ผู้ ท า
คุณประโยชน์หรือ
เข้าร่วมในกิจกรรม
ของเทศบาลเมืองแม่
โจ้ 

จัดพิธีมอบโล่
ประกาศ
เกียรติคุณ
ให้แก่บุคคล 
หน่วยงาน  

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละ
ของ 
จ านวน 
ผู้เข้าร่วม 

 ส านักปลัดฯ 
งานการ

เจ้าหน้าที่ 

9 กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู้ปฏิบัติตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่ อ ย กย่ อ ง เ ชิ ด ชู
เกียรติแก่ ประชาชน
ผู้ปฏิบัติตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

จัดพิธีมอบโล่
ประกาศ
เกียรติคุณ
ให้แก่
ประชำชน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ
ของ 
จ านวน 
ผู้เข้าร่วม 

 ส านักปลัดฯ 
งานนิติกร 
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6.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำด

ว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

10 กิจกรรม “อบรมให้ความรู้
ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 

๑.เพื่อให้ข้าราชการ 
มีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับกฎหมายว่า
ด้วยข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ 
 ๒ .  เ พื่ อ ใ ห้
ข้าราชการสามารถ
ปฏิบัติงานในหน้าที่
ตามหลักกฎหมายว่า
ด้วยข้อมูลข่าวสาร
ของราชการได้อย่าง
ถูกต้อง 
๓. เพื่อสร้างบรรทัด
ฐานในการปฏิบั ติ
ราชการตามระบบ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐที่ดี 

จัดกิจกรรมใน
รูปแบบต่าง ๆ
เช่น 
1. อบรม 
สัมมนา 
2. นิทรรศการ 
3. จัดท าสื่อ
ประชาสัมพัน
ธ์ ห ล า ย
รูปแบบ เช่น 
สปอต โฆษณา
วิ ท ยุ  ป้ า ย
ประชาสัมพัน
ธ์ แผ่นพับและ
ส ติ๊ ก เ ก อ ร์ 
ฯลฯ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ
ของ
จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

๑. ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม มีความรู้ 
ความเข้าใจ 
เก่ียวกับกฎหมาย
ว่าด้วยข้อมูล
ข่าวสารของ
ราชการ 
๒. ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมปฏิบัติ
หน้าที่ตาม
กฎหมายว่าด้วย
ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการได้อย่าง
ถูกต้อง 
 

ส านักปลัด, 
งานนิติกร 
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6.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำด

ว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

11 โครงการสื่อประชาสัมพันธ์ 1. เพื่อเผยแพร่
และ
ประชาสัมพันธ์
ภารกิจของ
เทศบาลเมืองแม่
โจ้ให้แก่หน่วยงาน
รัฐเอกชนและ
ประชาชนทั่วไปได้
ทราบ 
2. เพื่อเป็นสื่อใน
การสร้างความรู้ 
ความเข้าใจในการ
ให้บริการ
สาธารณะให้แก่
ประชาชน
ตลอดจน
หน่วยงานองค์กร
อ่ืน ๆ 

สื่อ
ประชาสัมพัน
ธ์ทุกรูปแบบ 
ที่มีเน้ือหา
เก่ียวกับ
การศึกษา 
ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรร
ม ประเพณี
ท้องถิ่น 
การส่งเสริม
สุขภาพ 
การกีฬาและ
นันทนาการ 
กิจกรรมเด็ก
และเยาวชน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ
ของ 
ความพึง
พอใจ 
ของผู้ที
ได้รับ 
สื่อทุก
ประเภท 

1. องค์กรภาครัฐ 
เอกชนและ
ประชาชนทั่วไป
ได้รับทราบผลการ
ด าเนินงานของ
เทศบาลเมืองแม่
โจ้ 
2. ประชาชน
ทั่วไปได้รู้จัก
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงาม
ของเทศบาลเมือง
แม่โจ้ 

ส านักปลัด, 
งาน

ประชาสัมพันธ์ 
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6.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

12 โครงการเทศบาล
เคลื่อนที่ 

1เพื่อประชาสัมพันธ์ 
เผยแพร่ 
ข่ า วส าร และ เพิ่ ม
ความรู้ความเข้าใจ
ในบทบาทภารกิจ 
ผลการด าเ นินงาน
ข อ ง ปี ที่ ผ่ า น ม า
ตลอดจนรับฟังความ
คิ ด เ ห็ น ข อ ง
ประชาชนในพื้นที่ที่
มีต่อเทศบาลเมือง
แม่โจ้ 
2. เพื่อเสริมสร้าง
ค ว า ม ส า มั ค คี ใ น
ชุ ม ช น  รู้ จั ก
เอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่และ
ร่วมแรงร่วมใจของ
คนในพื้นที่ 
3. เพื่อพบปะเยี่ยม
เยือนและให้บริการ
ด้านต่าง ๆ แก่
ประชาชนในพื้นที่ 

1.คณะผู้ บ ริหา ร
แ ล ะ เ จ้ า ห น้ า ที่
เทศบาลเมืองแม่
โ จ้ ได้ ร่ วมพบปะ
ประชาชน ทั้ง 19 
ชุ ม ช น ใ น เ ข ต
เทศบาลเมืองแม่
โจ้ 
2. จัดกิจกรรม
ด้านการส่งเสริม
การพัฒนาอาชีพ 
3. จัดกิจกรรม
นิ ท ร ร ศ ก า ร
เ ผ ย แ พ ร่
ป ร ะ ช าสั ม พั น ธ์
ข่าวสาร  สร้าง
ความรู้ความเข้าใจ
ในบทบาทภารกิจ
ของเทศบาลเมือง
แม่โจ้ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1.จ านวน
ประชาชน
ที่ ไ ด้ รั บ
ท ร า บ
ข้ อ มู ล
ข่าวสาร 
2. ความ
พึ ง พ อ ใ จ
ข อ ง
ประชาชน
ใ น
ภ าพ ร ว ม
ข อ ง ก า ร
จั ด
กิจกรรม 

1. เทศบาลเมืองแม่
โจ้ได้เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
ข่าวสารสร้างความรู้
ความเข้าใจใน
บทบาทภารกิจผล
การด าเนินงานปีที่
ผ่านมา ตลอดจนรับ
ฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนในพื้นที่ 
2. ประชาชนใน
พื้นที่ 
มีความสามัคคี รู้จัก 
เอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่และ
ร่วมแรงร่วมใจกัน 
3. เทศบาลเมืองแม่
โจ้ 
ได้พบปะเยี่ยมเยือน
และให้บริการด้าน
ต่าง ๆ แก่ประชาชน 

ส านักปลัด 
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6.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำด

ว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

13 กิจกรรมการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพสมาชิก
สภาเทศบาล 

เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
อบรม ได้รับการ
เพิ่มพูนความรู้
พัฒนาทักษะ
ความสามารถ
ประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน ภายใต้
ระเบียบ ข้อ
กฎหมายที่ก าหนด 
ในต าแหน่งสายงาน
ของตนเอง 
 

ผู้บริหาร และ
สมาชิกสภา
เทศบาลเข้า
รับการอบรม 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1.มี ผู้ เ ข้ า
อบรมตาม
โครงการ
ไ ม่ น้ อ ย
กว่า70% 
2. ผู้ เข้า
อบรม 
มประสิทธิ
ภาพและ
ผลส าเร็จ 
ใ น ก า ร
ท างาน 
เพิ่มขึ้น 

1. ผู้เข้ารับการ
อบรมสามารถ
ปฏิบัติงานใน
ต าแหน่งสายงาน
ของตนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
2. ผู้เข้าอบรมมี
การพัฒนาการ
ท างานแบบบูรณา
การสามารถแก้ไข
ปัญหาพัฒนางาน
และท างานเป็นทีม
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3. ผู้เข้าอบรมมี
ทัศนคติ 
และจิตส านึกที่ดี
ต่อองค์ 

ส านักปลัด, 
งานนิติกร 
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6.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำด

ว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

14 กิจกรรมการติดป้าย
ประชาสัมพันธ์กรณีพบ
เห็นการทุจริต 

1.เพื่อให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการ
ป้องกันการทุจริต 
2.เพื่อแสดง
เจตนารมณ์ในการ
แก้ไขปัญหาการ
ทุจริต 

ติดป้าย
ประชาสัมพัน
ธ์กรณีพบเห็น
การทุจริตใน
เขตเทศบาล 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ า น ว น
ติดตั้งป้าย
ใ น เ ข ต
เทศบาล 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการป้องกัน
การทุจริต 

ส านักปลัด, 
งานนิติกร 

15 โครงการจัดท าแผนการ
ด าเนินงานประจ าปี 

เพื่อแสดงถึง
รายละเอียด 
แผนงาน/โครงการ
พัฒนา และกิจกรรม
ที่ด าเนินการจริง 
ทั้งหมดในพื้นที่ของ
เทศบาลเมืองแม่โจ้ 
ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2567   

การจัดประชุม
คณะกรรมการ
สนับสนุนการ
จัดท า
แผนพัฒนา
เทศบาลเมือง
แม่โจ้และ
คณะกรรมการ
พัฒนา
เทศบาลเมือง
แม่โจ้ เพื่อ
จัดท าแผนการ
ด าเนินการ
งานประจ าปี 
พ.ศ.  

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 การจัดท า
แผนฯ 
ถูกต้อง
ครบถ้วน
ตาม
ระเบียบ
และ
หนังสือสั่ง
การ 

เทศบาลเมืองแม่
โจ้มีแผนพัฒนา
ท้องถิ่นเพื่อใช้เป็น
แนวทางส าหรับผู้
ปฏิบัติในการ
ด าเนินการพัฒนา
ในช่วงสี่ปีได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด, 
งานวิเคราะห์
นโยบายและ

แผน 
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6.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำด

ว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

16 โครงการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลประจ าปี 

เพื่อให้การติดตาม
ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล
เ ป็ น ไ ป อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ เกิด
ป ร ะ โ ย ช น์ ต่ อ
ป ร ะ ช า ช น แ ล ะ 
สามารถตอบสนอง
ความต้องการของ
ประชาชน ได้ เป็ น
อย่างดี 

ด าเนินการ
ตรวจสอบใน
ระหว่างการ
ด าเนิน
โครงการ
พัฒนาและ
กิจกรรมที่
ด าเนินการจริง 
ทั้งหมดใน
พื้นที่ของ
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น
ประจ าปี
งบประมาณ
น้ัน ว่า
สามารถ
เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ตั้ง
ไว้ หรือไม่ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1. การ
จัดท าแผน
ฯ ถูกต้อง
ครบถ้วน
ตาม
ระเบียบ
และ
หนังสือสั่ง
การ 
 

ติดตามประเมินผล
การปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน การ
ประเมินผลจะ
แสดงให้เห็นถึง
การ ปฏิบัติงาน
ของส่วนต่างๆ ว่า
เป็นไปตาม
เป้าหมายตัวชี้วัดที่
ผู้บริหารก าหนดไว้
หรือไม่ 

ส านักปลัด, 
งานวิเคราะห์
นโยบายและ

แผน 
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6.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำจะ

ได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

17 โครงการจัดท าเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีของเทศบาลเมือง
แม่โจ้ 

เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมสามารถ
ปฏิบัติเก่ียวกับ
วิธีการงบประมาณ
ได้อย่างถูกต้อง
สมบูรณ์ และมี
ประสิทธิภาพอ านวย
ประโยชน์สุขแก่
ประชาชนได้อย่าง
แท้จริง 

จัด กิจกรรมใน
รูปแบบต่าง ๆ
เช่น 
อบรม สัมมนา 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนของ
ข้าราชการ 
ที่มีความรู้ 
เก่ียวกับเทศ
บั ญ ญั ติ
งบประมาณ
ร า ย จ่ า ย
ประจ าปี 

๑. ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม มีความรู้ 
ความเข้าใจ เก่ียวกับ
กฎหมายว่าด้วยข้อมูล
ข่าวสารของราชการ 
๒. ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมปฏิบัติหน้าที่
ตามกฎหมายว่าด้วย
ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการได้อย่าง
ถูกต้อง 

ส านักปลัด, 
งานวิเคราะห์
นโยบายและ

แผน 

18 โครงการประเมิน
ประสิทธิภาพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพื่ อ ให้ ค า แนะน า
เ ก่ี ย ว กั บ ก า ร
ป ฏิ บั ติ ง า น ต า ม
เกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานปฏิบัติงาน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่ นในทุก
ด้าน 

ข้าราชการ/
พนักงานของ
เทศบาลเมืองแม่
โจ้ ที่รับผิดชอบ
แบบประเมินฯ
ในแต่ละด้าน 
จ านวน 5 ด้าน  

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 มีผลคะแนน
ผ่านเกณฑ์
การประเมิน
มาตรฐาน
การปฏิบัติ
ราชการของ
องค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
ร้อยละ 80 

ท าให้ข้าราชการ/
พนักงานของเทศบาล
เมืองแม่โจ้ มีความรู้ 
ความเข้าใจเก่ียวกับ
ระเบียบ กฎหมายที่
เก่ียวข้องการปฏิบัติ
ราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดี
ยิ่งขึ้น 

ส านักปลัด 
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6.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำด

ว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

19 โครงการจัดท าแผนพัฒนา
เทศบาลเมืองแม่โจ้ 

1. เพื่อแสดง
ความสัมพันธ์ 
เชื่อมโยงและ
สอดคล้องระหว่าง
แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาและการ
จัดท างบประมาณ
ประจ าปี 
2. เพื่อแสดงแนว
ทางการพัฒนา
ในช่วงสี่ปีที่มีความ
สอดคล้องและ
สามารถสนองตอบ
ต่อ 
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ก า ร
พั ฒ น า อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

1. จัดเวที
ประชาคมใน
เขตเทศบาล
เมืองแม่โจ้เพื่อ
สร้างการมี
ส่วนร่วมใน
การ
ด าเนินงาน 
2. จัดประชุม
เพื่อก าหนด
ทิศทางการ
พัฒนา 
3. จัดท า/
ปรับปรุง 
แผน
ยุทธศาสตร์ 
4. จัดท า
แผนพัฒนา/
เพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1. การ
จัดท าแผน
ฯ ถูกต้อง
ครบถ้วน
ตาม
ระเบียบ
และ
หนังสือสั่ง
การ 
2. จ านวน
ช่องทางใน
การ
เปิดเผย 
ข้อมูล
ให้แก่ 
ประชาชน
และ
หน่วยงาน
ต่างๆ 

เทศบาลเมืองแม่
โจ้มีแผนพัฒนา
ท้องถิ่นเพื่อใช้เป็น
แนวทางส าหรับผู้
ปฏิบัติในการ
ด าเนินการพัฒนา
ในช่วงสี่ปีได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด, 
งานวิเคราะห์
นโยบายและ

แผน 
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6.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำด

ว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

20 โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล 
ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า
และพนักงานเทศบาล
เมืองแม่โจ้  

1.เพื่อให้บุคลากร
ของเทศบาลเมืองแม่
โจ้เกิดการพัฒนา
ความรู้และ
ความสามารถในการ
ท างาน 
2. เพื่อให้เกิดการ
สร้างทีมงานสู่
ความส าเร็จตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กร 
3. เพื่อให้เกิดการ
สร้างความเข้าใจอัน
ดีความสามัคคีและ
เกิดความรักความ
ผูกพันในองค์กร 

คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา
เทศบาลเมือง
แม่โจ้ 
ข้าราชการ
และพนักงาน
จ้างเทศบาล
เมืองแม่โจ้ เข้า
รับการอบรม 
สัมมนาหรือ
การเข้ารับ
การศึกษา
หลักสูตรต่าง 
ๆ 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ
ของ 
ความพึง
พอใจ 
ของ
ผู้เข้าร่วม 
โครงการฯ 
ที่มีต่อการ 
จัด
โครงการ 
ฝึกอบรม 
สัมมนา
และ 
ทัศน
ศึกษาฯ 

1.ผู้เข้าฝึกอบรม
น าความรู้ที่ได้รับ
มาพัฒนาการ
ท างานในหน้าที่ที่
รับผิดชอบให้มี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 
2. ผู้เข้าฝึกอบรม
เกิด 
ความเข้าใจ ความ
สามัคคีความ
ผูกพันและรัก
องค์กร 

ส านักปลัด 
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6.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำด

ว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

21 โครงการจัดท าแผนชุมชน
ประจ าปี 

1. เพื่อแสดง
ความสัมพันธ์ 
เชื่อมโยงและ
สอดคล้องระหว่าง
แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาและการ
จัดท างบประมาณ
ประจ าปี 
2. เพื่อแสดงแนว
ทางการพัฒนา
ในช่วงสี่ปีที่มีความ
สอดคล้องและ
สามารถสนองตอบ
ต่อยุทธศาสตร์การ
พัฒนาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. จัดเวที
ประชาคมใน
เขตเทศบาล
เมืองแม่โจ้เพื่อ
สร้างการมี
ส่วนร่วมใน
การ
ด าเนินงาน 
2. จัดประชุม
เพื่อก าหนด
ทิศทางการ
พัฒนา 
3. จัดท า/
ปรับปรุง 
แผน
ยุทธศาสตร์ 
4. จัดท า
แผนพัฒนา/
เพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1. การ
จัดท าแผน
ฯ ถูกต้อง
ครบถ้วน
ตาม
ระเบียบ
และ
หนังสือสั่ง
การ 
2. จ านวน
ช่องทางใน
การ
เปิดเผย 
ข้อมูล
ให้แก่ 
ประชาชน
และ
หน่วยงาน
ต่างๆ 

เทศบาลเมืองแม่
โจ้มีแผนพัฒนา
ท้องถิ่นเพื่อใช้เป็น
แนวทางส าหรับผู้
ปฏิบัติในการ
ด าเนินการพัฒนา
ในช่วงสี่ปีได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด, 
งาน 
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6.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำด

ว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

22 โครงการฝึกอบรม
หลักสูตร “การสนทนา
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารระดับพื้นฐาน” 
(Basic English 
Coversation Courses) 

1.เพื่อให้บุคลากร
ของเทศบาลเมืองแม่
โจ้เกิดการพัฒนา
ความรู้และ
ความสามารถในการ
ท างาน 
 

คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา
เทศบาลเมือง
แม่โจ้ 
ข้าราชการ
และพนักงาน
จ้างเทศบาล
เมืองแม่โจ้ เข้า
รับการอบรม 
สัมมนาหรือ
การเข้ารับ
การศึกษา
หลักสูตรต่าง 
ๆ 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ร้อยละ
ของ 
ความพึง
พอใจ 
ของ
ผู้เข้าร่วม 
โครงการฯ 
ที่มีต่อการ 
จัด
โครงการ 
ฝึกอบรม 
 

1.ผู้เข้าฝึกอบรม
น าความรู้ที่ได้รับ
มาพัฒนาการ
ท างานในหน้าที่ที่
รับผิดชอบให้มี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 
2. ผู้เข้าฝึกอบรม
เกิด 
ความเข้าใจ ความ
สามัคคีความ
ผูกพันและรัก
องค์กร 

ส านักปลัด 
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6.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำด

ว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

23 โ ค ร ง ก า ร เ ส ริ ม ส ร้ า ง
ภาพลักษณ์ประชาสัมพันธ์
เ ชิ ง ก ล ยุ ท ธ์ แ ล ะ เ พิ่ ม
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร
ประชาสัมพันธ์เทศบาล
เ มื อ งแ ม่ โ จ้  อ า เภ อสั น
ทราย  จังหวัดเชียงใหม่
(วิทยุชุมชน) 
 
 
 
 
 
 

1.1. เพื่อเผยแพร่
ข้ อ มู ล ข่ า ว ส า ร
บ ท บ า ท ภ า ร กิ จ
หน้าที่ของเทศบาล
เ มื อ ง แ ม่ โ จ้ ใ ห้
ประชาชนได้ทราบ
อ ย่ า ง ทั่ ว ถึ ง ด้ ว ย
ความถู กต้ องและ
รวดเร็ว 
1.2 .    เพื่ อสร้ า ง
ค วา ม เ ข้ า ใ จ อัน ดี
ระหว่างองค์กรกับ
ปร ะชาชน   แ ล ะ
หน่วยงานภายนอก 

