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สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลต าบลเจดีย์แมค่รัว 
 

1.  ด้านกายภาพ               . 

๑.1  ที่ตัง้ของหมู่บ้าน   
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  ต าบลแม่แฝกใหม่  อ าภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่  มีพ้ืนที่ครอบคลุม

การพัฒนาในต าบลแม่แฝกใหม่ทั้งต าบล ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอ าเภอสันทราย  ระยะห่างจากที่ตั้งอ าเภอสัน
ทราย 18 กิโลเมตร ห่างจากศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ประมาณ  ๒5  กิโลเมตร หรืออยู่ประมาณ เส้นรุ้งที่ 
18 57 - 19 02 เหนือ เส้นแวงที่ 98 58 99 02 ตะวันออก ตามถนนสายหลักทางหลวงจังหวัดหมายเลข 
1001 (เชียงใหม่-พร้าว) มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 36,722 ไร่ หรือประมาณ 58.75 ตารางกิโลเมตร  มีเขต
ติดต่อโดยรอบดังนี้ 

-  ทิศเหนือ      ติดต่อกับเทศบาลต าบลแม่แฝก 
-  ทิศใต้          ติดต่อกับเทศบาลต าบลหนองหาร มีถนนและล าเหมืองเป็นแนวเขต 

   -  ทิศตะวันออก  ติดต่อกับเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ป่าสันทราย) มีสันเขาเป็นแนวแบ่งเขตกับ
เทศบาลต าบลลวงเหนือ อ าเภอดอยสะเก็ด 
   -  ทิศตะวันตก    ติดต่อกับแม่น้ าปิง เป็นแนวแบ่งเขตกับเทศบาลต าบลขี้เหล็ก  และเทศบาล
ต าบลสันโป่ง อ าเภอแม่ริม    
 

แผนที่ต าบลแม่แฝกใหม่ 
อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่ 
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1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิประเทศของต าบลแม่แฝกใหม่ เป็นที่ราบเชิงเขาอยู่ในชั้นความสูงจากระดับน้ าทะเลปาน

กลาง ๓๓๐ - ๙๕๐ เมตร  ทางด้านทิศตะวันออกส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงหรือพ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อน มีความลาดชัน
โดยทั่วไปมากกว่า 5% ขึ้นไปสภาพภูมิประเทศ ดังกล่าวพ้ืนที่จะลาดเทไปยังด้านทิศตะวันตก ลงสู่บริเวณที่ราบ 
ซึ่งมีความชันน้อยกว่า 2% สูงจากที่ราบขึ้นไปส่วนมากมีสภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลาด ความลาดชัน 2-5% 
และลูกคลื่นลอนชันเล็กน้อยถึงลอนชันที่มีความลาดชันระหว่าง 5-20%  มีคลองชลประทานแม่แฝกด้าน    
ทิศตะวันออก ซึ่งอยู่เชิงเขาและแม่น้ าปิงด้านทิศตะวันตก ซึ่งเป็นแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรที่ส าคัญ   มีเส้นทาง
คมนาคมสายหลักผ่านกลางพ้ืนที่ต าบล คือ ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1001 (เชียงใหม่ - พร้าว) 

1.3   ลักษณะภูมิอากาศ  
ต าบลแม่แฝกใหม่ มีลักษณะอากาศแบบมรสุมเขตร้อน และได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้

และมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ  จึงท าให้ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน  มีฝนตกชุกและช่วงเดือน
พฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์มีอากาศหนาวเย็นและแห้งแล้ง สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปมี 3 ฤดู ตามลักษณะ
ภูมิอากาศของประเทศไทย  ได้แก่ 

ฤดูฝน  โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ ส่วนใหญ่จะเป็นฝนเล็กน้อยถึงปาน
กลางเดือนพฤษภาคม  จะมีปริมาณฝนเพ่ิมมากขึ้น ถึงกลางเดือนตุลาคมมีปริมาณฝนไม่มากนักโดยมีฝนเป็น
ระยะๆ 

ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์  ได้รับอิทธิพล จากความกดอากาศสูง
จากประเทศจีนส่งผลให้มีอากาศหนาวเย็น  ตอนบนของภาครวมถึงบริเวณเทือกเขาและยอดดอย 

ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน หย่อมความกดอากาศต่ าเนื่องจากความร้อน
เริ่มปกคลุมประเทศไทยตอนบนส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนเกือบทั่วไปกับมีอากาศร้อนจัดหลาย
พ้ืนที่ อุณหภูมิเฉลี่ย ประมาณ 28 - 30 องศาเซลเซียสร้อนชื้น อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี 25 องศา ต่ าสุด ประมาณ 
10 องศา ฤดูร้อนสูงสุด ประมาณ 40 องศา 

1.4  ลักษณะของดิน   
มีแม่น้ าปิงไหลผ่าน โดยน้ าจะพาดินตะกอนไหลเข้ามาทับถมกันตามสองฝั่งของแม่น้ า  ท าให้ดินมีความ

อุดมสมบูรณ์มาก เป็นแหล่งเพาะปลูกท่ีส าคัญของพ้ืนที่ของลุ่มแม่น้ าปิง ลักษณะและสมบัติดิน  เป็นดินลึกมาก 
ดินบนเป็นดินร่วนปนทราย หรือดินทรายปนดินร่วน สีน้ าตาลปนเทาหรือสีน้ าตาลปนเทาเข้ม มีจุดประสีน้ าตาล
ปนเหลืองหรือสีน้ าตาลแก่  ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกลาง (pH 5.0-7.0) ดินล่างเป็นดินร่วนปน
ทรายถึงดินร่วนเหนียวปนทราย สีเทา สีเทาอ่อนหรือสีเทาปนชมพู มีจุดประสีน้ าตาลปนเหลืองหรือสีน้ าตาลแก่ 
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นด่างปานกลาง (pH 6.0-8.0) อาจพบศิลาแลงอ่อนสีแดงบ้างเล็กน้อย 
การใช้ที่ดิน แบ่งเป็น พ้ืนที่เกษตรกรรม พื้นที่ป่าไม้ พ้ืนที่แหล่งน้ า พ้ืนที่อยู่อาศัย และพ้ืนที่อ่ืนๆ และมีแหล่งน้ า
จากคลองชลประทานจากเข่ือนแม่งัดสมบูรณ์ชล กระจายตัวอยู่ทั่วทั้งพ้ืนที่  
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2.  ด้านการเมืองการปกครอง              . 
 2.1 เขตการปกครอง 
 ต าบลแม่แฝกใหม่  มีลักษณะพ้ืนที่ในเขตการปกครอง 14 หมู่บ้าน อยู่ในเขตเทศบาล เต็มทั้ง  ๑๔  
หมู่บ้าน ได้แก่   
  หมู่ที่  ๑  บ้านแม่แฝก 
  หมู่ที่  2  บ้านสบแฝก 
  หมู่ที่  3   บ้านเจดีย์แม่ครัว 
  หมู่ที่  4   บ้านขัวมุง 
  หมู่ที่  5    บ้านห้วยบง 
  หมู่ที่  6    บ้านแพะเจดีย์ 
  หมู่ที่  7    บ้านวังขุมเงิน 
  หมู่ที่  8    บ้านแพะห้วยบง 
  หมู่ที่  9    บ้านกลางพัฒนา 
  หมู่ที่  ๑0  บ้านแพะแม่แฝกใหม่ 
  หมู่ที่  ๑1  บ้านเจดีย์พัฒนา 
  หมู่ที่  ๑2  บ้านป่าป๋อ 
  หมู่ที่  ๑3  บ้านพระธาตุเจดีย์ 
  หมู่ที่  ๑4  บ้านเจดีย์เจริญ  

 2.2  การเลือกตั้ง 
การเลือกตั้งถือเขตของสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  เป็นเขตเลือกตั้ง  มีจ านวน  ๒  เขต

เลือกตั้ง  ดังนี้ 
เขตเลือกตั้งท่ี  1  ประกอบด้วย 
หมู่ที่  3    บ้านเจดีย์แม่ครัว หมู่ที่  6    บ้านแพะเจดีย์  หมู่ที่  7    บ้านวังขุมเงิน 
หมู่ที่  10  บ้านแพะแม่แฝกใหม่ หมู่ที่  11  บ้านเจดีย์พัฒนา หมู่ที่  13  บ้านพระธาตุเจดีย์ 
หมู่ที่  14  บ้านเจดีย์เจริญ   
เขตเลือกตั้งท่ี  2  ประกอบด้วย 
หมู่ที่  1    บ้านแม่แฝก  หมู่ที่  2  บ้านสบแฝก  หมู่ที่  4  บ้านขัวมุง 
หมู่ที่  5    บ้านห้วยบง  หมู่ที่  8   บ้านแพะห้วยบง หมู่ที่  9  บ้านกลางพัฒนา 
หมู่ที่  12  บ้านป่าป๋อ 
สภาเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  ประกอบด้วย สมาชิกสภาที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน จ านวน 