 

 

ประชาชนใน
เขต เทศบาล
เมืองแม่โจ้ ทั้ง  
19  หมู่บ้าน
แ ล ะ พื้ น ที่
ใกลเ้คียง 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละ
ของ 
จ านวน 
ผู้เข้าร่วม 

1.1เพื่อเผยแพร่
ข้ อ มู ล ข่ า ว ส า ร
บทบ าทภ าร กิ จ
ห น้ า ที่ ข อ ง
เทศบาลเมือง  แม่
โจ้ให้ประชาชนได้
ทราบอย่างทั่วถึง
ด้วยความถูกต้อง
และรวดเร็ว 
1 . 2  เ พื่ อ ส ร้ า ง
ความเข้าใจอันดี
ระหว่างองค์กรกับ
ประชาชน  และ
ห น่ ว ย ง า น
ภายนอก 

 

งาน
ประชาสัมพันธ์
ส านักปลัดฯ 
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6.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

24 โ ค ร งกา ร จั ด ท า สื่ อ
วารสารรายงานผล
ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น
ประจ าปีของเทศบาล
เมืองแม่ โ จ้ เพื่ อสรุป
เ ผย แพร่ ข่ า ว ส า ร สู่
ประชาชน  

 

 2.๑.เพื่อเผยแพร่
สรุปกิจกรรมและ
ผลการรายงานผล
ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น
ประจ าปี 2567
ของเทศบาลเมือง
แม่โจ้ 
2 . 2 . เ พื่ อ ใ ห้
ประชาชนได้รับรู้
ข่ า ว ส า ร ต่ า ง ๆ
อย่างถูกต้องและ
ชัดเจน 
2 . 3 . เ พื่ อ ส ร้ า ง
ความเข้าใจอันดี
ระหว่างองค์กรกับ
ประชาชน  และ
ห น่ ว ย ง า น
ภายนอก 

2.1ปร ะชาชนได้
รับรู้ข้อมูลข่าวสาร
จากส่ วนร าชการ
อย่างทั่วถึง  
2.2เทศบาลเมืองแม่
โ จ้ ข ย า ย ขี ด
ความสามารถในการ
รับรู้ข้อมูลจากส่วน
ร า ช ก า ร ใ ห้ กั บ
ประชาชนทุก 
2.3พื้นที่รับผิดชอบ
เทศบาลเมืองแม่โจ้
สร้า งช่ องทางการ
สื่ อ ส า ร เ ผ ย แ พ ร่
ประชาสัมพันธ์ ให้
ประชาชนได้เข้าถึง
ง่ายขึ้น 
2.4เทศบาลเมืองแม่
โจ้สร้างความโปร่งใส
ในการตรวจสอบ
การท างาน 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ
ของ 
ความพึง
พอใจ 
 

2.1ปร ะชาชนได้
รับรู้ข้อมูลข่าวสาร
จากส่ วนร าชการ
อย่างทั่วถึง  
2.2เทศบาลฯขยาย
ขีดความสามารถใน
การรับรู้ข้อมูลจาก
ส่วนราชการให้กับ
ประชาชนทุกพื้นที่
รับผิดชอบ 
2 . 3 เ ท ศ บ า ล ฯ
สามารถแจ้งข่าวสาร
ให้เข้าถึงประชาชน
ได้ทุกช่องทางการ
สื่อสารและเผยแพร่
ก ร ะ จ า ย ข่ า ว 
ประชาสัมพันธ์ ให้
ทั้งหมด 
 

งาน
ประชาสัมพั
นธ์ส านัก
ปลัดฯ 
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6.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำด

ว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

25 โ ค ร ง ก า ร อ บ ร ม
เสริมสร้างการเรียนรู้
ด้ า นการท่ อ ง เ ที่ ย ว
(มัคคุเทศก์ชุมชน) 

1.  
 
 
 
 

1.เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
การประชาสัมพันธ์ 
เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร
ของเทศบาลเมืองแม่โจ้ 
2.สร้างเครือข่ายการ
ประชาสัมพันธ์ในชุมชน
ในเขตเทศบาลเมืองแม่
โจ้ 
 

เ ย า ว ช น แ ล ะ
ประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองแม่
โ จ้ แ ล ะ ผู้ น า
ชุมชน จ านวน 
50 คน 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ร้อยละ
ของ 
จ านวน 
ผู้เข้าร่วม 

1.เ พื่ อ ใ ห้
ป ร ะ ช า ช น ใ น
ชุมชนรู้จักใช้เวลา
ว่ า ง ใ ห้ เ กิ ด
ปร ะ โ ยชน์  รู้ จั ก
ก า ร เ ผ ย แ พ ร่
วัฒนธรรมท้องถิ่น 
2.เพื่อส่งเสริมให้
ป ร ะ ช า ช น ใ น
ชุมชนส านึกรักใน
บ้านเกิดมีความรัก
ใ น ชุ ม ช น แ ล ะ
ภู มิ ล า เ น า ข อ ง
ตนเอง 

งาน
ประชาสัมพันธ์
ส านักปลัดฯ 
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6.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำด

ว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

26 โครงการอบรมเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์ของเทศบาล
เมืองแม่โจ้ 
 
 
 

1 . เ พื่ อ ส่ ง เ ส ริ ม
ส นั บ ส นุ น ก า ร
ปร ะ ช าสั ม พั น ธ์ 
เ ผ ย แ พ ร่ ข้ อ มู ล 
ข่ า ว ส า ร ข อ ง
เทศบาลเมืองแม่
โจ้ 
2.สร้างเครือข่าย
ก า ร
ประชาสัมพันธ์ใน
ชุ ม ช น ใ น เ ข ต
เทศบาลเมืองแม่
โจ้ 
3.ข่าวสารถูกต้อง
ชัดเจนและรวดเร็ว
สามารถกระจาย
ได้หลายช่องทาง 
 

 

กลุ่มเป้าหมาย
เครือข่าย19
ชุมชนในเขต
ประชาสัมพันธ์
เมืองแม่โจ้และ
เครือข่ายองค์กร
ต่างๆ จ านวน 
50คน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ
ของ 
จ านวน 
ผู้เข้าร่วม 

1ประชาชน ได้รับ
ท ร า บ ข้ อ มู ล
ข่ า ว ส า ร แ ล ะ
ผ ล ง า น ข อ ง
เทศบาลเมืองแม่
โจ้ได้อย่างรวดเร็ว
ฉั บ ไว  ทันท่ วงที 
แ ล ะ มี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ 
2.เทศบาลเมือง
แ ม่ โ จ้ แ ล ะ
เ ค รื อ ข่ า ย
ป ร ะ ช าสั ม พั น ธ์
ภายในชุมชนเพื่อ
แ จ้ ง ข่ า วส า ร ใ น
ชุ ม ช น แ ล ะ แ จ้ ง
ข่าวสารที่ถูกต้อง
ชัดเจนและสร้าง
ความเข้าใจอันดี
ต่อกัน 

งาน
ประชาสัมพันธ์
ส านักปลัดฯ 
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6.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

27 โครงการปรับปรุงและ
พัฒนาเ ว๊ปไซด์ เทศบาล
เ มื อ ง แ ม่ โ จ้ ( ป รั บ ป รุ ง
โปรแกรมให้ทันสมัย) 
 
 

1.เพื่อให้การพัฒนา
เว๊ปไซด์เป็นไปอย่าง
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 
2 .  เ พื่ อ ใ ห้ ก า ร
น า เสนอ กิจกร รม
ข อ ง เ ท ศ บ า ล ที่
ด า เ นิ น ใ น ง า น ที่
สาธารณชนให้ได้รับ
รู้ ข่ า ว ส า ร ต่ า ง ๆ 
อย่ า งถู กต้ อง และ
ชัดเจน                                       
 

มีระบบ
สารสนเทศ 
ฐานข้อมูล 
และเว็บไซต์ที่
ทันสมัย 
รองรับ
อุปกรณ์ 
สื่อสารรูปแบบ
อ่ืนๆ 
(สมาร์ทโฟน , 
แท็บเล็ต)และ
สนับสนุนการ
เข้ า ถึ ง ข องผู้
พิ ก า ร ต า ม
มาตรฐาน  
 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 จ านวน
ครั้ง 
การพัฒนา 
ระบบฯ 

1. เทศบาลเมืองแม่
โจ้มีช่องทางสื่อสาร 
ประชาสัมพันธ์ไปยัง 
ประชาชนผู้สนใจ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ประชาชนผู้สนใจ
สามารถรับทราบ
ข้อมูลข่าวสาร
กิจกรรมของ
เทศบาลเมืองแม่โจ้
ได้อย่างทั่วถึงทุก
รูปแบบของอุปกรณ์
เครื่องมือสื่อสาร 
3. ผู้พิการ/ผู้มีความ
บกพร่องทางด้าน
ต่างๆ สามารถเข้าถึง
ข้อมูลในเว็บไซต์ของ
เทศบาลเมืองแม่โจ้
ได้ 

ส านักปลัด 
งาน

ประชาสัมพันธ์ 
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6.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

28 โครงการจ้างเช่าพื้นที่
โดเมนและเช่าพื้นที่
เว๊ปไซด์ 
 

1.เพื่อตอบสนองความ
ต้องการการเข้าถึงข้อมูล
ข่ า ว ส า ร ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
6.2.เพื่อให้การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ของเทศบาลเมืองแม่โจ้ที่
ด า เ นินการ ในอ านาจ
หน้าที่ในการให้บริการ
สาธารณะ 
2.ประชาสัมพันธ์โดย
ก า ร น า เ ส น อ ข้ อ มู ล 
กิจกรรมของเทศบาล
ผ่านเครือข่ายเทคโนโลยี
ให้เป็นปัจจุบันโดยเน้น
ค ว า ม ปล อ ด ภั ย แ ล ะ
ความสมบูรณ์ของข้อมูล 

1.เพื่อเช่าพื้นที่
ให้สอดคล้องกับ
การท างานของ
ระบบเซิฟเวอร์
ข อ ง เ ซิฟ เ วอ ร์
ข อ ง เ ว๊ ป ไ ซ ด์
( www.maejoci
ty.go.th) ไ ด้ ท า
ก า ร เ ช่ า พื้ น ที่
โดเมนเนมและ
เช่าพื้นที่เช่าเว๊ป
ไ ซ ด์
( www.maejoci
ty.go.th)  ใ ช้
งานได้ตามปกติ
และต่อเน่ือง 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 จ านวน
ครั้ง 
การพัฒนา 
ระบบฯ 

1. เทศบาลเมืองแม่
โจ้มีช่องทางสื่อสาร 
ประชาสัมพันธ์ไปยัง 
ประชาชนผู้สนใจ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ประชาชนผู้สนใจ
สามารถรับทราบ
ข้อมูลข่าวสาร
กิจกรรมของ
เทศบาลเมืองแม่โจ้
ได้อย่างทั่วถึงทุก
รูปแบบของอุปกรณ์
เครื่องมือสื่อสาร 
3. ผู้พิการ/ผู้มีความ
บกพร่องทางด้าน
ต่างๆ สามารถเข้าถึง
ข้อมูลในเว็บไซต์ของ
เทศบาลเมืองแม่โจ้
ได้ 

ส านักปลัด 
งาน

ประชาสัมพัน
ธ์ 
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6.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำจะ

ได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

29 โครงการจัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวในเขต
เทศบาลเมืองแม่โจ้ 

1. เพื่อประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยวและ
กิจกรรมด้านการ
ท่องเที่ยวเทศบาล
เมืองแม่โจ้ 
๒. เพื่อสร้างอัตลักษณ์
ด้านการท่องเที่ยว
เทศบาลเมืองแม่โจ้ 
3.การออกแบบสื่อให้
เข้ากับกิจกรรม 

จัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยว
ของเทศบาล
เมืองแม่โจ้ใน
รูปแบบต่างๆที่
หลากหลายและ 
ครอบคลุม
สถานที่
ท่องเที่ยวและ
กิจกรรมการ
ท่องเที่ยวในเขต
เทศบาลเมืองแม่
โจ้ 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ
ของ 
ความพึง
พอใจ 
ของผู้ที
ได้รับ 
สื่อทุก
ประเภท 

1. องค์กรภาครัฐ เอกชน
และประชาชนทั่วไปได้รับ
ทราบผลการด าเนินงานของ
เทศบาลเมืองแม่โจ้ 
2. ประชาชนทั่วไปได้รู้จัก
ศาสนาและวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
เทศบาลเมืองแม่โจ้ 

ส านักปลัด, 
งาน

ประชาสัมพันธ์ 

30 โครงการอบรมทักษะ
ในการพู ด เ พื่ อ ก า ร
สื่อสารในชุมชน 

1.เพื่อให้ประชาชนมี
ทักษะในการพูดเพื่อ
การสื่อสารในชุมชน 
2.เพื่อให้ประชาชนมี
ทักษะในการใช้ภาษา
ทั้งภาษาพูดและภาษา
กาย 
3.มีศิลปะในการจูงใจ
และโน้มน้าวจิตใจได้ดี 

ประธานชุมชน  
ประธานสตรี
และประชาชน
ในเขตเทศบาล
เมืองแม่โจ้ และ
พนักงาน
เทศบาลเมืองแม่
โจ้จ านวน 50 
คน 

300,000 500,000 300,000 500,000 300,000 ร้อยละ
ของ 
จ านวน 
ผู้เข้าร่วม 

1.ผู้เข้าอบรมมีบุคลิกภาพ
ภายในชุมชนและภายนอกที่
มีความเชื่อม่ัน 
2.ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความ
ความใจและเสริมสร้าง
ทักษะในการพัฒนา
บุคลิกภาพในการสื่อสารเพื่อ
ความส าเร็จในชุมชนและ
องค์กร 

งาน
ประชาสัมพันธ์
ส านักปลัดฯ 



~ 372 ~ 

6.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

31 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 1. เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมการปกครอง
ในระบอบ
ประชาธิปไตย 
2. เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชน 
ให้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการเลือก
ผู้บริหาร/ตัวแทน
เข้ามาบริหาร 
ท้องถิ่นของตนเอง 
3. เพื่อให้ได้
ผู้บริหาร/สมาชิก
สภาเทศบาลเมือง
แม่โจ้เข้ามาบริหาร
เทศบาลเมืองแม่โจ้ 
 

ด าเนิน
กิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริม 
สนับสนุนการ
เลือกตั้ง 
1.
นายกเทศมนต
รีเมืองแม่โจ้ 
2. สมาชิก
สภาเทศบาล
เมืองแม่โจ้ 
ตามที่
กฎหมาย
ก าหนด (กรณี
ครบวาระยุบ
สภา และกรณี
แทนต าแหน่ง
ว่าง) ตามที
คณะกรรมการ
เลือกตั้ง
ก าหนด 

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ร้อยละของ 
ประชาชน 
ที่มีส่วนร่วม 
ในการ
เลือกตั้ง 
ผู้บริหาร/
สท. 
เข้ามา
บริหารงาน
ของเทศบาล
เมืองแม่โจ้ 

1. ส่งเสริมการ
ปกครอง 
ในระบอบ
ประชาธิปไตย 
2. ประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการ
เลือกผู้บริหาร/
ตัวแทนเข้ามา
บริหารท้องถิ่นของ
ตนเอง 
3. ได้ผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองแม่โจ้ 
เข้ามาบริหารงาน
ของ 
เทศบาลเมืองแม่โจ้ 

ส านักปลัด 
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6.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำด

ว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

32 โครงการวันเทศบาล 1.เพื่อให้ประชาชน
ได รับทราบข้อมูล
ข่าวสาร ผลงานและ
กิจกรรมต่าง ๆ ของ
เทศบาลใน รอบปีที่
ผ่านมา 
2.เ พื่ อ ใ ห้ ค ณ ะ
ผู้ บ ริห าร  สมาชิ ก
ส ภ า เ ท ศ บ า ล 
พนักงานเทศบาล 
ลู ก จ้ า ง ป ร ะ จ า 
พ นั ก ง า น จ้ า ง 
ตลอดจนประชาชน
ไ ด ต ร ะ ห นั ก ถึ ง
ค ว า ม ส า คั ญ ข อ ง
เ ท ศ บ า ล ใ น ก า ร
อ านวยประโยชนแก
ท อ ง ถิ่ น แ ล ะ
สาธารณชน 

คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา
เทศบาล 
พนักงาน
เทศบาล 
ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้าง 
และ 
ประชาชน ได
ร่วมท าบุญ
เลี้ยงพระ และ
ท ากิจกรรม
ต่างๆ ที่
ก าหนดจัดขึ้น
ร่วมกัน โดยมี
เป้าหมาย
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
จ านวน ๒๐๐ 
คน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ
ของ 
จ านวน 
ผู้เข้าร่วม 

ก่อ ให้ เ กิ ดค วาม
ส มั ค ร ส ม า น
สามัคคี และความ
สม า น ฉั น ท์ ข อ ง
ค ณ ะ ผู้ บ ริ ห า ร 
ส ม า ชิ ก ส ภ า
เทศบาล พนักงาน
เ ท ศ บ า ล 
ลู ก จ้ า ง ป ร ะ จ า 
พนักงานจ้างและ
ป ร ะ ช า ช น ใ น
ท้องถิ่น 

ส านักปลัดฯ 
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6.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำด

ว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

33 โครงการจัดกิจกรรมพิเศษ
หรือโครงการพิเศษตาม
นโยบายของรัฐบาล 
จังหวัด และเทศบาล 

1. เพื่อส่งเสริมการ
จัดกิจกรรมร่วมกับ
ภาครัฐเอกชน 
ประชาชน 
ในการสร้างความ
สามัคคีในหมู่คณะ 
2. เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรม
ตามนโยบายของ
รัฐบาลและ คสช. 

1. จัดกิจกรรม
ร่วมกับภาครัฐ 
เอกชนและ
ประชาชนในการ
สร้างความรัก
ความสามัคคี 
ในหมู่คณะและ
ในองค์กร 
2. ประสานงาน
และสนับสนุน
การด าเนินการ
ตามแผนงาน/
โครงการที่ศูนย์
ปรองดอง
สมานฉันท์เพื่อ
การปฏิรูประดับ
ท้องถิ่น อ าเภอ
และจังหวัด
ก าหนด 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน 
กิจกรรม/ 
อบรม/ 
ประชาสัม
พันธ์ 
ที่สร้าง
ความ 
มีส่วนร่วม 

1. การส่งเสริม
กิจกรรมร่วมกับ
ภาครัฐ เอกชน
ประชาชนในการ
สร้างความ
สามัคคีในหมู่
คณะ 
2. จัดท า
กิจกรรมตาม
นโยบายที่ส าคัญ
ของรัฐบาลและ 
คสช.  ได้
บรรลุผลส าเร็จ 

ส านักปลัดฯ 
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6.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำด

ว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

34 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในการเมือง
การปกครอง 

1 เพื่ อสร้า งความ
ตระหนักและ เห็น
ความส าคัญของการ
มีส่วนร่วม  ของ
ปร ะชาชนในการ
บริหารกิจการของ
เทศบาลเมืองแม่โจ้ 
2 เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับ
หลักการมีส่วนร่วม
ของ  ประชาชน 
รวมทั้ งกฎหมายที่
เก่ียวข้อง 
 

จัด กิจกรรมใน
รูปแบบต่าง ๆ
เช่น 
1. อ บ ร ม 
สัมมนา 
2. นิทรรศการ 
3. จัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์ 
หลายรูปแบบ 
เช่น สปอต 
โฆษณาวิทยุ 
ป้าย
ประชาสัมพันธ์ 
แผ่นพับและ
สติ๊กเกอร์ ฯลฯ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน
กิจกรรม 
ที่ส่งเสริม 
การมีส่วน
ร่วมของ
ทุกภาค
ส่วน 

1. การส่งเสริม
กิจกรรมร่วมกับ
ภาครัฐ เอกชน
ประชาชนในการ
สร้างความ
สามัคคีในหมู่
คณะ 
2. จัดท า
กิจกรรมตาม
นโยบายที่ส าคัญ
ของรัฐบาลและ 
คสช.  ได้
บรรลุผลส าเร็จ 

ส านักปลัด 
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6.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำด

ว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิตโครงกำร) 2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

35 โครงการประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้เก่ียวกับขั้นตอน
การช าระภาษี,การ
ให้บริการนอกสถานที่
(ภาษีเคลื่อนที่)และส ารวจ
ข้อมูลภาคสนามเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได้ 

 เพื่อ
ประชาสัมพันธ์
อ านาจหน้าที่
การน าภาษีไปใช้
ด้านการบริการ
สาธารณะและ
สร้างแรงจูงใจให้
ผู้ประกอบการ 
ให้ความร่วมมือ
กับ 
ทางราชการใน
การช าระภาษี 

ประชาสัมพันธ์ให้
ผู้ประกอบการ
เก่ียวกับข้อบัญญัติ ข้อ
กฎหมาย 
หรือการปฏิบัติวิธียื่น
ช าระภาษี 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1.จ านวน
ข อ ง ผู้
ช าระภาษี
ที่มีความรู้
ค ว า ม
เข้าใจด้าน
การช าระ
ภ า ษี ฯ 
เพิ่มขึ้น 

ผู้ประกอบการมี
ค ว า ม รู้ ค ว า ม
เข้าใจขั้นตอนใน
การช าระภาษี 
แ ล ะ
ค่ าธ รรม เ นีย ม 
รายได้ต่าง ๆ
มากขึ้น และให้
ความร่วมมือใน
การช าระภาษี
ใ ห้ แ ก่ ท า ง
ราชการ 
 

กองคลัง 

36 โครงการปรับปรุงแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินด้วยโปรแกรม
ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) 
และโปรแกรม 
(LTAX3000)ของ
เทศบาลเมืองแม่โจ้ อ าเภอ
สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

เพื่อปรับปรุง
พัฒนาระบบ
แผนที่ภาษี และ
มีฐานข้อมูล 
ครบถ้วน ลด
ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

ปรับปรุงฐานข้อมูล
การยื่นช าระภาษี 
ส าหรับผู้ประกอบการ
โรงแรม สถานบริการ
น้ ามันผู้ประกอบการ
ค้ายาสูบ 
จัดท าฐานข้อมูลอ่ืน ๆ 
การประมวลผลการ
จัดเก็บรายได้  

930,000 930,000 930,000 930,000 930,000 ร้อยละ
ของผู้เข้า
ใช้ระบบที่
เพิ่มขึ้น 

เทศบาลเมืองแม่
โ จ้  สามารถ
จัด เ ก็บ ร าย ไ ด้
การพาณิชย์และ
ภ า ษี ไ ด้ อ ย่ า ง
ครบถ้วนถูกต้อง 
แ ล ะ มี
ประสิทธิภาพ 

กองคลัง 
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6.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำด

ว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

37 โครงการอบรมส่งเสริม
ความรู้ด้านทะเบียน
พาณิชย์การจัดเก็บราย
เก็บภาษีและค่าธรรมเนียม
ต่างๆ 

1. เพื่อให้
ผู้ประกอบการมี
ความรู้ ความเข้าใจ
ในข้อบัญญัติ
เทศบาลเมืองแม่โจ้
ตลอดถึงเข้าใจ
ขั้นตอนต่าง ๆในการ
ช าระภาษี 
 และค่าธรรมเนียม 
ค่าบริการต่าง ๆ 
2. เพื่อ
ประชาสัมพันธ์
อ านาจ 
หน้าที่การน าภาษีไป
ใช้ด้านการบริการ
สาธารณะและสร้าง
แรงจูงใจให้
ผู้ประกอบการ 
ให้ความร่วมมือกับ 
ทางราชการในการ
ช าระ 

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

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1.จ านวน
ของ 
ผู้ ช า ร ะ
ภ า ษี ที่ มี
ค ว า ม รู้
ค ว า ม
เข้าใจด้าน
การช าระ
ภ า ษี ฯ 
เพิ่มขึ้น 
2. สถิติ
ก า ร
จั ด เ ก็ บ
รายได้ของ
เ ท ศ บ า ล
เมืองแม่โจ ้

1. 
ผู้ประกอบการมี
ค ว า ม รู้ ค ว า ม
เข้าใจขั้นตอนใน
การช าระภาษี 
แ ล ะ
ค่ าธ รรม เ นีย ม 
รายได้ต่าง ๆ
มากขึ้น และให้
ความร่วมมือ 
ในการช าระภาษี
ให้แก่ 
ทางราชการ 
2. เทศบาลเมือง
แม่โจ้ สามารถ
จัด เ ก็บ ร าย ได้
การพาณิชย์และ
ภ า ษี ไ ด้ อ ย่ า ง
ครบถ้วนถูกต้อง 
แ ล ะ มี
ประสิทธิภาพ 

กองคลัง 

 
 



~ 378 ~ 

6.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำด

ว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

38 โครงการจัดท าเอกสาร
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมและผลงานของ
เทศบาลเมืองแม่โจ้ 
ในรูปแบบโปรเตอร์และ
รูปเล่ม 

๑.เพื่อให้ประชาชน
ได้รับรู้ข่าวสารต่างๆ
อย่ า งถู กต้ อง และ
ชัดเจน 
2. เพื่ อสร้ างความ
เข้าใจอันดีระหว่าง
องค์กรกับประชาชน  
แ ล ะ ห น่ ว ย ง า น
ภายนอก 
 

1.ประชาชน
ได้รับรู้ ข้อมูล
ข่ าวส ารจาก
ส่วนราชการ
อย่างทั่วถึง  
2 . พื้ น ที่
รั บ ผิ ด ช อ บ
เทศบาลเมือง
แม่โจ้สร้างช่อง
ท า ง ก า ร
สื่ อ ส า ร
เ ผ ย แ พ ร่
ประชาสัมพัน
ธ์ให้ประชาชน
ได้ เข้ าถึ งง่ าย
ขึ้น 
 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ
ของ 
ความพึง
พอใจ 
 

1. ประชาชนได้
รั บ รู้ ข้ อ มู ล
ข่าวสารจากส่วน
ราชการ อย่ า ง
ทั่วถึง  
2 . เ ท ศ บ า ล ฯ
ส า ม า ร ถ แ จ้ ง
ข่าวสารให้เข้าถึง
ประชาชนได้ทุก
ช่ อ ง ท า ง ก า ร
สื่ อ ส า ร แ ล ะ
เผยแพร่กระจาย
ข่ า ว 
ประชาสัมพันธ์
ให้ทั้งหมด 
 

ส านักปลัด, 
งาน

ประชาสัมพันธ์ 

 
 
 
 
 



~ 379 ~ 

6.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำด

ว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

39 โครงการระบบช าระ
ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย
อิเล็กทรอนิกส์ 

 2.๑.เพื่อพัฒนาระบบ
การจัดเก็บรายได้ 
2.2 เพื่ออ านวยความ
ส ะ ด ว ก แ ล ะ เ พิ่ ม
ช่องทางให้บริการแก่
ผู้ใช้บริการ 
2.3 ลดชั้นตอนการ
ท า ง า น แ ล ะ เ พิ่ ม
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ก่
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
2 . 4 พั ฒ น า ก า ร
ให้บริการด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์และต่อ
ยอด เพื่อน า ไปใช้ ใน
การการบริการด้าน
อ่ืนๆ 
2 . 5 เ พื่ อ ใ ห้ ก า ร
ปฏิบัติงานด้านจัดเก็บ
รายได้ เกิดความคุ้มค่า
มีประสิทธิภาพเกิดผล
สัมฤทธ์ิของรัฐ 
 

จัดระบบ
ช าระ
ค่าธรรมเนีย
มขยะมูล
ฝอย
อิเล็กทรอนิ
กส์ จ านวน 
1 ระบบ 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ
ของ 
ความพึง
พอใจ 
 

1 . ไ ด้ ร ะ บ บ
ฐ า น ข้ อ มู ล ที่
จัด เ ก็บข้อมูลผู้
ช า ร ะ
ค่ าธ รรม เ นีย ม
ขยะมูลฝอย ผ่า
ระบบเครื่อข่าย  

กองคลัง 

 



~ 380 ~ 

6.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำด

ว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

40  โครงการจัดงานพระราช
พิธีรัฐพิธี และวันส าคัญ  
ต่าง ๆ  

เพื่อส่งเสริมการจัด
งาน  
พระราชพิธี รัฐพิธี 
และงานวันส าคัญ
ต่าง ๆ ที่แสดงออก
ถึงเอกลักษณ์ของ
ชาติ แสดงออกถึง
ความจงรักภักดีที่มี
ต่อสถาบัน และ
ความส าคัญของวัน
ต่าง ๆ ของประเทศ
ของท้องถิ่นให้คงอยู่
ตลอดไป  

จัดงานพระ
ราชพิธี รัฐ
พิธีต่าง ๆ 
เช่น งาน
พระราชพิธี
ต่าง ๆ วัน
เฉลิม  
พระ
ชนมพรรษา  
วันปิย
มหาราช 
ฯลฯ  

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม  

ประชาชนได้
ร่วมงานพระราช
พิธี รัฐพิธี และ
งานวันส าคัญต่าง 
ๆ ที่แสดงออกถึง
เอกลักษณ์ของ
ชาติ ได้แสดงออก
ถึงความจงรักภักดี
ที่มีต่อสถาบัน 
และความส าคัญ
ของวันต่าง ๆ ของ
ประเทศของ
ท้องถิ่นให้คงอยู่
ตลอดไป  

ส านักปลัด 
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6.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำด

ว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

41 โครงการสัมมนาเพื่อ
เสริมสร้างกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการ
พัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติราชการและ
เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมส าหรับผู้บริหาร 
ข้าราชการ ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างของเทศบาล
เมืองแม่โจ้ 

เพื่อเปิดโอกาสให้
บุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้มีเวทีและกิจกรรม
ในการเสริมสร้าง
กระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
การพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติราชการและ
เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมส าหรับ
ผู้บริหาร ข้าราชการ 
ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้าง 

ผู้บริหาร 
ข้าราชการ 
ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้าง
ของเทศบาล
เข้ารับการ
อบรม 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1.มี ผู้ เ ข้ า
อบรมตาม
โครงการ
ไ ม่ น้ อ ย
กว่า70% 
2. ผู้ เข้า
อบรม 
ประสิทธิภ
า พ แ ล ะ
ผลส าเร็จ 
ใ น ก า ร
ท างาน 
เพิ่มขึ้น 

1. ผู้เข้ารับการ
อบรมสามารถ
ปฏิบัติงานใน
ต าแหน่งสายงาน
ของตนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
2. ผู้เข้าอบรมมี
การพัฒนาการ
ท างานแบบบูรณา
การสามารถแก้ไข
ปัญหาพัฒนางาน
และท างานเป็นทีม
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด, 
งานการเจ้าหน้าที 
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6.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำด

ว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

42 โครงการเช่าสัญญา
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
พร้อมอุปกรณ์กระจาย
สัญญาณ WIFIเทศบาล
เมืองแม่โจ้ 

เพื่อให้การพัฒนา
ระบบท างานให้เป็นไป
อย่างต่อเน่ืองและก้าว
ทันเทคโนโลยีที่ก าลัง
เปลี่ยนแปลงไปใน
ปัจจุบัน จึงจ าเป็นต้อง
จัดหาช่องทางการ
สื่อสารความเร็วสูงเพื่อ
ให้บริการอินเตอร์ 

เช่าสัญญา
อินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูง
พร้อม
อุปกรณ์
กระจาย
สัญญาณ 
WIFI 

380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 ร้อยละ
ของ 
ความพึง
พอใจของ
ผู้เข้ารับ
บริการ 
 

เพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของ
บุคคลกรเทศบาล
เมืองแม่โจ้ผ่าน
ระบบอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูง 
สามารถใช้งาน
ตามปกติและ
ต่อเน่ืองให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

ส านักปลัด 
งาน

ประชาสัมพันธ์ 

43 โครงการปรับปรุงและ
พัฒนาระบบการให้บริการ
งานทะเบียนราษฎร 
ส านักงานเทศบาลเมืองแม่
โจ้ (ต่อเน่ืองตามแนวทาง
โครงการส านักทะเบียน
ดีเด่น  

เพื่อให้การบริการ
ประชาชนเก่ียวกับงาน
ทะเบียนราษฎร มี
ประสิทธิภาพ สภาพ
พื้นที่การให้บริการ
โดยรอบมีความ
สะอาด เหมาะสม 
เรียบ และสวยงาน 
สามารถรองรับและ
สร้างประทับใจให้กับผู้
มาขอรับบริการ 

ประชาชน
มาติดต่อ
งานงาน
ทะเบียน
ราษฎรได้รับ
ความอ านวย
สะดวกได้
อย่าง
รวดเร็ว 

- - - - - ร้อยละ
ของ 
ความพึง
พอใจของ
ผู้เข้ารับ
บริการ 
 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็วในการ
ให้บริการต่างๆ
ของงานทะเบียน 

ส านักปลัด 
งาน 

ทะเบียนราษฎร 
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6.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 

เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วั
ด 

ผลลัพธ์ท่ีคำด
ว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

(ผลผลิต
โครงกำร) 

2566 2567 2568 2569 2570 
(KPI) 

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 
44 โครงการการจัดเก็บ

ข้อมูลทะเบียนบ้าน 
ฉบับปี 2531 

เพื่อให้การบริการ
ประชาชนเก่ียวกับงาน
ทะเบียนราษฎร มี
ประสิทธิภาพ สภาพ
พื้นที่การให้บริการ
โดยรอบมีความสะอาด 
เหมาะสม เรียบ และ
สวยงาน สามารถรองรับ
และสร้างประทับใจ
ให้กับผู้มาขอรับบริการ 

ประชาชน
มาติดต่อ
งานงาน
ทะเบียน
ราษฎรได้รับ
ความอ านวย
สะดวกได้
อย่าง
รวดเร็ว 

- - - - - ร้อยละ
ของ 
ความพึง
พอใจ
ของผู้
เข้ารับ
บริการ 
 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็วในการ
ให้บริการต่างๆ
ของงานทะเบียน 

ส านักปลัด 
งาน 

ทะเบียนราษฎร 

45 โครงหลังคารถบรรทุก 
ขนาด 2 ตัน แบบ 4 
ล้อ พร้อมเบาะน่ังและ
พิงพนัก 

ติดตั้งหลังคารถบรรทุก 
ส าหรับน ามาใช้ตาม
ภารกิจของส านักปลัด 

ติดตั้ง
หลงัคา
รถบรรทุก
ขนาด 2 
ตัน แบบ 
4 ล้อ 
พร้อมเบาะ
นั่งและพงิ
พนัก 

155,000 155,000 155,000 155,000 155,000 ก่อสร้าง
เสร็จ 
100% 

เพื่อให้มีวัสดุ
อุปกรณ์ เครื่องมือ 
เครื่องใช้ที่จ าเป็น 
ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ  
การปฏิบัติงาน
ตามภารกิจของ
หน่วยงาน 

ส านักปลัด 
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6.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำด

ว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

46 โครงการจ้างเหมา
จัดท าห้องกระจาย
เสียงและส่งสัญญาณ
วิทยุชุมชน 

เพื่อให้ประชาชน ได้รับ
ทราบข้อมูล ข่าวสาร 
และความรู้ ของทาง
ราชการผ่าน หอกระจาย
ข่าวได้ อย่างทั่วถึง 

จัดท าห้อง
กระจายเสียง
และส่งสัญญาณ
วิทยุชุมชน 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ
ของ
ประชาชน 
ที่ได้รับ
ข้อมูล
ข่าวสาร 
ได้อย่าง
ทั่วถึง 

ประชาชนได้ รั บ 
ข้ อ มู ล ข่ า ว ส า ร 
และ ความรู้ของ
ทาง ราชการผ่าน
หอ กระจายข่าว
อย่าง ทั่วถึงกัน 

ส านักปลัด 
งาน

ประชาสัมพันธ์ 

47 โครงการจ้างเหมา
ปรับปรุงระบบเสียง
ตามสายชุมชนในเขต
พื้นที่เทศบาลเมืองแม่
โจ้ 

เพื่อให้ประชาชน ได้รับ
ทราบข้อมูล ข่าวสาร 
และความรู้ ของทาง
ราชการผ่าน หอกระจาย
ข่าวได้ อย่างทั่วถึง 

ปรับปรุงระบบ
เสียงตามสาย
ชุมชนในเขต
พื้นที่เทศบาล
เมืองแม่โจ้ 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ
ของ
ประชาชน 
ที่ได้รับ
ข้อมูล
ข่าวสาร 
ได้อย่าง
ทั่วถึง 

ประชาชนได้ รั บ 
ข้ อ มู ล ข่ า ว ส า ร 
และ ความรู้ของ
ทาง ราชการผ่าน
หอ กระจายข่าว
อย่าง ทั่วถึงกัน 

ส านักปลัด 
งาน

ประชาสัมพันธ์ 

48 โครงการจ้างเหมา
เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลสถานี
วิทยุชุมชนเทศบาล
เมืองแม่โจ้ 

เพื่อจ้างเหมาบคุ คล ใน
การปฏิบัติงาน ผู้ดูแล
ส ถ า นี วิ ท ยุ ชุ ม ช น
เทศบาลเมืองแม่โจ้ 

จ้างเหมา
เจ้าหน้าที่ผู้ดูแล
สถานีวิทยุชุมชน 
จ านวน 1 ราย 

108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 จ านวนคน
ที่ จ้าง
เหมา 

งาน
ประชาสัมพันธ์มี 
ประสิทธิภาพ 
ยิ่งขึ้น 

ส านักปลัด 
งาน

ประชาสัมพันธ์ 
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6.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำด

ว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

49 โครงการจัดจ้างผลิต
สื่อของเทศบาลเมือง
แม่โจ้ 

เพื่อให้ประชาชน ได้รับ
ทราบข้อมูล ข่าวสาร 
และความรู้ ของทาง
ราชการผ่าน  ช่อง
ทางการสื่อสารต่าง ๆ 
ข่าวได้ อย่างทั่วถึง 

เพื่อผลิตและ
เผยแพร่ สื่อ
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารง 
โครงการส าคัญ 
และผลการ
ด าเนินงาน ผ่าน
ช่องทางการ
สื่อสารต่าง ๆ 
ได้แก่ โทรทัศน์ 
หนังสือพิมพ์ 
วารสาร และสื่อ
ออนไลน์ 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ
ของ
ประชาชน 
ที่ได้รับ
ข้อมูล
ข่าวสาร 
ได้อย่าง
ทั่วถึง 

ป ร ะ ช า ช น ไ ด้
รั บ ท ร า บ ข้ อ มู ล
ข่ า วส าร  และ มี
ความเข้าใจ ใน
การด า เ นิ น ง า น
ของเทศบาล อย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน 
ต่ อ เ น่ื อ ง  แ ล ะ
ทั่วถึง 

ส านักปลัด 
งาน

ประชาสัมพันธ์ 

50 โครงการปรับปรุง
ระบบภาพและเสียง 
ห้องประชุมเฉลิมพระ
เกียรติ ส านักงาน
เทศบาลเมืองแม่โจ้ 

เพื่อให้ห้องประชุมเฉลิม
พระเกียรติ ส านักงาน
เทศบาลเ มืองแม่ โ จ้ มี
ความพร้อมในการใช้
งาน 

ปรับปรุงระบบ
ภาพและเสียง
ภายในห้อง
ประชุมเฉลิม
พระเกียรติ 
ส านักงาน
เทศบาลเมืองแม่
โจ้ 

449,000 449,000 449,000 449,000 449,000 ร้อยละ 
80  ห้อง
ประชุมมี
ความ
พร้อมใน
การใช้งาน 

ห้องประชุมเฉลิม
พ ร ะ เ กี ย ร ติ 
ส านักงานเทศบาล
เมืองแม่โจ้มีความ
พร้ อมในการ ใ ช้
งาน 

ส านักปลัด 
งาน

ประชาสัมพันธ์ 
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6.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำด

ว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

51 โครงการเช่าอุปกรณ์
ส าหรับระบบการ
ประชุมทางไกลผ่าน
จอภาพ 

1.เพื่อจัดหาและติดตั้ง
ร ะ บ บ ก า ร ป ร ะ ชุ ม
ท า ง ไ ก ล  ( Video 
Conference)  
2.เพื่อให้มีเครื่องมือใน
การปฏิบัติงานเก่ียวข้อง
กับการติดต่อสื่อสารและ
การประชุมทางไกล ช่วย
ลด  เวลาและภาระ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปประชุมหรือติ ดต่ อ
ประสานงาน 

จัดหาและติดตั้ง
ระบบการ
ประชุมทางไกล 
(Video 
Conference) 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละ
ความพึง
พอใจพึง
พอใจต่อ 
ระบบการ
ประชุม
ทางไกล
ผ่านระบบ 
Video 
Conferen
ce  

มีระบบการประชุม
ทาง ไกลผ่ านระบบ 
Video Conference 
ระหว่างเทศบาลเมือง
แม่โจ้ กับหน่วยงาน
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 
ประหยัดค่ าใช้จ่ายใน
การจัดประชุมและ
การเดินทาง 

ส านักปลัด 
งาน

ประชาสัมพันธ์ 

52 โครงการพัฒนา
ศักยภาพ
คณะกรรมการชุมชน
และผู้น าชุมชน 

เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมได้รับการ
เพิ่มพูนความรู้ พัฒนา
ทักษะ ความสามารถ 

ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ในการ
ปฏิบัติงาน มีความรู้ มี
ความเข้าใจบทบาท 
หน้าที่ของตนเอง 

แกนน าชุมชน 
เช่น ประธาน
ชุมชน กรรมการ
ชุมชน ประธาน
กลุ่มต่างๆ อสม. 
ของชุมชนในเขต
เทศบาลเมืองแม่
โจ้ จ านวน 400 
คน 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ
ของ 
จ านวน 
ผู้เข้าร่วม 

1. บุคลากรเกิด
กระบวนการเรียนรู้
ร่วมกันของคนใน
ชุมชน  
2. น าความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้
จากการเรียนรู้
ท้องถิ่นอ่ืนมาปรับใช้
ให้เกิดประโยชน์แก่ 
ท้องถิ่นตนเอง 

ส านักปลัด 
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6.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

53 โครงการพัฒนา 
ปรับปรุงระบบ
คอมพิวเตอร์และ
เครือข่ายสารสนเทศ 
ของเทศบาลเมืองแม่
โจ้  

1. เพ่ือเพ่ิมและปรับปรุง
ช่องทางการตดิต่อสื่อสารให้
ก้าวทันยุคสมัย  
2. เพ่ือให้บุคลากรใช้งาน 
เข้าถึง มีส่วนร่วม และรับ
ข่าวสารข้อมูลได้รวดเร็ว 
ถูกต้อง ทันเวลา  
๓. เพ่ือให้บุคลากรสามารถ
ใช้งานอินเตอร์เน็ตได้มี
เสถียรภาพเพ่ือการท างาน
อย่างรวดเร็วและม ี
ประสิทธิภาพ 

พัฒนาระบบ 
ะบบ
คอมพิวเตอร์
และเครือข่าย
สารสนเทศ 
ภายในห้อง 
ส านักงาน
เทศบาลเมืองแม่
โจ้ 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 80  
มีระบบ
คอมพิวเตอร์
และ
เครือข่าย
สารสนเทศ
พร้อมในการ
ใช้งาน 

บุคลากรสามารถใช้
งานอินเตอร์เน็ตได้มี
เสถียรภาพเพื่อกา
รท างานอย่าง
รวดเร็วและมี 
ประสิทธิภาพ และ
สามารถรับ เข้าถึง 
และมีส่วนร่วมใน
ข่าวสารข้อมูล 

ส านักปลัด 
 

54 โครงการพัฒนาระบบ 
Mobile application 
ส าหรับบริการ
ประชาชน  
ของเทศบาลเมืองแม่
โจ้  

1 เพื่อพัฒนางานด้านการให้บริการข้อมูลข่าวสาร 
ท่ีมีความสะดวก รวดเร็ว แก่ผู้มาติดต่อราชการ 
2 เพื่อพัฒนาศู นย์ข้อมูลข่าวส าร ของ
เทศบาลเมืองแม่โจ้ ให้มีความทันสมัยย่ิงข้ึน 
3 เพื่ อ ให้ก ารบริ หาร ร าชการ มุ่ ง เ กิ ด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนโดยยึดประชาชน
เป็นศูนย์กลาง (People Center ) ในการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
4 เพื่อก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจองค์
ของเทศบาลเมืองแม่โจ้ โดยยึดการบริหาร
แบบบูรณาการซึ่งมุ่งเน้นผลลัพธ์ท่ีเกิดข้ึน
จากการปฏิบัติงาน 
 5 เพื่อให้ประชาชนสามารถรับบริการ ท่ี
สะดวก และรวดเร็ว ย่ิง ข้ึน จากการลด
ข้ันตอนลดระยะเวลาการปฏิบัติงานท่ีเกิน
ความจ าเป็น 
 6 เพื่อให้ประชาชนได้รับการอ านวยความ
สะดวกและได้รับการตอบสนองความ
ต้องการจากการปฏิบัติราชการ ท่ีมุ่งเน้นถึง
ความต้องการและความพึงพอใจของ
ประชาชนผู้รับบริการเป็นหลัก 

พัฒนาระบบ 
Mobile 
application 
ส าหรับบริการ
ประชาชนของ
เทศบาลเมอืง
แม่โจ ้
 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ร้อยละ80
ความพึง
พอใจของ 
ประชาชนที่
มีต่อระบบ 
Mobile 
applicatio
n ส าหรับ
บริการ
ประชาชน  
 

1.การบริหารราชการของ
เทศบาลเมืองแม่โจ้ เกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชน
และสามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้
เป็นอย่างดี 
2.ประชาชนสามารถ
ร้องเรยีน ร้องทุกข์ และ
ติดตามขั้นตอนการ
ด าเนินการ  
ผ่านระบบ Mobile 
application ได้ 
3.ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบ และช าระภาษี
ต่างๆ ผ่าน Mobile 
application ได้ 

ส านักปลัด 
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6.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำด

ว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

55 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการแม่โจ้ดิจิทัล
ซิตี้ 

1. น าเทคโนโลยีดิจิทัล
ทั้ ง ฮ า ร์ ด แ ว ร์ แ ล ะ
ซอฟท์แวร์มาใช้เพื่อให้
บริการและบริหารงาน
ในเทศบาลเมืองแม่โจ้ 
2. พัฒนาระบบบริหาร
จัดการของเทศบาลเมือง
แ ม่ โ จ้ ให้ทั นส มั ยด้ ว ย
เทคโนโลยีดิจิทัล 

มีการพัฒนาและ
ใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ใน
เทศบาลเมืองแม่
โจ้ สร้างความ
ทันสมัย ความ
รวดเร็ว และ
ความพึงพอใจใน
การให้บริการ
ประชาชน 

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 1. จ านวน
เทคโนโลยี
ดิจิทัลที่
น ามาใช้ใน
เทศบาล
เมืองแม่โจ้ 
10 
เทคโนโลยี 
2. ความ
พึงพอใจ
ของ
ประชาชน
และ
ผู้รับบริกา
รระดับ
มาก 

เทศบาลเมืองแม่
โ จ้ ไ ด้ รั บ ก า ร
ย อ ม รั บ เ ป็ น
หน่วยงานท้องถิ่น
ส มั ย ใ ห ม่  แ ล ะ
ประชาชนพอใจ
การให้บริการของ
เทศบาล 

ส านักปลัด ทม.
แม่โจ้ 
ร่วม 

มหาวิทยาลัยแม่
โจ้ 
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6.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำด

ว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 
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โครงการ สร้าง
ต้นแบบเยาวชนเพื่อมุ่ง
เสริมสร้างการเป็น
พลเมืองที่ดีของสังคม 
(Maejo Young 
Smart Discipline) 

1. เพื่อ เป็นการเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ และก่อเกิด
ทัศนคติที่ดี เกี่ยวกับการเป็น
ผู้น าเพื่อมุ่งเสริมสร้างการมีวินัย
คุณธรรมจริยธรรมสู่การเป็น
พลเมืองที่ดีของสังคมให้แก่
เยาวชนในเขตเทศบาลเมืองแม่
โจ้ 
2. เพื่อ ให้ เยา วชนในเขต
เทศบาลเมืองแม่โจ้ เกิดทักษะ 
ความสามารถ และสามารถน า
ค ว า ม รู้ ค ว า ม เ ข้ า ใ จ แ ล ะ
ความสามารถในการฝึกอบรม
น าไปใช้จริงได้ในสังคม 
3. เพื่อเป็นการสร้างเครือข่าย
การมีส่วนร่วมเป็นพลเมืองที่ดี
ของสังคมของกลุ่มเยาวชนใน
เขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ และยัง
เป็นการสร้างเครือข่ายในระดับ
ภูมิภาคและในระดับประเทศ
เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้
ค ว า ม เ ข้ า ใ จ  แล ะก่ อ เ กิ ด
ทัศนคติที่ดี เกี่ ยวกับการเป็น
ผู้น านักศึกษาเพื่อมุ่งเสริมสร้าง
การมีวินัยคุณธรรมจริยธรรมสู่
การเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม 

เยาวชนในเขต
เทศบาลเมืองแม่
โจ้ 

202,500 202,500 202,500 202,500 202,500 1. จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ
จ านวนไม่น้อย
กว่า  100 คน 
2. เครือข่าย
สร้างต้นแบบ
เยาวชนเพื่อมุ่ง
เสรมิสร้างการ
เป็นพลเมืองที่
ดีของสังคม 
(Maejo 
Young Smart 
Discipline) 
จ านวน 1 
เครือข่าย 
3. กิจกรรม
เชิงสร้างสรรค์
สังคมจาก
เครือข่ายสร้าง
เยาวชน
ต้นแบบ ไม่
น้อยกว่า 2 
กิจกรรม 

1. ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้
ความเข้าใจ มีทัศนคติท่ีดีต่อ
กระบวนการทางการเป็น
พลเมืองท่ีดี สามารถเชื่อมโยง
สัมพันธ์วิถีชีวิตกับสังคม ซึ่ง
สังเกตจากภาพรวมในการจัด
กิจกรรม ผู้เข้าร่วมการอบรมมี
การตอบข้อซักถาม รวมไปถึง
แสดงความคิดเห็น 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดทักษะ 
ความสามารถ และสามารถน า
ความรู้ความเข้าใจและ
ความสามารถในการฝึกอบรม
น าไปใช้จริงได้ในสังคม ตลอดจน
รู้จักหน้าท่ีความเป็นพลเมืองและ
บทบาทของตนเองในการอาศัย
อยู่ร่วมกับบ้าน โรงเรียน ชุมชน
ซึ่งสังเกตจากการน าเสนอ
โครงการการแบ่งกลุ่มระดม
ความคิด 
3. เกิดการสร้างเครือข่ายการมี
ส่วนร่วมทางระบวนการทางการ
เป็นพล เ มือ ง ท่ี ดี ในกลุ่ มขอ ง
เ ย า ว ช น  ขย า ย โ อก าส ก า ร
เผยแพร่องค์ความรู้สู่ เยาวชน 
ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้
น อ ก ห้ อ ง เ รี ย น  แ ล ะ จ า ก
ประสบการณ์จริงและน าไปสู่การ
สร้างเครือข่ายในระดับภูมิภาค
และในระดับประเทศสังเกตได้
จากความรู้ท่ีได้จากการอบรมมา
ประยุกต์จนเกิดผลเป็นรูปธรรม 

ส านักปลัด ทม.
แม่โจ้ 
ร่วม 

มหาวิทยาลัยแม่
โจ้ 
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6.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำด

ว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 
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โครงการอบรมให้
ความรู้เก่ียวกับ
ระเบียบและกฎหมาย
ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น แก่
ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้าง และผู้น า
ชุมชน  

เพื่อพัฒนาและส่งเสริม
ให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พ นั ก ง า น เ ท ศ บ า ล 
พนักงานจ้าง และผู้น า
ชุ ม ชน มี ความรู้ ด้ า น
ร ะ เ บี ย บ ก ฎ ห ม า ย
ท้องถิ่น  

ผู้บริหาร  
สมาชิกสภา 
พนักงาน
เทศบาล 
พนักงานจ้าง 
และผู้น าชุมชน 
รวมทั้งสิ้น 100 
คน 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ร้อยละ
ของ
จ านวน
ผู้เข้าร่วม 

ผู้บริหาร สมาชิก
สภา พนักงาน
เ ท ศ บ า ล 
พ นั ก ง า น จ้ า ง 
และผู้น าชุมชน 
มี ค ว า ม รู้ ด้ า น
ร ะ เ บี ย บ
กฎหมายท้องถิ่น 

ส านักปลัด  
งานนิติการ 

58 โครงการสนับสนุน
หรือยกย่องบุคคล
ต้นแบบคุณธรรม 
จริยธรรม 

เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ
แก่ บุคคล หน่วยงาน
อ ง ค์ ก ร ดี เ ด่ น  ผู้ ท า
คุณประโยชน์หรือเข้า
ร่ วม ใ น กิจ กร ร มขอ ง
เทศบาลเมืองแม่โจ้ 

จัดพิธีมอบโล่
ประกาศเกียรติ
คุณให้แก่บุคคล 
หน่วยงาน  

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ
ของ 
จ านวน 
ผู้เข้าร่วม 

. ผู้เข้าฝึกอบรม
มี คุ ณ ธ ร ร ม
จริ ยธรรมและ
ธรรมาภิบาลใน
การปฏิบัติ งาน
มากยิ่งขึ้น 
2 . ผู้ เ ข้ า
ฝึ ก อ บ ร ม มี
จิ ต ส า นึ ก ร่ ว ม
ต่ อ ต้ า น ก า ร
ทุ จ ริ ต แ ล ะ
ประพฤติมิชอบ 

ส านักปลัดฯ 
งานนิติกร 

รวม 58 โครงกำร   16,504,400 16,504,400 16,504,400 16,504,400 16,504,400    
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6.2 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำด

ว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

ภำพรวมเทศบำลเมืองแม่โจ้         
1 โครงการประชุม

ประจ าเดือนคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
แม่โจ้ ผู้น าชุมชน 
กรรมการชุมชน เทศบาล
เมืองแม่โจ้ 
 

เพื่อส่งเสริม
สนับสนุน
คณะกรรมการ
ชุมชนมีส่วนร่วม
ก าหนดและหา
แนวทางเพื่อพัฒนา
ชุมชนให้เกิดความ
เข้มแข็ง  ส่งเสริม
บทบาทผู้น า สร้าง
พลังชุมชนด้วย
กระบวนการชุมชน 
และเข้าถึงชุมชน
ด้วยความเข้าใจ 

คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา
เทศบาลเมือง
แม่โจ้ 
พนักงาน
ลูกจ้าง
เทศบาลที่
เก่ียวข้อง ผู้น า
ชุมชน 
กรรมการ
ชุมชนและ
องค์กรต่าง ๆ 
จ านวน 150 
คน (เดือนละ 
1 ครั้ง) 

270,000 270,000 270,000 270,000 270,000 ร้อยละ
ของ 
จ านวน 
ผู้เข้าร่วม 

มีแนวทางในการ
พัฒนา
คณะกรรมการ
ชุมชน เครือข่ายมี
ความเข้มแข็ง มี
แนวทางส่งเสริม
คุณภาพชีวิตตรง
ตามความต้องการ
ของชุมชน และมี
บทบาทของผู้น าที่
เข้มแข็งขึ้น มีส่วน
ร่วมในการ
ขับเคลื่อนชุมชน 
และเทศบาล 

ส านักปลัดฯ 
งานพัฒนา

ชุมชน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



~ 392 ~ 

6.2 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำด

ว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

2 โครงการเลือกตั้ง
คณะกรรมการชุมชนใน
เขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ 
 

เพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งขององค์กร
ภาคประชาชน และ
สนับสนุนให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการปกครอง
ตนเอง ให้เป็นไป
ตามระเบียบ
เทศบาลเมืองแม่โจ้ 
ว่าด้วยชุมชนและ
คณะกรรมการ
ชุมชนเทศบาลเมือง
แม่โจ้ พ.ศ.2553 

เลือกตั้ง
คณะกรรมการ
ชุมชนในเขต
เทศบาลเมือง
แม่โจ้ ตาม
ระเบียบ
เทศบาลเมือง
แม่โจ้ ว่าด้วย
ชุมชนและ
คณะกรรมการ
ชุมชนเทศบาล
เมืองแม่โจ้ 
พ.ศ.2553 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ
ของ 
จ านวน 
ผู้เข้าร่วม 

สามารถ
ด าเนินการ
เลือกตั้งประธาน
ชุมชนเสร็จ
สมบูรณ์และสร้าง
ความเข้มแข็งของ
องค์กรภาค
ประชาชนให้มี
ความเข้มแข็งมาก
ยิ่งขึ้น และ
สามารถสนับสนุน
ให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการ
ปกครองตนเอง
มากยิ่งขึ้น 

ส านักปลัดฯ 
งานพัฒนา

ชุมชน 
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6.2 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำจะ

ได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

3 โครงการอบรมอาสาสมัคร
จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน  
 

เพื่อให้ความรู้แก่
อาสาสมัครจัดเก็บ
ข้อมูลพื้นฐานตาม
แผนปฏิบัติงานของ
จังหวัดเชียงใหม่และ
ให้ผู้เข้ารับการอบรม
ได้ทราบถึงเทคนิค 
วิธีการในการจัดเก็บ
ข้อมูลอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน 

อาสาสมัคร
จัดเก็บข้อมูล
พื้นฐาน ใน
เขตเทศบาล
เมืองแม่โจ้ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ
ของ 
จ านวน 
ผู้เข้าร่วม 

ผู้เข้ารับการอบรมได้รับ
ความรู้ในการจัดเก็บข้อมูล
พื้นฐาน และรู้เทคนิค
วิธีการในการจัดเก็บข้อมูล
อย่างถูกต้องครบถ้วน 

ส านักปลัดฯ 
งานพัฒนา

ชุมชน 
 
 

4 โครงการส ารวจและ
จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานและ
บันทึกข้อมูลเข้าสู่
โปรแกรม เทศบาลเมือง
แม่โจ้ 
 

เพื่อจัดเก็บข้อมูล
พื้นฐานตาม
แผนปฏิบัติงานของ
จังหวัดเชียงใหม่  
เพื่อให้มีข้อมูลที่
ถูกต้อง ครบถ้วน 
สามารถน าปใช้
วางแผนยุทธศาสตร์
ได้ทุกระดับและ
น าไปใช้ในการ
วางแผนและ
ยุทธศาสตร์ 

ครัวเรือนที่มี
ประชากร
อาศัยอยู่จริง
ในเขตเทศบาล
เมืองแม่โจ้ 
จ านวน  19 
ชุมชน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ
ของ 
จ านวน 
ผู้เข้าร่วม 

มีข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน 
สามารถน าไปใช้วางแผน
ยุทธศาสตร์ได้ทุกระดับ
และสามารถน าข้อมูลใน
การวางแผนยุทธศาสตร์
เพื่อก าหนดเป้าหมายให้
สอดคล้องกับสภาพสังคม
และความต้องการของ
พื้นที่ และน าข้อมูลใช้
จัดท าแผนพัฒนาให้
เหมาะสมกับนโยบายของ
เทศบาลฯ 

ส านักปลัดฯ 
งานพัฒนา

ชุมชน 
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6.2 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำด

ว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

5 โครงการอบรมผู้ประกอบ
กิจการหอพักตาม พ.ร.บ.
หอพัก พ.ศ.2548 

เพื่อให้
ผู้ประกอบการ
หอพักและผู้ที่สนใจ
ประกอบกิจการ
หอพักได้มีความรู้ 
ความเข้าใจ ใน
รายละเอียดและ
ขั้นตอนการปฏิบัติ 
ตาม พ.ร.บ.หอพัก 
พ.ศ.2548 
และให้
ผู้ประกอบการได้
ทราบถึงการ
เปลี่ยนแปลง
หน่วยงานที่ก ากับ
ดูแลและสามารถ
ปฏิบัติตามขั้นตอน
ได้อย่างถูกต้อง 