12 คน  มีประธาน สภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล เลขานุการสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลเจดีย์แม่ครัว จ านวน 9  คน    

นายกเทศมนตรีต าบลเจดีย์แม่ครัว  ซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในเขตต าบลแม่แฝกใหม่      
มีอ านาจหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการของเทศบาล  ตามกฎหมาย และเป็นผู้บังคับบัญชา
ข้าราชการและลูกจ้างเทศบาล  และมีรองนายกเทศมนตรีต าบลเจดีย์แม่ครัว  จ านวน  2  คน  มีอ านาจหน้าที่
ในการสั่งการหรือการปฏิบัติราชการเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  ตามท่ีนายกเทศมนตรีมอบหมาย 

มีปลัดเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้างเทศบาลต าบล รองจาก
นายกเทศมนตรี  และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจ าของเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัวให้เป็นไปตาม
นโยบายและมีอ านาจหน้าที่อ่ืนตามที่มีกฎหมายก าหนด หรือตามท่ีนายกเทศมนตรีมอบหมาย 
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3. ประชากร                  . 
3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับประชากร 
ข้อมูลเปรียบเทียบจ านวนประชากร  (ย้อนหลัง  5  ปี)  พ.ศ. 2557 - 2562 

ล าดับที่ ปี  พ.ศ. ... 
จ านวนประชากร  (คน) อัตราการเปลี่ยนแปลง 

ชาย หญิง รวม +เพิ่ม/-ลด คิดเป็นร้อยละ 
1 2557 3,751 4,037 7,788 ลดลง 0.19 
2 2558 3,775 4,047 7,822 เพ่ิมข้ึน 0.44 
3 2559 3,805 4,124 7,929 เพ่ิมข้ึน 1.37 
4 2560 3,802 4,164 7,966 เพ่ิมข้ึน 0.47 
5 2561 8,817 4,196 8,013 เพ่ิมข้ึน 0.59 
6 2562 3,809 4,218   8,027   เพ่ิมข้ึน 0.17 

 การคาดการณ์ในอนาคตมีความน่าจะเป็นในอัตราการเพ่ิมขึ้นของประชากรต าบลแม่แฝกใหม่  อ าเภอ
สันทราย  จังหวัดเชียงใหม่  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  0.10 

3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
 3.2.1   จ านวนประชากร 

มีจ านวนประชากร  8,027  คน  แยกเป็นชาย 3,809 คน  หญิง  4,218  คน  ความ
หนาแน่นเฉลี่ย  136.63  คน/ตารางกิโลเมตร   

 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน พื้นที่ (ไร่) 
จ านวน จ านวนประชากร 

ครัวเรือน ชาย หญิง รวม 
1 บ้านแม่แฝก 1,198 353 352 411 763 
2 บ้านสบแฝก 1,006 230 277 287 564 
3 บ้านเจดีย์แม่ครัว 800 326 272 305 577 
4 บ้านขัวมุง 714 224 275 301 576 
5 บ้านห้วยบง 718 309 319 362 681 
6 บ้านแพะเจดีย์ 5,241 321 327 346 673 
7 บ้านวังขุมเงิน 8,443 308 330 385 715 
8 บ้านแพะห้วยบง 3,978 237 281 286 567 
9 บ้านกลางพัฒนา 417 177 181 197 378 

10 บ้านแพะแม่แฝกใหม่ 8,449 232 242 277 519 
11 บ้านเจดีย์พัฒนา 1,014 223 246 281 527 
12 บ้านป่าป๋อ 718 171 126 147 273 
13 บ้านพระธาตุเจดีย์ 3,210 269 321 347 668 
14 บ้านเจดีย์เจริญ 816 293 237 258 495 

รวมทั้งสิ้น 36,722 3,709 3,786 4,190 7,976 

ที่มา : งานทะเบียนและบัตรเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  ข้อมูล  ณ  วันที่  27  พฤษภาคม  2562 
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3.2.2  ช่วงอายุ 
  

ช่วงอายุ (ปี) ชาย หญิง รวม 
น้อยกว่า 1 ปี 36 23 59 

1 - 5  168 159 327 
6 - 10 174 159 333 

11 - 15 156 164 320 
16 - 20 152 151 303 
21 - 25 227 257 484 
26 - 30 282 281 563 
31 - 40 635 636 1,271 
41 - 50 491 587 1,078 
51 - 60 680 888 1,568 
61 - 70 538 624 1,162 
71 - 80 160 159 319 
81 - 90 74 89 163 