ผู้ประกอบการ
หอพักและผู้ที่
สนใจประกอบ
กิจการหอพัก 
จ านวน  300 
ราย 

66,000 66,000 66,000 66,000 66,000 ร้อยละ
ของ 
จ านวน 
ผู้เข้าร่วม 

ผู้ประกอบการ
หอพักและผู้สนใจ
ประกอบกิจการ
หอพักมีความรู้
ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.
หอพัก พ.ศ.
2548 
สร้างความสัมพันธ์
ที่ดีระหว่าง
เทศบาลและ
ผู้ประกอบการ
หอพัก 

ส านักปลัดฯ 
งานพัฒนา

ชุมชน 
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6.2 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำด

ว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

6 โครงการส่งเสริมการ
จัดท าบัญชีครัวเรือน
ให้แก่ประชาชนตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
เทศบาลเมืองแม่โจ 

เพื่อให้ความรู้แก่
อาสาสมัครจัดเก็บ
ข้อมูลพื้นฐานตาม
แผนปฏิบัติงาน
ของจังหวัด
เชียงใหม่และให้ผู้
เข้ารับการอบรม
ได้ทราบถึงเทคนิค 
วิธีการในการ
จัดเก็บข้อมูลอย่าง
ถูกต้องครบถ้วน 

อาสาสมัคร
จัดเก็บข้อมูล
พื้นฐาน ใน
เขตเทศบาล
เมืองแม่โจ้ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ
ของ 
จ านวน 
ผู้เข้าร่วม 

ผู้เข้ารับการอบรม
ได้รับความรู้ใน
การจัดเก็บข้อมูล
พื้นฐาน และรู้
เทคนิควิธีการใน
การจัดเก็บข้อมูล
อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน 

ส านักปลัดฯ 
งานพัฒนา

ชุมชน 
 
 

รวม 6 โครงกำร   416,000 416,000 416,000 416,000 416,000    
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6.3 แผนงำนเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำจะ

ได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

1 ค่าจ้างเหมาบริการ 1 พัฒนาคุณภาพ
ด้ านความสะอาด
ของส านักงานหรือ
พื้นที่ความรับของ
เทศบาลให้ ไ ด้ รั บ
ความพึงพอใจจาก
ประชาชน บุคลากร 
นักศึกษาและผู้มา
ติดต่อราชการ  
2 เสริมสร้างสุขภาพ
และอนามัยที่ดีแ ก่
บุคลากร นักศึกษา 
ผู้มาติดต่อราชการ  
3 รั กษาความ
สะอาดและความ
เป็ น ระ เ บี ยบของ
ส า นั ก ง า น  อย่ า ง
ต่อเน่ือง ควบคู่กับ
การท ากิจกรรม 5 ส 

การ
ด าเนินการ
จัดซ้ือ/จัดจ้าง 
จ้างเหมา
บริการในการ
จัดเก็บ ขน 
ขยะมูลฝอย 
ภายในเขต
พื้นที่เทศบาล
เมืองแม่โจ้ 19  
ชุมชนเป็นไป
ด้วยความ
ถูกต้อง
เรียบร้อย 

22,000,000 22,000,000 22,000,000 22,000,000 22,000,000 ร้อยละ
ความพึง
พอใจ
ของ
ประชาช
นในเขต
เทศบาล 

อาค าร และบริ เ วณ
โ ด ย ร อ บ เ ข ต พื้ น ที่
ความรับผิดชอบในเขต
เทศบาลเมืองแม่โจ้ มี
ค ว า ม ส ะ อ า ด 
เ รี ย บ ร้ อ ย อ ยู่
ตลอดเวลา 

กอง 
สาธารณะสุขฯ 
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6.3 แผนงำนเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำด

ว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

2 โครงการเช่าที่ดินเอกชน
ส าหรับเป็นสถานที่เก็บ
วัชพืชใบไม้ก่ิงไม้ ต้นไม้
และสถานที่เพาะช ากล้าไม้ 
ต้นไม้ 

- เพื่อใช้เป็นสถานที่
พัก ใบไม่ก่ิงไม้จาก
ชุมชน ซ่ึงเป็นขยะ
อินทรีย์น าไปท าปุ๋ย 
-เพื่อลดปัญหา
มลพิษด้าน
สิ่งแวดล้อม  
- เพื่อใช้เป็นสถานที่
เพาะช ากล้าไม้  

เช่าที่ดิน
เอกชน 

จ านวน 4-5 
ไร่ 

240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 ขยะ
ประเภท
ต่างๆ 
ได้รับการ
คัดแยก
อย่างถูก
วิธี และ
การ
บริหาร
จัดการ
พื้นที่ให้
เป็น
ประโยชน์ 

ขยะทั่วไปและขยะ
อินทรีย์จากชุมชน 
ได้รับการคัดแยก
และน าไปจัดการ
น าไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์  

กองสาธารณสุขฯ 

รวม 2 โครงกำร   22,240,000 22,240,000 22,240,000 22,240,000 22,240,000    
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(ผ.02) 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำแผนพฒันำทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

เทศบำลเมืองแม่โจ้ อ ำเภอสันทรำย  จังหวัดเชียงใหม่ 
ยุทธศำสตร์จังหวัดที ่5. กำรสร้ำงควำม ม่ันคง ปลอดภัย และควำมสงบสุขของประชำชน 
ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำองคก์ำรบริหำรส่วน จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 6. กำรปอ้งกัน บรรเทำสำธำรณภัยและกำรรกัษำควำมเปน็ระเบียบเรียบร้อย 
ยุทธศำสตร์ที ่7. ด้ำนกำรป้องกันบรรเทำสำธำรณภยั และกำรจัดกำรระเบียบชุมชน 
7.1 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

ชุมชนป่ำบง         
1 โครงการติดตั้งกล้องวงจร

ปิด CCTV  ภายใน หมู่ที่ 
2 ต าบลหนองหาร ชุมชน
ป่าบง 

เพื่อเฝ้าระวังและ
ป้องกัน การก่อ
อาชญากรรม ปัญหา
ยาเสพติด ปัญหา การ
ลักทรัพย์และภัยต่างๆ 

ติดตั้งกล้อง
วงจรปิด
บันทึกภาพ 
บริเวณจุด 
เสี่ยง ภายใน 
หมู่ที่ 2 
ต าบลหนอง
หาร ชุมชน
ป่าบง 

200,000     จ านวน
การเกิด
ปัญหา 
อาชญากร
รม ปัญหา  
ยาเสพติด 
ปัญหาการ 
ลักทรัพย์
และภัย 
ต่างๆ 
ลดลง  

1. ประชาชนใน เขต
และพื้นที่ ใกล้เคียง
ได้รับ ความ
ปลอดภัยใน ชีวิต
และทรัพย์สิน  
2. ช่วยเพิ่มขีด 
ความสามารถใน 
การปฏิบัติงานใน 
พื้นที่ของเทศบาล, 
เจ้าหน้าที่ต ารวจ, 
เจ้าหน้าที่ อปพร., 
อาสาสมัคร 

ส านักปลัด  
กองช่าง 



~ 400 ~ 

7.1 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

ชุมชนป่ำขำม         
2 โครงการติดตั้งกล้องวงจร

ปิด CCTV  ภายใน หมู่ที่ 
3 ต าบลหนองหาร ชุมชน
ป่าขาม 

เพื่อเฝ้าระวังและ
ป้องกัน การก่อ
อาชญากรรม ปัญหา
ยาเสพติด ปัญหา การ
ลักทรัพย์และภัยต่างๆ 

ติดตั้งกล้อง
วงจรปิด
บันทึกภาพ 
บริเวณจุด 
เสี่ยง ภายใน 
หมู่ที่ 3 
ต าบลหนอง
หาร ชุมชน
ป่าขาม 

400,000     จ านวน
การเกิด
ปัญหา 
อาชญากร
รม ปัญหา  
ยาเสพติด 
ปัญหาการ 
ลักทรัพย์
และภัย 
ต่างๆ 
ลดลง  

1. ประชาชนใน เขต
และพื้นที่ ใกล้เคียง
ได้รับ ความ
ปลอดภัยใน ชีวิต
และทรัพย์สิน  
2. ช่วยเพิ่มขีด 
ความสามารถใน 
การปฏิบัติงานใน 
พื้นที่ของเทศบาล, 
เจ้าหน้าที่ต ารวจ, 
เจ้าหน้าที่ อปพร., 
อาสาสมัคร 

ส านักปลัด  
กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 



~ 401 ~ 

7.1 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำจะ

ได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

ชุมชนแม่โจ ้         
3 โครงการติดตั้งกล้องวงจร

ปิด CCTV  ภายใน หมู่ที่ 
4 ต าบลหนองหาร 

เพื่อเฝ้าระวังและ
ป้องกัน การก่อ
อาชญากรรม ปัญหา
ยาเสพติด ปัญหา การ
ลักทรัพย์และภัยต่างๆ 

ติดตั้งกล้อง
วงจรปิด
บันทึกภาพ 
บริเวณจุด 
เสี่ยง ภายใน 
หมู่ที่ 4 
ต าบลหนอง
หาร ชุมชน
แม่โจ้ 

900,000     จ านวนการ
เกิดปัญหา 
อาชญากรร
ม ปัญหา  
ยาเสพติด 
ปัญหาการ 
ลักทรัพย์
และภัย 
ต่างๆ ลดลง  

1. ประชาชนใน เขต
และพื้นที่ ใกล้เคียงได้รับ 
ความปลอดภัยใน ชีวิต
และทรัพย์สิน  
2. ช่วยเพิ่มขีด 
ความสามารถใน การ
ปฏิบัติงานใน พื้นที่ของ
เทศบาล, เจ้าหน้าที่
ต ารวจ, เจ้าหน้าที่ อป
พร., อาสาสมัคร 

ส านักปลัด  
กองช่าง 

4 โครงการส่งเสริมการ
จัดการจราจรในชุมชน 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้และตระหนัก
ถึงความส าคัญของการ
ใช้รถใช้ถนนอย่าง
ปลอดภัย และ 
การปฏิบัติตามกฎ
จราจร  
 
 
 

จัดกิจกรรม
อบรมเชิง
ปฏิบัติการ 
“การขับขี่
ปลอดภัย 
สวมหมวก
นิรภัย 100 
%” 
 
 

30,000     ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความรู้การ
ใช้รถใช้ถนน
อย่างปลอด 
ภัย และ 
การปฏิบัติ
ตามกฎ
จราจร 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 85 

ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน
มีจิตส านึกในการใช้ท้อง
ถนนสาธารณะร่วมกัน
ด้วยการปฏิบัติตามกฎ
จราจร 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 
กับชุมชนแม่

โจ้ 

 



~ 402 ~ 

7.1 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำจะ

ได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

ชุมชนทุ่งป่ำเก็ด         
5 โครงการขยายจุดติดตั้ง

กล้องวงจรปิดในชุมชนทุ่ง
ป่าเก็ด 

เพื่อเฝ้าระวังและ
ป้องกัน การก่อ
อาชญากรรม ปัญหา
ยาเสพติด ปัญหา การ
ลักทรัพย์และภัยต่างๆ 

ติดตั้งกล้อง
วงจรปิด
บันทึกภาพ 
บริเวณจุด 
เสี่ยง ภายใน 
หมู่ที่ 6
ต าบลหนอง
หาร ชุมชน
ทุ่งป่าเก็ด 

350,000     จ านวนการ
เกิดปัญหา 
อาชญากรร
ม ปัญหา  
ยาเสพติด 
ปัญหาการ 
ลักทรัพย์
และภัย 
ต่างๆ ลดลง  

1. ประชาชนใน เขต
และพื้นที่ ใกล้เคียงได้รับ 
ความปลอดภัยใน ชีวิต
และทรัพย์สิน  
2. ช่วยเพิ่มขีด 
ความสามารถใน การ
ปฏิบัติงานใน พื้นที่ของ
เทศบาล, เจ้าหน้าที่
ต ารวจ, เจ้าหน้าที่ อป
พร., อาสาสมัคร 

ส านักปลัด  
กองช่าง 

ชุมชนเกษตรใหม่         
6 โครงการติดตั้งกล้องวงจร

ปิด CCTV  ภายใน หมู่ที่ 
10 ต าบลหนองหาร  

เพื่อเฝ้าระวังและ
ป้องกัน การก่อ
อาชญากรรม ปัญหา
ยาเสพติด ปัญหา การ
ลักทรัพย์และภัยต่างๆ 

ติดตั้งกล้อง
วงจรปิด
บันทึกภาพ 
บริเวณจุด 
เสี่ยง ภายใน 
หมู่ที่10 
ต าบลหนอง
หาร ชุมชน
เกษตรใหม่ 

900,000     จ านวนการ
เกิดปัญหา 
อาชญากรร
ม ปัญหา  
ยาเสพติด 
ปัญหาการ 
ลักทรัพย์
และภัย 
ต่างๆ ลดลง  

1. ประชาชนใน เขต
และพื้นที่ ใกล้เคียงได้รับ 
ความปลอดภัยใน ชีวิต
และทรัพย์สิน  
2. ช่วยเพิ่มขีด 
ความสามารถใน การ
ปฏิบัติงานใน พื้นที่ของ
เทศบาล, เจ้าหน้าที่
ต ารวจ, เจ้าหน้าที่ อป
พร., อาสาสมัคร 

ส านักปลัด  
กองช่าง 

 



~ 403 ~ 

7.1 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำจะ

ได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

ชุมชนพัฒนำทรำยแก้ว         
7 ติดตั้งกล้องวงจรปิด ใน

เขตชุมชนพัฒนาทรายแก้ว  
เพื่อเฝ้าระวังและ
ป้องกัน การก่อ
อาชญากรรม ปัญหา
ยาเสพติด ปัญหา การ
ลักทรัพย์และภัยต่างๆ 

ติดตั้งกล้อง
วงจรปิด
บันทึกภาพ 
บริเวณจุด 
เสี่ยง ภายใน
หมู่ที่13 
ต าบลป่าไผ่ 
ชุมชน
พัฒนาทราย
แก้ว 

300,000     จ านวนการ
เกิดปัญหา 
อาชญากรร
ม ปัญหา  
ยาเสพติด 
ปัญหาการ 
ลักทรัพย์
และภัย 
ต่างๆ ลดลง  

1. ประชาชนใน เขต
และพื้นที่ ใกล้เคียงได้รับ 
ความปลอดภัยใน ชีวิต
และทรัพย์สิน  
2. ช่วยเพิ่มขีด 
ความสามารถใน การ
ปฏิบัติงานใน พื้นที่ของ
เทศบาล, เจ้าหน้าที่
ต ารวจ, เจ้าหน้าที่ อป
พร., อาสาสมัคร 

ส านักปลัด  
กองช่าง 

ชุมชนศรีสหกรณ ์         
8 โครงการติดตั้งกล้องวงจร

ปิดในชุมชน 
เพื่อเฝ้าระวังและ
ป้องกัน การก่อ
อาชญากรรม ปัญหา
ยาเสพติด ปัญหา การ
ลักทรัพย์และภัยต่างๆ 

ติดตั้งกล้อง
วงจรปิด
บันทึกภาพ 
บริเวณจุด 
เสี่ยง ภายใน 
ชุมชน 

900,000     จ านวนการ
เกิดปัญหา 
อาชญากรร
ม ปัญหา  
ยาเสพติด 
ปัญหาการ 
ลักทรัพย์
และภัย 
ต่างๆ ลดลง  

1. ประชาชนใน เขต
และพื้นที่ ใกล้เคียงได้รับ 
ความปลอดภัยใน ชีวิต
และทรัพย์สิน  
2. ช่วยเพิ่มขีด 
ความสามารถใน การ
ปฏิบัติงานใน พื้นที่ของ
เทศบาล, เจ้าหน้าที่
ต ารวจ, เจ้าหน้าที่ อป
พร., อาสาสมัคร 

ส านักปลัด  
กองช่าง 

 



~ 404 ~ 

7.1 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำจะ

ได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

ภำพรวมของเทศบำล         
9 โครงการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรด้านงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลเมืองแม่โจ้  

เพื่อให้พนักงาน
ประจ า พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ และ
พนักงานจ้างทั่วไป 
งานป้องกันและ
บรรเทา สาธารณภัย 
มีความรู้
ความสามารถ และ
ประสบการณ์ใน
เรื่องการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
ประเภทต่างๆ 
ตามที่หลักสูตร
ฝึกอบรมก าหนด 
และน าความรู้
ประสบการณ์ไป
ช่วยเหลือ 
ผู้ประสบภัยได้อย่าง
ถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ 

ฝึกอบรม
ลูกจ้างประ
จ า พนักงาน
จ้างตาม
ภารกิจ 
พนักงานจ้าง
ทั่วไป งาน
ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย 
จ านวน 12 
คน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ 
จ านวน 
ผู้เข้าร่วม 

เพิ่มเติมความรู้
ความสามารถ และ
ประสบการณ์ในเรื่อง
การป้องกันและบรรเทา  
สาธารณภัย ประเภท
ต่างๆ ตามที่หลักสูตร
ฝึกอบรมก าหนด และน า
ความรู้ประสบการณ์  
ไปช่วยเหลือผู้ประสบ 
ภัย ได้อย่างถูกต้องและ
มีประสิทธิภาพ 

ส านักปลัดฯ 
(งานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย) 

 



~ 405 ~ 

7.1 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำจะ

ได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

10 โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย และระงับ
อัคคีภัยให้กับบุคลากร 
และประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองแม่โจ้ 

1.เพื่อให้ความรู้กับ
บุคลากรของเทศบาล
เมืองแม่โจ ้และ
ประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองแม่โจ้ 
เก่ียวกับการป้องกัน
อัคคีภัย 
2.เพื่อเตรียมความ
พร้อมให้กับให้กับ
บุคลากรของเทศบาล
เมืองแม่โจ ้และ
ประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองแม่โจ้ 
เก่ียวกับการป้องกัน
อัคคีภัย 
3.เพื่อให้บุคลากรของ
เทศบาลเมืองแม่โจ้ 
และประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองแม่โจ้ รู้
วิธีปฏิบัติในขณะ ที่
เกิดอัคคีภัย 
 

จัดอบรมและ
ฝึกซ้อม
แผนการ
ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัยและ
ระงับอัคคีภัย
ให้กับบุคลากร
และประชาชน
ในเขตเทศบาล
เมืองแม่โจ้ 
จ านวน  200 
คน โดย
แบ่งเป็น  2 
รุ่นๆละ  100 
คน  
* รุ่นที่ 1 
บุคลากร 
พนักงาน 
เจ้าหน้าที่ 
เทศบาลเมือง
แม่โจ้ 
* รุ่นที่ 2 
ประชาชน
ทั่วไปในเขต
เทศบาลเมือง
แม่โจ้ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ 
จ านวน 
ผู้เข้าร่วม 

1.บุคลากรของเทศบาล
เมืองแม่โจ ้และประชาชน
ในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ 
มีความรู้ในการป้องกัน
อัคคีภัยเบื้องต้นได้ 
2.บุคลากรของเทศบาล
เมืองแม่โจ ้และประชาชน
ในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ 
มีความพร้อมในการ
ป้องกันอัคคีภัย และ
สามารถแก้ไขปัญหาการ
เกิดอัคคีภัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
3.บุคลากรของเทศบาล
เมืองแม่โจ ้และประชาชน
ในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ 
สามารถช่วยเหลือตนเอง
และผู้อ่ืนได้ในขณะที่เกิด
อัคคีภัย 

ส านักปลัดฯ 
(งานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย) 
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7.1 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำจะ

ได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

11 โครงการส่งเสริมความ
ปลอดภัยด้านอัคคีภัย
ให้กับครูและเด็กเล็ก ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
เมืองแม่โจ้ 

1.เพื่อให้ความรู้กับครู 
และเด็กปฐมวัย ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองแม่โจ้
เก่ียวกับการป้องกัน
อัคคีภัย 
2.เพื่อให้ครู และเด็ก
ปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลเมืองแม่โจ้ 
รู้วิธีปฏิบัติ ก่อ เกิดภัย 
ขณะเกิดภัย และหลัง
เกิดภัย 

จัดอบรม
และฝึกซ้อม
แผนการ
ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย
และระงับ
อัคคีภัย
ให้กับ ครู
และเด็ก
ปฐมวัย 
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 2 
แห่ง 
* ศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็ก แม่เตา
ไห 
* ศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็กทุ่งทุ่งป่า
เก็ด 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ 
จ านวน 
ผู้เข้าร่วม 

1.ครูและเด็กปฐมวัยศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
เมืองแม่โจ้ มีความรู้ในการ
ป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้นได้ 
2.ครูและเด็กปฐมวัยศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
เมืองแม่โจ้มีความพร้อม
และสามารถแก้ไขปัญหา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.ครูและเด็กปฐมวัยศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
เมืองแม่โจ้สามารถ
ช่วยเหลือตนเองและผู้อ่ืน
ได้ในขณะที่เกิดอัคคีภัย 

ส านักปลัดฯ 
(งานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย) 
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7.1 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำจะ

ได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

12 โครงการส่งเสริมความ
ปลอดภัยด้านอัคคีภัย
ให้กับครูและนักเรียน 
โรงเรียนในเขตเทศบาล
เมืองแม่โจ้ 

1.เพื่อให้ความรู้กับครู 
และนักเรียน โรงเรียน
ในเขตเทศบาลเมือง
แม่โจ้เก่ียวกับการ
ป้องกันอัคคีภัย 
2.เพื่อให้ครู และ
นักเรียนโรงเรียนใน
เขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ 
รู้วิธีปฏิบัติ ก่อนเกิด
ภัย ขณะเกิดภัย และ
หลังเกิดภัย 

จัดอบรมและ
ฝึกซ้อม
แผนการ
ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัยและ
ระงับอัคคีภัย
ให้กับ ครูและ
นักเรียน 
โรงเรียนในเขต
เทศบาลเมือง
แม่โจ้ จ านวน 
6 โรงเรียน 
1.โรงเรียนวัด
แม่แก้ด  น้อย 
2.โรงเรียน
บ้านแม่โจ้ 
3.โรงเรียน
บ้านห้วยเก๋ียง 
4.รงเรียนป่า
บง 
5.โรงเรียนศรี
สังวาลย ์
6.โรงเรียนสัน
ทรายวทิยาคม  

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละของ 
จ านวน 
ผู้เข้าร่วม 

1.ครูและโรงเรียนในเขต
เทศบาลเมืองแม่โจ้ มี
ความรู้ในการป้องกัน
อัคคีภัยเบื้องต้นได้ 
2.ครูและนักเรียนโรงเรียน
ในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ 
มีความพร้อมและสามารถ
แก้ไขปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3.ครูและนักเรียนโรงเรียน
ในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ 
สามารถช่วยเหลือตนเอง
และผู้อ่ืนได้ในขณะที่เกิด
อัคคีภัย 

ส านักปลัดฯ 
(งานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย) 
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7.1 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำจะ

ได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

13 โครงการเฝ้าระวังและ
ป้องกันอุบัติภัยช่วงวัน
ลอยกระทง 

เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง 
และเตรียมความพร้อม
ในการป้องกันอัคคีภัย
ที่อาจจะเกิดขึ้นจาก
การเล่นดอกไม้เพลิง 
จุดและปล่อย พลุ โคม
ลอย โคมควัน ฯลฯ  

พื้นที่
รับผิดชอบ
ของเทศบาล
เมืองแม่โจ้  
19 ชุมชน 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละของ
จ านวนเหตุ 

ป้องกันอัคคีภัยที่อาจจะ
เกิดขึ้นจากการเล่นดอกไม้
เพลิง จุดและปล่อย พลุ 
โคมลอย โคมควัน ฯลฯ 

ส านักปลัดฯ 
(งานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย) 

14 โครงการจัดตั้งจุดบริการ
ประชาชน เพื่อป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

- เพื่อป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน 
- เพื่อส่งเสริมนโยบาย 
ของรัฐบาลในการ
ด าเนินงานป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน 

จัดตั้งจุด
ตรวจ ด่าน
ตรวจร่วมใน
พื้นที่เพื่อ
อ านวยความ
สะดวกแก่
ประชาชนผู้
ที่ใช้รถใช้
ถนน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 การเกิด
อุบัติเหตุทาง
ถนนลดลง
จากปีที่ผ่าน
มา  

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา
ในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ 

กอง
สาธารณสุขฯ 

 
 
 
 

 

 



~ 409 ~ 

7.1 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำด

ว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

15 โครงการจัดตั้งจุดบริการ
ประชาชน เพื่อป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

- เพื่อป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน 
- เพื่อส่งเสริม
นโยบาย ของรัฐบาล
ในการด าเนินงาน
ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน 

จัดตั้งจุดตรวจ 
ด่านตรวจร่วม
ในพื้นที่เพื่อ
อ านวยความ
สะดวกแก่
ประชาชนผู้ที่
ใช้รถใช้ถนน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 การเกิด
อุบัติเหตุ
ทางถนน
ลดลงจาก
ปีที่ผ่านมา  

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมาใน
เขตเทศบาลเมือง
แม่โจ้ 

กองสาธารณสุข
ฯ 

16 อุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอ
สันทราย 

เพื่ออุดหนุนการเป็น
ค่าด าเนินกิจกรรม
ต่างๆขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตอ าเภอสัน
ทราย 

เพื่ออุดหนุนการ
เ ป็ น ค่ า ด า เ นิ น
กิ จ กร รมต่ า ง  ๆ 
ข อ ง อ ง ค์ ก ร
ป ก ค ร อ ง ส่ ว น
ท้ อ ง ถ่ิ น ใ น เ ข ต
อ า เภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม่ 
เ พื่ อ ใ ช้ ใ น ก า ร
จั ด ท า โค รง กา ร
บริหารจัดการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมใน
ก า ร ช่ ว ย เ ห ลื อ
ป ร ะ ช า ช น ข อ ง
องค์ก รปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ระดับ
อ า เ ภอ  จั ง ห วั ด
เชียงใหม่ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 สนับสนุน
กิ จ
กิ จ ก ร ร ม
โครงการ
ข อ ง
อ ง ค์ ก ร
ปก ค ร อ ง
ส่ ว น
ท้องถิ่นใน
เขตอ าเภอ
สันทราย 
1 
กิจกรรม/
ต่อปี 

เทศบาลมีส่วนร่วม
ในการจัดงานรัฐ
พิ ธีและวันส าคัญ
ต่ า ง ๆ  แ ล ะ
ประเพณีท้องถิ่น 

ส านักปลัดฯ 
ร่วมกับ 

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใน
เขตอ าเภอสัน

ทราย 
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7.1 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำด

ว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

17 โครงการติดตั้งกล้องวงจร
ปิดพร้อมขยายสายไฟฟ้า
เบอร์จากของเดิม จ านวน 
20 ชุด ภายในเขต
เทศบาลเมืองแม่โจ้ เพื่อ
เพิ่มความปลอดภัย 

เพื่อเฝ้าระวังและ
ป้องกัน การก่อ
อาชญากรรม ปัญหา
ยาเสพติด ปัญหา 
การลักทรัพย์และภัย
ต่างๆ 

ติ ด ตั้ ง ก ล้ อ ง
วงจรปิดแบบ 
ภ า ย น อ ก
อาคาร พร้อม 
อุปกรณ์ห่อหุ้ม
ก ล้ 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
ส า นั ก ง า น
เทศบาลเมือง
แม่โจ้ 

2,000,000     จ านวน
การเกิด
ปัญหา 
อาชญากร
รม ปัญหา  
ยาเสพติด 
ปัญหาการ 
ลักทรัพย์
และภัย 
ต่างๆ 
ลดลง  

1. ประชาชนใน 
เขตและพื้นท่ี 
ใกล้เคียงได้รับ 
ความปลอดภัยใน 
ชีวิตและทรัพย์สิน  
2. ช่วยเพิ่มขีด 
ความสามารถใน 
การปฏิบัติงานใน 
พื้นท่ีของเทศบาล, 
เจ้าหน้าท่ีต ารวจ, 
เจ้าหน้าท่ี อปพร., 
อาสาสมัคร 

ส านักปลัด กอง
ช่าง 

18 โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติเทศบาลเมืองแม่โจ้ 

เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้ความ
เข้าใจ ทักษะ
ความสามารถใน
เรื่องการป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย
ประเภทต่าง ๆ 
ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ 

อบรมอาสา
อาสาภัยพิบัติ
ในเขตเทศบาล
เมืองแม่โจ้  

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
อบรมไม่
น้อยกว่า
ร้อยละ 
80 

ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีความรู้
และทักษะในการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย อันเกิด
จากภัยต่างๆ เพิ่ม
มากข้ึน มีความ
มุ่งมั่นในการให้
ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย 

ส านักปลัด 
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7.1 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

19 โครงการก่อสร้างอาคาร
ส านักงาน งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลเมืองแม่โจ้ 

1.เพื่อให้บริการ
ชุมชนและสังคม
ของประชาชนใน
พื้นที่ 
2.เพื่อเป็นศูนย์รับ
เรื่องราวร้องทุกข์
บ ารุงสุขของ
ประชาชน 
 

ก่อสร้าง
อาคาร
ส านักงาน        
งานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย
เทศบาล
เมืองแม่โจ้ 

  4,000,000   ก่อสร้าง
เสร็จ 
100% 

1.เพื่อให้บริการ
ชุมชนและสังคมของ
ประชาชนในพื้นที่ 
2.เพื่อเป็นศูนย์รับ
เรื่องราวร้องทุกข์
บ ารุงสุขของ
ประชาชน 

ส านักปลัด 

20 โครงการจ้างออกแบบ
อาคารส านักงาน   งาน
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยเทศบาลเมืองแม่
โจ้ 

เพื่อเป็นค่าจ้าง
เหมาออกแบบ
อาคารส านักงาน         
งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยเทศบาลเมือง
แม่โจ้ 

ค่าจ้างเหมา
ออกแบบ
อาคาร
ส านักงาน         
งานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย
เทศบาล
เมืองแม่โจ้ 

  160,000   ก่อสร้าง
เสร็จ 
100% 

เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ 
เครื่องมือ เครื่องใช้ที่
จ าเป็น ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ  การ
ปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของ
หน่วยงาน 

ส านักปลัด 
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7.1 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำด

ว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

21 โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพล
เรือน (อปพร) 

เพื่อรับสมัครและ
คัดเลือกบุคคลที่มี
คุณสมบัติและไม่มี
คุณลักษณะต้องห้าม
เข้าเป็น อปพร 

บุคคลที่มี
คุณสมบัติ
และไม่มี
คุณลักษณะ
ต้องห้ามเข้า
เป็น อปพร 
จ านวน 50 
คน 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 อปพร ผ่าน
การอบรม
ตาม
หลักสูตรที่
ก าหนดและ
ได้รับเกียรติ
บัตรไม่น้อย
กว่าร้อยละ 
80 

สามารถเชิญ
ชวนประชาชน
ร่วมเป็น
เครือข่ายเพิ่ม
มากขึ้นท าให้
ภารกิจ อปพร 
เป็นที่รู้จักมาก
ขึ้น 

ส านักปลัด 

22 ชุมชนน้องหมาแม่โจ้ อยู่
ร่วมกับชาวแม่โจ้อย่างมี
ความสุข 
 

จัดระบบการจัดการ
ปัญหาสุนัขจรจัดใน
เขตเทศบาลเมืองแม่
โจ้ 
 

1. มีระบบ
การจัดการ
สุนัขจรจัด  
2. เพื่อให้
คนในชุมชน
แม่โจ้และ
สุนัขจรจัด
อยู่ร่วมกันได้ 
 

820,000 820,000 820,000 820,000 820,000 1. มีสุนัขจรจัด
ข้ึนทะเบียน
ประวัติ 300 
ตัว พร้อมได้รับ
การฉีดวัคซีน 
ทาหมัน ฝังไม
โครชิป และใส่
ปอกคอ
เรียบร้อยแล้ว  
2. ความพึง
พอใจของ
ประชาชนชาว
แม่โจ้ ในระดับ
มาก 
 

 ลดปัญหาสุนัข
จรจัดและ
สามารถอยู่
ร่วมกับคนใน
ชุมชนได้อย่าง
ยั่งยืน 
 
 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 
ทม.แม่โจ้ 

ร่วม 
มหาวิทยาลัย

แม่โจ้ 
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7.1 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

23 โครงการส่งเสริมความรู้ 
ความปลอดภัย ด้าน
อัคคีภัยให้กับประชาชน 
ทุกชุมชนในเขตเทศบาล
เมืองแม่โจ้  

1.เพื่อให้ความรู้กับ
ประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองแม่โจ้ 
เก่ียวกับการป้องกัน
อัคคีภัย 
2.เพื่อเตรียมความ
พร้อมให้กับให้กับ
ประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองแม่โจ้ 
เก่ียวกับการป้องกัน
อัคคีภัย 
3.เพื่อให้ประชาชนใน
เขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ 
รู้วิธีปฏิบัติในขณะ ที่
เกิดอัคคีภัย 
 

จัดอบรม
ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย
และระงับ
อัคคีภัย
ให้กับ
ประชาชนใน
เขตเทศบาล
เมืองแม่โจ้ * 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ
ของ 
จ านวน 
ผู้เข้าร่วม 

1.ประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองแม่โจ้ มี
ความรู้ในการป้องกัน
อัคคีภัยเบ้ืองต้นได้ 
2.ประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองแม่โจ้ มี
ความพร้อมในการ
ป้องกันอัคคีภัย และ
สามารถแก้ไขปัญหา
การเกิดอัคคีภัยได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ  
3.ประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองแม่โจ้ 
สามารถช่วยเหลือ
ตนเองและผู้อ่ืนได้ใน
ขณะที่เกิดอัคคีภัย 

ส านักปลัดฯ 
(งานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย) 

รวม 23 โครงกำร   7,655,000 1,675,000 5,835,000 1,675,000 1,675,000    
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7.2 แผนงำนสำธำรณสขุ 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำด

ว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

ภำพรวมเทศบำลเมืองแม่โจ้         
1 โครงการป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติด 
- เพื่อให้เยาวชนและ
ประชาชนได้รับ
ความรู้ในเรื่องของ
ภัยจากยาเสพติด 
- เพื่อให้เยาวชนและ
ประชาชนเลิกยุ่ง
เก่ียวกับ 
ยาเสพติด 
- เพื่อให้เยาวชนและ
ประชาชนที่เคย
เก่ียวข้องกับยาเสพ
ติด สามารถกลับมา
ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้ 
 

- จัด
ประชาคมเพื่อ
ค้นหาผู้เสพ 
ผู้ติดยาเสพติด
ในชุมชน 
- น าส่งผู้เสพ-
ผู้ติดยาเสพติด
เข้าสู่
กระบวนการ
บ าบัดรักษา
และฟื้นฟู
สมรรถภาพ
ค่าย
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของ
ส านักงาน 
ปปส. 
- จัดกิจกรรม
อบรมให้
ความรู้ในเรื่อง
ของภัยจากยา
เสพติด 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ปัญหายา
เสพติดใน
เขต
เทศบาล
เมืองแม่โจ้
ลดลง 

- เยาวชนและ
ประชาชนมี 
ความรู้ในเรื่องของ
ภัยจากยาเสพติด 
- เยาวชนและ
ประชาชนเลิกยุ่ง
เก่ียวกับยาเสพติด 
- เยาวชนและ
ประชาชนที่เคย
เก่ียวข้องกับยา
เสพติด สามารถ
กลับมาใช้ชีวิตอยู่
ในสังคมได้ 

กอง 
สาธารณสุขฯ 
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7.2 แผนงำนสำธำรณสขุ 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำด

ว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

2. โครงการรณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
To Be Number One 

- เพื่อปลูกจิตส านึก
และสร้างความ
ตระหนักถึงปัญหา
การแพร่ระบาดของ
ยาเสพติด 
- เพื่อกระตุ้นให้
ประชาชนมีบทบาท
ส าคัญในการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดใน
ชุมชนของตนเอง 
 

- จัดกิจกรรม
ต้านภัยยาเสพ
ติด  
To Be 
Number 
One  

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ปัญหายา
เสพติดใน
เขตเทศบาล
ลดลง 

ชุมชนมีส่วนร่วม
ในการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

3. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวัน
ต่อต้านยาเสพติดโลก  
(26 มิถุนายน) 

- เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนและ
องค์กรชุมชนต่างๆ 
มีส่วนร่วมในการ
ป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคไข้ 
เลือดออก 

- จัดให้มีการ
ป้องกันและ 
ควบคุมโรค
ไข้เลือดออก
ตามฤดูกาล
ระบาด 
ระหว่างการ
ระบาดและ
หลังการ
ระบาด 
 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความรู้ 
ความเข้าใจ 
ในเรื่องโทษ
และพิษภัย
ของยาเสพ
ติด ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 
85 

เยาวชนและ
ประชาชน 
มีความรู้ ความ
เข้าใจ ตระหนัก
ถึงโทษภัยของ
ยาเสพติด 

กองสาธารณสุข
ฯ 

รวม 3 โครงกำร   120,000 120,000 120,000 120,000 120,000    
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7.3 แผนงำนสร้ำงควำมเข็มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำด

ว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

1. โครงการสร้างภูมิคุ้มกัน
และป้องกันยาเสพติดใน
กลุ่มเด็กและเยาวชน  
 

1  เ พื่ อ ใ ห้ เ กิ ด ก ล ไ ก 
ระบบงาน และกระบวนการ
ท างานสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน
และป้องกันยาเสพติดในกลุ่ม
เยาวชนนอกสถานศึกษา
อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม  
2 เพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน
และป้องกันยาเสพติดในกลุ่ม
เยาวชนนอกสถานศึกษาไม่
เข้าไปเก่ียวข้องและห่างไกล
จากยาเสพติด 
3 เพื่อให้กลุ่มเยาวชนนอก
สถานศึกษาได้มีส่วนร่วมใน
การป้องกัน เฝ้าระวัง และ
แก้ไขปัญหา ยาเสพติด ตาม
สถานะที่เป็นอยู่ 
4 เพื่อสร้างกระแสสังคมให้
เ กิ ดค ว ามตระ หนั กแล ะ
สามารถลดระดับปัญหาการ
แพร่ระบาด  ยาเสพติดใน
ระยะยาว 
5  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้
เย าวชนไ ด้รับการศึกษา
เพิ่มเติม ท ากิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์ ตลอดจนฝึกอาชีพ
สร้างอาชีพให้กลุ่มเยาวชน 

เด็กและ
เยาวชนช่วง
อายุ  16-25 
ปี ในพื้นที่เขต
เทศบาลเมือง
แม่โจ้ จ านวน 
100 คน  
 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ
ของ 
จ านวน 
ผู้เข้าร่วม 

1  เกิดกลไก 
ระบบงาน และ
กระบวนการท างาน
สร้างเสริมภมูิคุ้มกัน
และป้องกันยาเสพติด
ในกลุ่มเยาวชนนอก
สถานศึกษาอย่าง
ชัดเจนเปน็รปูธรรม 
2  สร้างเสริมภูมิคุ้มกัน
และป้องกันยาเสพติด
ในกลุ่ม เยาวชนนอก
สถานศึกษาไม่เข้าไป
เก่ียวข้องและห่างไกล
จากยาเสพติด 
3  กลุ่มเยาวชนนอก
สถานศึกษาได้มีส่วน
ร่วมในการป้องกัน เฝ้า
ระวัง และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด ตามสถานะ
ที่เป็นอยู ่
4  สร้างกระแสสังคม
ให้เกิดความตระหนัก
และสามารถลดระดับ
ปัญหาการแพรร่ะบาด
ยาเสพติดในระยะยาว 
 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