91 - 100 8 21 29 
100 ปีขึ้นไป 0 0 0 

รวม 3,781 4,198 7,979 

ที่มา : งานทะเบียนและบัตรเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  ข้อมูล  ณ  วันที่  27  พฤษภาคม  2562 

4.  สภาพทางสังคม               . 
 4.1  การศึกษา 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  มีโรงเรียน ในพ้ืนที่  จ านวน  3  แห่ง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 1 แห่ง 
และสถานรับเลี้ยงเด็ก  1 แห่ง  ได้แก่ 
 1. โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว ตั้งอยู่บ้านเจดีย์แม่ครัว  หมู่ที่ ๓  ต าบลแม่แฝกใหม่  อ าเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่บนถนนสายเชียงใหม่ - พร้าว ติดกับสถานีต ารวจภูธรต าบลแม่แฝก เปิดสอนตั้งแต่ชั้น
อนุบาล  2  ถึงมัธยมศึกษาปีที ่๓  มีนักเรียนจ านวน  560  คน  ข้าราชการครู  19  คน  ครูอัตราจ้าง 6  คน  
นักการภารโรง  1  คน  ซ่ึงไม่ได้สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
 2.  โรงเรียนบ้านแม่แฝก ตั้งอยู่หมู่ที่  1  บ้านแม่แฝก เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่  1  -  6            
มีนักเรียนจ านวน  131  คน  ข้าราชการครู  8  คน  ครูอัตราจ้าง 1  คน  นักการภารโรง  1  คน  ซึ่งไม่ได้
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว ตั้งอยู่บริเวณเทศบาลต าบลเจดีย์  เปิดสอนระดับชั้น
อนุบาล 1 - 3 มีนักเรียนจ านวน  200  คน  ข้าราชการครู  6  คน  เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1  คน  
นักการภารโรง  1  คน  สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
 4.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  เปิดสอนระดับปฐมวัยถึงเตรียมอนุบาล  มีนักเรียน
จ านวน  55  คน  ข้าราชการครู  8  คน  ผู้ดูแลเด็ก  13  คน  แม่ครัว  1  คน      
 5.  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนต าบลแม่แฝกใหม ่ มีนักเรียนจ านวน  65  คน  ครู กศน. 1 คน    
 6.  สถานรับเลี้ยงและอบรมเด็กรุ่งรวิวรรณ 15 หมู่ที่ 10 ต าบลแม่แฝกใหม ่มีนักเรียนจ านวน 141 
คน  ผู้ดูแลเด็ก  12  คน  
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4.2  สาธารณสุข 
 ในเขตเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว มีสถานพยาบาลจ านวน 1 แห่ง ซึ่งไม่ได้สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเจดีย์แม่ครัว  1 แห่ง และมีสถานพยาบาลเอกชน  (คลินิก)  
จ านวน ๓ แห่ง ร้านขายยา ๓  แห่ง  อัตราการมีส้วมและใช้ส้วมราดน้ า ร้อยละ 100 
      4.3  อาชญากรรม  
 ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีสถานีต ารวจภูธรต าบลแม่แฝก ๑  แห่ง 
 สถานภาพอาชญากรรมในพื้นที่รับผิดชอบสถานีต ารวจภูธรต าบลแม่แฝก  
  คดีกลุ่มท่ี 1  ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิตร่างกาย  และเพศ  
   ปี  2560 มีคดีที่รับแจ้ง  9  ราย  จับกุมได้  8  ราย  
   ปี  2561 มีคดีที่รับแจ้ง  4  ราย  จับกุมได้  4  ราย 
   ปี  2562 มีคดีที่รับแจ้ง  1  ราย  จับกุมได้  1  ราย  
  คดีกลุ่มท่ี 2  ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์   
   ปี  2560 มีคดีที่รับแจ้ง  27  ราย  จับกุมได้  8  ราย  
   ปี  2561 มีคดีที่รับแจ้ง  28  ราย  จับกุมได้  22  ราย  
   ปี  2562 มีคดีที่รับแจ้ง  3  ราย  จับกุมได้  2  ราย  
  คดีกลุ่มท่ี 3  ฐานความผิดพิเศษ 
   ปี  2560 มีคดีที่รับแจ้ง  10  ราย  จับกุมได้  6  ราย 
   ปี  2561 มีคดีที่รับแจ้ง  4  ราย  จับกุมได้  3  ราย  
   ปี  2562 มีคดีที่รับแจ้ง  1  ราย  จับกุมได้  1  ราย  
  คดีกลุ่มท่ี 4  ฐานความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย 
   ปี  2560 จับกุมได้  135  ราย ผู้ต้องหา  154  คน 
   ปี  2561 จับกุมได้  171  ราย ผู้ต้องหา  176  คน 
   ปี  2562 จับกุมได้  70  ราย ผู้ต้องหา  69  คน 