รวม 1 โครงกำร   200,000 200,000 200,000 200,000 200,000    
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โครงกำรที่เกนิศักยภำพ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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(ผ.02/1) 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำแผนพฒันำทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

เทศบำลเมืองแม่โจ้ อ ำเภอสันทรำย  จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี 2 ส่งเสรมิกำรเกษตร กำรผลิตสนิค้ำชุมชน กำรค้ำ กำรลงทุนสู่สำกล 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 กำรพัฒนำโครงกำรสร้ำงพ้ืนฐำนเพ่ือรองรับกำรพัฒนำเศรษกิจและสังคม 
1. ยุทธศำสตร์ท่ี 1 โครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
1.1แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ (ผลผลิต

โครงกำร) 
2566 2567 2568 2569 2570 

(KPI) 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

1 โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอส
ฟัลท์ตกิคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) พรอ้มตี
เส้นจราจร ยาว 603 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือพื้นที่ด าเนินการไม่
น้อยกว่า 4858 ตารางเมตร (สถานที่
ด าเนินการบริเวณถนนสายชุมชนแพะ
ป่าหา้ หมู่ที่ 4 ต.หนองจ๊อม เทศบาล
เมืองแม่โจ้ เช่ือมบ้านท่าเกวียน หมู่ที่ 
4 ต..หนองจ๊อม เขตเทศบาลต าบล
หนองจ๊อม อ.สันทราย จังเชียงใหม่) 

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง 
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 
2. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
เดินทาง ประชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อให้การขนสง่ 
ผลผลิตทางการเกษตร 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

ยาว 603 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือพื้นที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
4858 ตารางเมตร 

1,851,000     ร้อยละ 
ระยะทาง 
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน 

1. เส้นทางคมนาคมมี 
มาตรฐาน 
2. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทางประชาชน
สามารถเดินทาง 
ได้สะดวก รวดเร็ว 
3. การขนสง่ผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
รวดเร็ว 

กองช่าง 
กับ 

อบจ.เชียงใหม่ 

รวม 1 โครงกำร - - 1,851,000     - - - 
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บัญชีครุภัณฑ ์

 
 
 

 
 

 
(ผ.03) 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนำพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

เทศบำลเมืองแม่โจ้  อ ำเภอสันทรำย  จังหวัดเชียงใหมj 

ท่ี แผนงำน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ หน่วยงำน 
ท่ีรับผิดชอบ ปี 2566 

(บำท) 
ปี 2567 
(บำท) 

ปี 2568 
(บำท) 

ปี 2569 
(บำท) 

ปี 2570 
(บำท) 

1 แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การเกษตร 

เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ 
เครื่องมือ เครื่องใช้ที่
จ าเป็น ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ  การ
ปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของ
หน่วยงาน 

รถฟาร์มแทรกเตอร์ 
ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ 
ขนาด 40 แรงม้า 

590,000 590,000 590,000 590,000 590,000 กองช่าง 

2 แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ก่อสร้าง 

เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ 
เครื่องมือ เครื่องใช้ที่
จ าเป็น ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ  การ
ปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของ
หน่วยงาน 

เครื่องตบดิน 270,000 270,000 270,000 270,000 270,000 กองช่าง 

 

ท่ี แผนงำน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ หน่วยงำน 



~ 421 ~ 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

ปี 2566 
(บำท) 

ปี 2567 
(บำท) 

ปี 2568 
(บำท) 

ปี 2569 
(บำท) 

ปี 2570 
(บำท) 

ท่ีรับผิดชอบ 

3 แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ 
เครื่องมือ เครื่องใช้ที่
จ าเป็น ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ  การ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหน่วยงาน 

รถบรรทุก (ดีเซล) 
ขนาด 6 ตัน 6 
ล้อ ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ า
กว่า 6,000 ซีซี 
หรือก าลัง
เครื่องยนต์สูงสุด
ไม่ต่ ากว่า 170 
กิโลวัตต์ แบบ
กระบะเทท้าย 

1,980,000 1,980,000 1,980,000 1,980,000 1,980,000 กองช่าง 

4 แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ก่อสร้าง 

เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ 
เครื่องมือ เครื่องใช้ที่
จ าเป็น ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ  การ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหน่วยงาน 

เครื่องบดถนน 
เดินตาม 2 
ลูกกลิ้ง 
เครื่องยนต์ ก าลัง
แรงม้า ไม่น้อยกว่า 
8.5 แรงม้า  

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 กองช่าง 

 

 

 

ท่ี แผนงำน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ หน่วยงำน 
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(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

ปี 2566 
(บำท) 

ปี 2567 
(บำท) 

ปี 2568 
(บำท) 

ปี 2569 
(บำท) 

ปี 2570 
(บำท) 

ท่ีรับผิดชอบ 

5 แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ก่อสร้าง 

เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ 
เครื่องมือ เครื่องใช้ที่
จ าเป็น ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ  การ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหน่วยงาน 

เครื่องต้มสีเทอร์โม
พลาสติก และ
เครื่องตีเส้นจราจร 
แบบกวนอัตโนมัติ 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 กองช่าง 

6 แผนงานเคหะ
และชุมชน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ 
เครื่องมือ เครื่องใช้ที่
จ าเป็น ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ  การ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหน่วยงาน 

รถบรรทุก (ดีเซล) 
ขนาด 6 ตัน 6 
ล้อ ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ า
กว่า 6,000 ซีซี 
หรือก าลัง
เครื่องยนต์สูงสุด
ไม่ต่ ากว่า 170 
กิโลวัตต์ แบบ
กระบะเทท้าย 
จ านวน 2 คัน 

3,960,000 3,960,000 3,960,000 3,960,000 3,960,000 กอง
สาธารณสุข 

 

 

ท่ี แผนงำน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ หน่วยงำน 
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(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

ปี 2566 
(บำท) 

ปี 2567 
(บำท) 

ปี 2568 
(บำท) 

ปี 2569 
(บำท) 

ปี 2570 
(บำท) 

ท่ีรับผิดชอบ 

7 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ 
เครื่องมือ เครื่องใช้ที่
จ าเป็น ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ  การ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหน่วยงาน 

จัดซ้ือโต๊ะพับส
แตนเลส 
ขนาดไม่น้อยกว่า 
75*150*75 
ซม. จ านวน 30 
ตัวๆ 

255,000 255,000 255,000 255,000 255,000 ส านักปลัด 

8 แผนงานการ
รักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ 
เครื่องมือ เครื่องใช้ที่
จ าเป็น ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ  การ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหน่วยงาน 

โครงการจัดซ้ือ
รถยนต์ 
ตรวจการณ์
ดับเบิ้ลแค็บ 
จ านวน 1 คัน 
พร้อมอุปกรณ์
ประจ ารถยนต์
ตรวจการณ์ 

1,280,000 1,280,000 1,280,000 1,280,000 1,280,000 ส านักปลัดฯ 
(งานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย) 

9 แผนงานการ
รักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ 
เครื่องมือ เครื่องใช้ที่
จ าเป็น ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ  การ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหน่วยงาน 

โครงการจัดซ้ือ
เรืองท้องแบน 
พร้อมอุปกรณ์
ประจ าเรือ จ านวน 
2 ล า 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ส านักปลัดฯ 
(งานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย) 

 



~ 424 ~ 

ท่ี แผนงำน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ หน่วยงำน 
ท่ีรับผิดชอบ ปี 2566 

(บำท) 
ปี 2567 
(บำท) 

ปี 2568 
(บำท) 

ปี 2569 
(บำท) 

ปี 2570 
(บำท) 

10 แผนงานเคหะ
และชุมชน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ 
เครื่องมือ เครื่องใช้ที่จ าเป็น 
ในการเพิ่มประสิทธิภาพ  
การปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหน่วยงาน 

พัดลมไอเย็น 
ขนาดบรรจุน้ า 
93 ลิตร จ านวน 
10 เครื่อง 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 กอง
สาธารณสุข 

11 แผนงานเคหะ
และชุมชน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
อ่ืนๆ 

เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ 
เครื่องมือ เครื่องใช้ที่จ าเป็น 
ในการเพิ่มประสิทธิภาพ  
การปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหน่วยงาน 

จัดซ้ือเต็นท์ 
ขนาด 4*6 
จ านวน 10 หลัง 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 กอง
สาธารณสุข 

12 แผนงานเคหะ
และชุมชน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
อ่ืนๆ 

เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ 
เครื่องมือ เครื่องใช้ที่จ าเป็น 
ในการเพิ่มประสิทธิภาพ  
การปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหน่วยงาน 

จัดซ้ือเต็นท์ 
ขนาด 6*12 
จ านวน 10 หลัง 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 กอง
สาธารณสุข 
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ท่ี แผนงำน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ หน่วยงำน 
ท่ีรับผิดชอบ ปี 2566 

(บำท) 
ปี 2567 
(บำท) 

ปี 2568 
(บำท) 

ปี 2569 
(บำท) 

ปี 2570 
(บำท) 

13 แผนงาน
สาธารณสุข 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การเกษตร 

เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ 
เครื่องมือ เครื่องใช้ที่จ าเป็น 
ในการเพิ่มประสิทธิภาพ  
การปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหน่วยงาน 

จัดซ้ือเลื่อยยนต์ 
จ านวน 10 ชุด 

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 กอง
สาธารณสุข 

14 แผนงาน
สาธารณสุข 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
กีฬา 

เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ 
เครื่องมือ เครื่องใช้ที่จ าเป็น 
ในการเพิ่มประสิทธิภาพ  
การปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหน่วยงาน 

โครงการจัดซ้ือ
เครื่องออกก าลัง
กายกลางแจ้ง 
ชุมชนป่าขาม 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 กอง
สาธารณสุข 

15 แผนงาน
สาธารณสุข 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
กีฬา 

เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ 
เครื่องมือ เครื่องใช้ที่จ าเป็น 
ในการเพิ่มประสิทธิภาพ  
การปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหน่วยงาน 

โครงการจัดซ้ือ
เครื่องออกก าลัง
กายกลางแจ้ง 
ชุมชนสหกรณ์
นิคม 1 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 กอง
สาธารณสุข 

 

 

 



~ 426 ~ 

ท่ี แผนงำน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ หน่วยงำน 
ท่ีรับผิดชอบ ปี 2566 

(บำท) 
ปี 2567 
(บำท) 

ปี 2568 
(บำท) 

ปี 2569 
(บำท) 

ปี 2570 
(บำท) 

16 แผนงาน
สาธารณสุข 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
กีฬา 

เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ 
เครื่องมือ เครื่องใช้ที่จ าเป็น 
ในการเพิ่มประสิทธิภาพ  
การปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหน่วยงาน 

โครงการจัดซ้ือ
เครื่องออกก าลัง
กายกลางแจ้ง 
ชุมชนสหกรณ์
แม่ดู่ 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 กอง
สาธารณสุข 

17 แผนงาน
สาธารณสุข 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
กีฬา 

เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ 
เครื่องมือ เครื่องใช้ที่จ าเป็น 
ในการเพิ่มประสิทธิภาพ  
การปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหน่วยงาน 

โครงการจัดซ้ือ
เครื่องออกก าลัง
กายกลางแจ้ง 
ชุมชนสหกรณ์ทุ่ง
ป่าเก็ด 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 กอง
สาธารณสุข 

18 แผนงาน
สาธารณสุข 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
กีฬา 

เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ 
เครื่องมือ เครื่องใช้ที่จ าเป็น 
ในการเพิ่มประสิทธิภาพ  
การปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหน่วยงาน 

โครงการจัดซ้ือ
เครื่องออกก าลัง
กายกลางแจ้ง 
ชุมชนหลิ่งหม่ืน 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 กอง
สาธารณสุข 

 
 
 
 



~ 427 ~ 

ท่ี แผนงำน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ หน่วยงำน 
ท่ีรับผิดชอบ ปี 2566 

(บำท) 
ปี 2567 
(บำท) 

ปี 2568 
(บำท) 

ปี 2569 
(บำท) 

ปี 2570 
(บำท) 

19 แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

ครุภัณฑ์ งานบ้าน
งานครัว 

เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ 
เครื่องมือ เครื่องใช้ที่จ าเป็น 
ในการเพิ่มประสิทธิภาพ  
การปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหน่วยงาน 

เครื่องตัดแต่งพุ่ม
ไม้ขนาด 
29.50 น้ิว 
จ านวน3 เครื่อง 

52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 กองช่าง 

20 แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

ครุภัณฑ์ ยานพาหน
ะและ
ขนส่ง 

เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ 
เครื่องมือ เครื่องใช้ที่จ าเป็น 
ในการเพิ่มประสิทธิภาพ  
การปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหน่วยงาน 

รถจันยานยนต์ 
ขนาด110ซีซี 

44,800 44,800 44,800 44,800 44,800 กองช่าง 

21 แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

ครุภัณฑ์ ยานพาหน
ะและ
ขนส่ง 

เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ 
เครื่องมือ เครื่องใช้ที่จ าเป็น 
ในการเพิ่มประสิทธิภาพ  
การปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหน่วยงาน 

รถจันยานยนต์
สามล้อกระบะ 
จ านวน 2 คัน  

171,600 171,600 171,600 171,600 171,600 กองช่าง 

 
 
 
 
 



~ 428 ~ 

 

ท่ี แผนงำน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ หน่วยงำน 
ท่ี

รับผิดชอบ 
ปี 2566 
(บำท) 

ปี 2567 
(บำท) 

ปี 2568 
(บำท) 

ปี 2569 
(บำท) 

ปี 2570 
(บำท) 

22 แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ 
เครื่องมือ เครื่องใช้ที่จ าเป็น 
ในการเพิ่มประสิทธิภาพ  
การปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหน่วยงาน 

รถบรรทุกน้ า จุ
น้ าได้ไม่น้อยกว่า 
6,000ลิตร
จ านวน 1คัน  

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 กองช่าง 

23 แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

ครุภัณฑ์ ก่อสร้าง เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ 
เครื่องมือ เครื่องใช้ที่จ าเป็น 
ในการเพิ่มประสิทธิภาพ  
การปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหน่วยงาน 

เครื่องตัดไม้ 
(เลื่อยยนต์) 
ขนาดไม่น้อย
กว่า 0.60 
แรงม้า จ านวน 
2 เครื่อง 

19,600 19,600 19,600 19,600 19,600 กองช่าง 

24 แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

ครุภัณฑ์ งานบ้านงาน
ครัว 

เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ 
เครื่องมือ เครื่องใช้ที่จ าเป็น 
ในการเพิ่มประสิทธิภาพ  
การปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหน่วยงาน 

เครื่องตัดหญ้า 
สายพายข้อแข็ง 
เครื่องยนต์ขนาด
ไม่น้อยกว่า 1.4 
แรงม้า จ านวน 
10 เครื่อง 

95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 กองช่าง 

 
 



~ 429 ~ 

ท่ี แผนงำน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ หน่วยงำน 
ท่ีรับผิดชอบ ปี 2566 

(บำท) 
ปี 2567 
(บำท) 

ปี 2568 
(บำท) 

ปี 2569 
(บำท) 

ปี 2570 
(บำท) 

25 แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ 
เครื่องมือ เครื่องใช้ที่จ าเป็น 
ในการเพิ่มประสิทธิภาพ  
การปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหน่วยงาน 

ชุดโคมไฟถนน
แอลอีดีโขนาด 40 
วัตต์ความสว่างไม่
น้อยกว่า6,000 ลู
เมน พร้อม
อุปกรณ์ จ านวน 
20 ชุด 

140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 กองช่าง 

26 แผนงาน
บริหารทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ 
เครื่องมือ เครื่องใช้ที่จ าเป็น 
ในการเพิ่มประสิทธิภาพ  
การปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหน่วยงาน 

โครงการค่าจัดซ้ือ
รถกระบะขนาด 1 
ตัน ขับเคลื่อน 2 
ล้อ ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ า
กว่า 2,400 ซีซี
หรือก าลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่
ต่ ากว่า 110 
กิโลวัตต์ แบบที่ 2 
แบบมีช่องว่าง
ด้านหลังคนขับ 

715,000 715,000 715,000 715,000 715,000 ส านักปลัด 

 
 



~ 430 ~ 

ท่ี แผนงำน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ หน่วยงำน 
ท่ีรับผิดชอบ ปี 2566 

(บำท) 
ปี 2567 
(บำท) 

ปี 2568 
(บำท) 

ปี 2569 
(บำท) 

ปี 2570 
(บำท) 

27 แผนงาน
การศึกษา 

ครุภัณฑ์ ส านักงาน เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ 
เครื่องมือ เครื่องใช้ที่จ าเป็น 
ในการเพิ่มประสิทธิภาพ  
การปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหน่วยงาน 

โครงการค่าจัดซ้ือ
เครื่องฟอกอากาศ 
จ านวน 7เครื่อง 
ขนาดความเร็ว
ของแรงลม
ระดับสูงไม่ต่ า 
1,000 ซีเอฟเอ็ม 

385,000 385,000 385,000 385,000 385,000 งานการศึกษา 

28 แผนงาน
บริหารทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ส านักงาน เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ 
เครื่องมือ เครื่องใช้ที่จ าเป็น 
ในการเพิ่มประสิทธิภาพ  
การปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหน่วยงาน 

โครงการค่าจัดซ้ือ
เครื่องฟอกอากาศ 
จ านวน 4เครื่อง 
ขนาดความเร็ว
ของแรงลม
ระดับสูงไม่ต่ า 
1,000 ซีเอฟเอ็ม 

220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 



~ 431 ~ 

ท่ี แผนงำน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ หน่วยงำน 
ท่ีรับผิดชอบ ปี 2566 

(บำท) 
ปี 2567 
(บำท) 

ปี 2568 
(บำท) 

ปี 2569 
(บำท) 

ปี 2570 
(บำท) 

29 แผนงาน
บริหารทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ส านักงาน เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ 
เครื่องมือ เครื่องใช้ที่
จ าเป็น ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ  การ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหน่วยงาน 

โครงการค่าจัดซ้ือ
เครื่องฟอกอากาศ 
จ านวน 4เครื่อง 
ขนาดความเร็วของ
แรงลมระดับสูงไม่ต่ า 
500 ซีเอฟเอ็ม 

188,000 188,000 188,000 188,000 188,000 ส านักปลัด 

30 แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 

ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ 
เครื่องมือ เครื่องใช้ที่
จ าเป็น ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ  การ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหน่วยงาน 

โครงการจัดซ้ือ
รถยนต์บรรทุกน้ า 
แบบอเนกประสงค์ 
ตัวรถขนาด 6 ล้อ 6 
ตัน เครื่องยนต์ดีเซล   

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ 432 ~ 

ท่ี แผนงำน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ หน่วยงำน 
ท่ีรับผิดชอบ ปี 2566 

(บำท) 
ปี 2567 
(บำท) 

ปี 2568 
(บำท) 

ปี 2569 
(บำท) 

ปี 2570 
(บำท) 

31 แผนงาน
บริหารทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพื่อให้มีวัสดุ
อุปกรณ์ เครื่องมือ 
เครื่องใช้ที่จ าเป็น 
ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ  
การปฏิบัติงาน
ตามภารกิจของ
หน่วยงาน 

โครงการจัดซ้ือ
รถบรรทุก
(ดีเซล) ขนาด 2  
ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไม่
ต่ ากว่า 2,700 
ซีซี หรือก าลัง
เครื่องยนต์สูงสุด
ไม่ต่ ากว่า 75 
กิโลวัตต์ แบบ 4 
ล้อ 

928,000 928,000 928,000 928,000 928,000 ส านักปลัด 

32 แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพื่อให้มีวัสดุ
อุปกรณ์ เครื่องมือ 
เครื่องใช้ที่จ าเป็น 
ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ  
การปฏิบัติงาน
ตามภารกิจของ
หน่วยงาน 

พัดลมไอเย็น 
ขนาดบรรจุน้ า
ไม่น้อยกว่า 70 
ลิตร จ านวน 10 
เครื่อง 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ส านักปลัด 

 

 



~ 433 ~ 

 

ท่ี แผนงำน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ หน่วยงำน 
ท่ีรับผิดชอบ ปี 2566 

(บำท) 
ปี 2567 
(บำท) 

ปี 2568 
(บำท) 

ปี 2569 
(บำท) 

ปี 2570 
(บำท) 

33 แผนงานการ
รักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ดับเพลิง 

เพ่ือให้มีวัสดุอุปกรณ์ 
เครื่องมือ เครื่องใช้ที่
จ าเป็น ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพ  การ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหน่วยงาน 

จัดซ้ือเครื่องอัดอากาศ 
ขนาด 300 ลิตรต่อนาที 
จ านวน 2 เครื่องๆละ 
66,000 บาท  
 

132,000 132,000 132,000 132,000 132,000 ส านักปลัด 

 

34 แผนงานการ
รักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยาน
ยนต ์

เพ่ือให้มีวัสดุอุปกรณ์ 
เครื่องมือ เครื่องใช้ที่
จ าเป็น ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพ  การ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหน่วยงาน 

จัดซ้ือครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง 
ประเภทรถยนต์ตรวจ
การณ์บรรทุกน้ า ขนาด
ไม่น้อยกว่า 1,000 
ลิตร ขนาดเครื่องยนต์ 4 
สูบ 4 จังหวะ 
เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด
เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 
2,400 ซีซี หรือ 110 
กิโลวัตต์ จ านวน 1 คัน  

1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 ส านักปลัด 
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ท่ี แผนงำน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ หน่วยงำน 
ท่ีรับผิดชอบ ปี 2566 

(บำท) 
ปี 2567 
(บำท) 

ปี 2568 
(บำท) 

ปี 2569 
(บำท) 

ปี 2570 
(บำท) 

35 แผนงานการ
รักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ดับเพลิง 

เพ่ือให้มีวัสดุอุปกรณ์ 
เครื่องมือ เครื่องใช้ที่
จ าเป็น ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพ  การ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหน่วยงาน 

จัดซ้ือชุดดับเพลิงใน
อาคาร จ านวน 4 ชุด 

132,000 132,000 132,000 132,000 132,000 ส านักปลัด 

 

36 แผนงานการ
รักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ดับเพลิง 

เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ 
เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ท่ี
จ าเป็น ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ  การ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหน่วยงาน 

จัดซ้ือเครื่องช่วย
หายใจ (SCBA) 
จ านวน 2 ชุด 

300,000  300,000  300,000  300,000  300,000  ส านักปลัด 
 

37 แผนงานการ
รักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ดับเพลิง 

เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ 
เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ท่ี
จ าเป็น ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ  การ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหน่วยงาน 

จัดซ้ือหัวฉีดน้ า
ดับเพลิงด้ามปืน 
แบบมีคันโยกปิด-
เปิด จ านวน 4 อัน 

 74,000   74,000   74,000   74,000   74,000  ส านักปลัด 
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ท่ี แผนงำน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ หน่วยงำน 
ท่ีรับผิดชอบ ปี 2566 

(บำท) 
ปี 2567 
(บำท) 

ปี 2568 
(บำท) 

ปี 2569 
(บำท) 

ปี 2570 
(บำท) 

38 แผนงานการ
รักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ดับเพลิง 

เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ 
เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ท่ี
จ าเป็น ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ  การ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหน่วยงาน 

จัดซ้ือหัวฉีดน้ า
ดับเพลิงแบบคันโยก
บอลวาล์ว จ านวน 3 
อัน 

 19,500  19,500  19,500  19,500  19,500 ส านักปลัด 
 

39 แผนงานการ
รักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ดับเพลิง 

เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ 
เครื่องมือ เครื่องใช้ที่
จ าเป็น ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ  การ
ปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของ
หน่วยงาน 

จัดซ้ือหัวฉีดน้ า
ดับเพลิงแบบม่านน้ า 
จ านวน 2 อัน 

11,800 11,800 11,800 11,800 11,800 ส านักปลัด 
 

40. แผนงานการ
รักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ดับเพลิง 

เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ 
เครื่องมือ เครื่องใช้ที่
จ าเป็น ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ  การ
ปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของ
หน่วยงาน 

จัดซ้ือข้อต่อเกลียวใน 
(ข้อต่อสวมเร็ว) 
จ านวน 2 อัน 
 
 
 
 

5,600 
 
 
 
 
 
 
 

5,600 
 
 
 
 
 
 

5,600 
 
 
 
 
 

 

5,600 
 
 
 
 
 
 

5,600 
 
 
 
 
 
 

ส านักปลัด 
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ที่ แผนงำน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ ปี 2566 

(บำท) 
ปี 2567 
(บำท) 

ปี 2568 
(บำท) 

ปี 2569 
(บำท) 

ปี 2570 
(บำท) 

41. แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ 
เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ท่ี
จ าเป็น ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ  การ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหน่วยงาน 

จัดซื้อรถโดยสารขนาด 
12 ที่นั่ง (ดีเซล) 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่
ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือ
ก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่
ต่ ากว่า 90 กิโลวัตต์ 

1,358,000 1,358,000 1,358,000 1,358,000 1,358,000 ส านักปลัด 
 

42. แผนงาน
สาธารณสุข 

ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ 
เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ท่ี
จ าเป็น ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ  การ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหน่วยงาน 

จัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้) 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่
ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือ
ก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่
ต่ ากว่า 90 กิโลวัตต ์

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 กองสาธารณสุข 

43. 
 
 
 

 

แผนงานการ
รักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ 
เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ท่ี
จ าเป็น ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ  การ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหน่วยงาน 

จัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ า
กว่ า 2,000 ซีซี  หรือ
ก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่
ต่ ากว่า 100 กิ โลวัตต์ 
เคร่ืองยนต์เบนซิน แบบ
ขับเคลื่อน 4 ล้อ 

 
 

1,529,000 1,529,000 1,529,000 1,529,000 1,529,000 ส านักปลัด 
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ท่ี แผนงำน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ หน่วยงำน 
ท่ีรับผิดชอบ ปี 2566 

(บำท) 
ปี 2567 
(บำท) 

ปี 2568 
(บำท) 

ปี 2569 
(บำท) 

ปี 2570 
(บำท) 

44. แผนงานการ
รักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยาน
ยนต ์

เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ 
เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ท่ี
จ าเป็น ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ  การ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหน่วยงาน 

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 
ขน า ด  6  ตั น  6  ล้ อ 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่
ต่ ากว่า 6,000 ซีซี หรือ
ก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่
ต่ ากว่า 170 กิโลวัตต์           
แบบบรรทุกน้ า 

 

2,633,000 2,633,000 2,633,000 2,633,000 2,633,000 ส านักปลัด 

 

45. แผนงาน
สาธารณสุข 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยาน
ยนต ์

เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ 
เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ท่ี
จ าเป็น ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ  การ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหน่วยงาน 

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 
ขน า ด  3  ตั น  6  ล้ อ 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่
ต่ ากว่า 3,000 ซีซี หรือ
ก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่
ต่ ากว่า 80 กิโลวัตต์ 

1,075,000 1,075,000 1,075,000 1,075,000 1,075,000 กอง
สาธารณสุข 

รวม 45 โครงกำร     30,854,400 30,854,400 30,854,400 30,854,400 30,854,400  
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ส่วนที ่4 
กำรติดตำมและประเมนิผลโครงกำร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



~ 439 ~ 
 

~ 439 ~ 
 

ส่วนท่ี 4 
การติดตามและประเมินผลโครงการ 

4.1 กรอบและแนวทางในการตดิตามและประเมินผล 
   การติดตามและประเมินผลโครงการเป็นหน้าที่ที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการด าเนินงานพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจึงจ าเป็นต้องมีองค์กรที่ท าหน้าที่ติดตามและ
ประเมินผลการพัฒนา 
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
พ.ศ.2548ข้อ 29 ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีอ านาจหน้าที่ในการก าหนด
แนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เมื่อด าเนินการเสร็จแล้วให้รายงานผลและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถ่ิน เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน และประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
   การติดตาม คือ การตรวจติดตามงานหรือการปฏิบัติงานเพื่อลดปัญหาที่เกิดข้ึนในระหว่าง
การด าเนินงาน การติดตามงานเป็นเครื่องมือที่ใช้ส าหรับการควบคุมการด าเนินงานเพื่อประโยชน์ในการ
ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยดีในทันทีที่เกิดปัญหาอุปสรรค 
   การประเมินผล คือ การตรวจสอบผลการด าเนินงานในระหว่างที่ก าลังด าเนินการหรือ
ภายหลังที่การด าเนินการส าเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว 
  1. กำรติดตำม เทศบาลเมืองแม่โจ้ได้มกีารติดตามแผนพฒันาของเทศบาลเมืองแม่โจ้ ดังนี ้
  - การติดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองแม่โจ้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อทราบว่า
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ นั้น สอดคล้องต่อยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ ในระดับชาติและระดับจังหวัดมาก / น้อย
เพียงใด 
  - การติดตามแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบว่าแผนงาน / โครงการ และ
การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงานและโครงการในแผนพัฒนาท้องถ่ินเทศบาลเมืองแม่โจ้ที่ได้น ามาจัดท าเป็น
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของเทศบาลเมืองแม่โจ้สอดคล้องต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองแม่โจ้
และตอบสนองนโยบายผู้บริหารเพียงใด 
  - การติดตามแผนการด าเนินงานเทศบาลเมืองแม่โจ้ มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบการปฏิบัติงานว่าถูกต้อง
ตามกิจกรรม และห้วงระยะเวลาการด าเนินงานที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่และทราบถึงผลการด าเนินงานที่         
แต่ละส่วนราชการในสังกัดได้ปฏิบัติว่ามีผลคืบหน้าไปมากน้อยเพียงใด 
จากการติดตามจะท าให้เห็นทิศทางการพัฒนาท้องถ่ินทีเ่ทศบาลเมืองแม่โจ้ได้ 
ด าเนินการว่าตอบสนองความต้องการและสามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ และเป็น
ข้อมูลในการน าไปพิจารณาจัดท าแผนพฒันาท้องถ่ินในคราวต่อไป 
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  2. กำรประเมินผล เทศบาลเมืองแม่โจ้ ได้มีการประเมินผลความส าเร็จในการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาของเทศบาลเมืองแม่โจ้โดยคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแม่โจ้ได้
ก าหนดขอบข่าย รายละเอียดเพื่อใช้ในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแม่โจ้เพื่อเสนอผู้บริหาร
อนุมัติและมอบหมายให้บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกด าเนินการประเมินผลความส าเร็จของแผนพัฒนาในมิติ
ต่างๆเพื่อให้ทราบถึงผลสัมฤทธ์ิที่แท้จริงของแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแม่โจ้ คุณภาพการให้บริการตลอดจน
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองแม่โจ้อีกทั้งการประเมินผลโดยหน่วยงาน
ภายนอกท าให้ประชาชนได้เห็นถึงความโปร่งใส ความน่าเช่ือถือของผลการประเมินที่เป็นหลักวิชาการอย่าง
แท้จริง ตลอดจนผลสรปุจากการประเมินผลท าใหผู้้บริหารและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องได้น าไปพิจารณาก าหนด
นโยบายและปรับปรุงการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนให้เกิดความพึงพอใจมากที่สุด 
  เทศบาลเมืองแม่โจ้ ได้ก าหนดห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินไว้ คือ 
  -  การติดตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแม่โจ้ปีละ 1 ครั้งภายในเดือนธันวาคม 
  - การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงานและโครงการที่ได้น ามาจัดท าเป็นข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายของเทศบาลเมืองแม่โจ้ ด าเนินการติดตามปีละ 4 ครั้ง รายไตรมาส โดยรายงานให้
ผู้บริหารทราบทุกสิ้นสุดไตรมาส 
  - การติดตามการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานเทศบาลเมืองแม่โจ้ ด าเนินการ ติดตามปีละ 4 ครั้ง 
รายไตรมาส โดยรายงานให้ผู้บริหารทราบทุกสิ้นสุดไตรมาส 
  - การประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแม่โจ้ ด าเนินการประเมินผลปีละ 1 ครั้ง โดยด าเนินการ
ประเมินผลตั้งแต่เดือน ตุลาคม – ธันวาคม ของทุกปีเพื่อสรุปผลรายงานผู้บริหารท้องถ่ินทราบและน าเสนอ
สภาท้องถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินตลอดจนปิดประกาศให้ประชาชนทราบภายในเดือนธันวาคมของทุก
ป ีซึ่งเทศบาลเมืองแม่โจ ้อาจด าเนินการเองหรือมอบหมายให้หน่วยงานอื่นด าเนินการแทนตามความเหมาะสม 
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ระยะเวลาการด าเนินการตดิตามและประเมินผล 
 

การติดตาม 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร 

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

1. การติดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
เทศบาลเมืองแม่โจ้ 

               
 
1 ครั้ง 

 

2. การติดตามแผนพัฒนา แผนประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถ่ินของเทศบาลเมืองแม่โจ้ 

               
 

1 ครั้ง 
 

3. การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตาม
แผนงานและโครงการที่ได้น ามาจัดท าข้อบัญญัติฯ 

   
 
1 ครั้ง 

   
 

2 ครั้ง 
   

 
3 ครั้ง 

   
 

4 ครั้ง 
    

4. การติดตามแผนการด าเนินงาน    
1 ครั้ง 

   
2 ครั้ง    

3 ครั้ง    
4 ครั้ง     

5. การประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแม่โจ้                 
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4.2 ระเบียบ วิธีในกำรติดตำมและประเมินผล 
 ระเบียบ 

   พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 ก าหนดว่าการ
บริหารราชการแผ่นดินต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงานการกระจายภารกจิและทรัพยากร
ให้แก่ท้องถ่ิน การกระจายอ านาจการตัดสินใจ การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนมีผู้รับผิดชอบต่อผลงาน เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปตาม พระราชบัญญัติดังกล่าวจึงได้มีการ
ตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ก าหนดให้องค์กร 
ภาครัฐต้องน าหลักการตามพระราชบัญญัติฯ ไปสู่การปฏิบัติราชการของหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมาย ทั้งนี้การ
บริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐจะต้องมีการจัดท าแผนพัฒนา แผนปฏิบัติการล่วงหน้า
โดยแผนดังกล่าวต้องก าหนดให้มีรายละเอียดข้ันตอนระยะเวลางบประมาณด าเนินการ เป้าหมาย ผลสัมฤทธ์ิ
ภารกิจและตัวช้ีวัดความส าเร็จ ตลอดจนมีการติดตามและประเมินผล 
   เพื่อตอบสนองต่อแนวทางดังกล่าว กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศใช้ระเบียบว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ถือเป็น
แนวทางปฏิบัติ โดยก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินร่วมกันจัดท า/ทบทวนกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด เพื่อน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปีของตนเอง
โดยค านึงถึงความเหมาะสมของทรัพยากร ความคุ้มค่าและประโยชน์สุขของประชาชนเป็นส าคัญและเพื่อให้
เกิดผลในทางปฏิบัติ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจ าเป็นต้องมีการแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติโดยจัดท า
แผนพัฒนาท้องถ่ินเพื่อก าหนดรายละเอียดแผนงาน/โครงการ และงบประมาณด าเนินการในการตอบสนองต่อ
ประชาชน 
   เทศบาลเมืองแม่โจ้ ได้น ากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดเชียงใหม่และเทศบาลเมือง
แม่โจ้มาใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาและแผนพัฒนาท้องถ่ินเพื่อทีเ่ทศบาลเมืองแมโ่จ้ 
จะได้ใช้แผนพัฒนาสี่ปีเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อไป 
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
พ.ศ. 2548หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
   ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถ่ินแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน
ประกอบด้วย 
   (๑) สมาชิกสภาท้องถ่ินทีส่ภาท้องถ่ินคัดเลือกจ านวนสามคน 
   (๒) ผู้แทนประชาคมทอ้งถ่ินทีป่ระชาคมท้องถ่ินคัดเลือกจ านวนสองคน 
   (๓) ผู้แทนหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องทีผู่้บริหารท้องถ่ินคัดเลอืกจ านวนสองคน 
   (๔) หัวหน้าส่วนการบรหิารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
   (๕) ผู้ทรงคุณวุฒิทีผู่้บรหิารทอ้งถ่ินคัดเลือกจ านวนสองคน 
   โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการ
อีกหนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 
   กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 
   ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ินมีอ านาจหน้าที่ ดังนี ้
   (๑) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
   (๒) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 
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   (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถ่ินเพื่อใหผู้้บริหารทอ้งถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน และประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
   (๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควรข้อ  ๓๐ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาได้โดยมีข้ันตอนด าเนินการ ดังนี ้
   (๑) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินจัดท าร่างข้อก าหนด ขอบข่าย
และรายละเอียดของงานทีจ่ะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการ เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถ่ิน 
   (๒) ผู้บริหารท้องถ่ินพิจารณาอนุมัติข้อก าหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน 
   (๓) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผล 
   (๔) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผล
รายงานผลการด าเนินการซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเพื่อ
ประเมินผลการรายงานผล เสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถ่ิน 
   (๕) ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถ่ิน  คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถ่ินและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบโดยทั่วกัน
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
การติดตามและประเมินผล 
    

 วิธีในกำรติดตำมและประเมินผล 
   การติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแม่โจ้ มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจติดตามผล
การด าเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินงานตามโครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะเพื่อน าไปปรับปรุง
การด าเนินงานของโครงการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีวิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี ้
   1) กำรประเมินประสิทธิผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำเทศบำลเมืองแม่โจ้ 
   เป็นการพิจารณาจากความพึงพอใจและการบรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินโครงการต่อ
กลุ่มเป้าหมายใน 7 ยุทธศาสตร์ 
   2) กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมบทบำทของกำรเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมี
คุณภำพ 
   ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินของตนเอง 
   3) กำรประเมินประสิทธิผลของเทศบำลเมืองแม่โจ ้
   ว่ามีผลการด าเนินงานที่บรรลจุุดมุ่งหมายและสามารถถ่ายทอดยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เน้นการกระจายงบประมาณในการด าเนินโครงการอย่างโปรง่ใสและสมเหตสุมผล 
   4) กำรประเมินตรวจเยี่ยมและติดตำมกำรด ำเนินโครงกำรในพ้ืนท่ีปฏิบัติงำน 
   ไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง โดยพิจารณาคัดเลือกโครงการจากแผนการด าเนินงานองค์การบรหิาร 
ส่วนจังหวัดเชียงใหม ่และแผนพัฒนาสี่ปเีทศบาลเมืองแมโ่จใ้ห้ครอบคลุมยทุธศาสตร์อย่างน้อย 4 ด้าน 
   4.3 ก ำหนดเครื่องมือท่ีใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล 
   1) เครื่องมือท่ีใช้ในกำรประเมินผลแผนพัฒนำสี่ปีเทศบำลเมืองแม่โจ ้
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   เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์บุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการ ทั้งนี้แบบสอบถามมีการก าหนดค่าความคิดเห็น/ความพึงพอใจ และการให้ 
แสดงความคิดเห็นปลายเปิด ตามลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง และตามการประเมินตัวบ่งช้ี 
   2) วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
   1. การเกบ็รวบรวมข้อมลูจากหนงัสอืและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
   2. การเกบ็รวบรวมข้อมลูจากการสัมภาษณ์ 
   3. การเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม 
   3) กำรสุ่มติดตำมโครงกำร จ าแนกตามยุทธศาสตร์ โดยใช้ขนาดตัวอย่างเท่ากับ ร้อยละ 15 
ของจ านวนโครงการทั้งหมด ด้วยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบเชิงเดียว และเป็นสัดส่วนกับจ านวนยุทธศาสตร์ในแต่ละ
ด้าน ทั้งนี้จะติดตามในด้านงบประมาณ หน่วยงานที่รับผิดชอบ สถานะของโครงการและผลการด าเนิน
โครงการ 
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