ที่มา : ข้อมูลสถานภาพอาชญากรรมสถานีต ารวจภูธรต าบลแม่แฝก  ณ  วันที่  31  พฤษภาคม  2562  

4.4  ยาเสพติด 
  เทศบาลไดจ้ัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ศป.ปส.
อปท.) และแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว
ขึ้น โดนบูรณาการในพ้ืนที่ร่วมกับ ผู้น าชุมชน สถานีต ารวจภูธรต าบลแม่แฝก และศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดอ าเภอ (ศป.ปส.อ) ตามนโยบายที่รัฐบาลได้ก าหนดให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระ
ส าคัญแห่งชาติ  โดยมุ่งสร้างความเข้าใจถึงเครือข่ายระดับหมู่บ้าน/ชุมชน เพ่ือให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด  ตามแผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคงปลอดภัยยาเสพติด             
มีเป้าหมายเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน โดยการสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนให้เข้มแข็ง 
มั่นคง ผ่านกลไก “ประชารัฐ” และมี “ชุดปฏิบัติการประจ าต าบล” เป็นหน่วยขับเคลื่อนร่วมกับทุกภาคส่วนใน
พ้ืนที่เพ่ือน าไปสู่หมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง เข้าใจแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและพร้อมให้ความร่วมมือ
เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาตามกลไก “ประชารัฐ” เพ่ือให้ปัญหายาเสพติดหมดไปจาก
สังคมไทยอย่างยั่งยืน 
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    เทศบาลได้ด าเนินการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน และจุดเสี่ยงต่างๆ 
ได้แก่ ที่พักอาศัย,โรงเรียน,ถนนสายส าคัญต่าง ๆและบริเวณที่เทศบาลก าหนด รวมทั้งสิ้น จ านวน  8  เครื่อง   
มีระบบบันทึกข้อมูลตลอด 24 ชั่วโมง ทุกกล้อง ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน และจุดเสี่ยงต่าง ๆ 

4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
  เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว ได้ด าเนินงานพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตและการสังคมสงเคราะห์ของ
ประชาชนในเขตเทศบาล โดยเฉพาะเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสที่ประสบปัญหา
ทางสังคม  ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม โดยด าเนินการในด้านต่างๆ อาทิส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากลุ่ม
อาชีพต่างๆ ด าเนินการส ารวจข้อมูล เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสที่ประสบปัญหาทาง
สังคม ผู้ป่วยโรคเอดส์ เพ่ือจัดท าทะเบียนก าหนดหลักเกณฑ์ให้การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ หรือเงินสงเคราะห์เพ่ือ
บรรเทาความเดือดร้อน รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมผู้สูงอายุ ในระดับหมู่บ้านและระดับ
ต าบล   
5. ระบบบริการพื้นฐาน  

5.1  การคมนาคมขนส่ง 
   การคมนาคม พ้ืนที่เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว ตั้งอยู่บนทางหลวง หมายเลข 1001 (ถนนสาย
เชียงใหม่ - พร้าว)  ท าให้การคมนาคมขนส่งสามารถติดต่อเชื่อมโยงกันได้ โดยอาศัย ถนนสายเชียงใหม่ - พร้าว  
เป็นเส้นทางคมนาคมสายหลัก ท าให้การติดต่อกับอ าเภออ่ืน ๆ เป็นไปด้วยความสะดวก และเป็นทางผ่านของ
รถโดยสารประจ าทาง สายเชียงใหม่ - พร้าว และรถโดยสารประจ าทาง สายเชียงใหม่ - สันทราย ให้บริการ
อย่างเพียงพอ การคมนาคมระหว่างหมู่บ้านต่างๆ มีถนนสายรองภายในต าบลอย่างสะดวกและเพียงพอ 
 ถนนภายในต าบล แยกเป็น 

1) ถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต   ความยาว    8,918  เมตร 
2) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    ความยาว    4,489  เมตร 
3) ถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่    ความยาว          551  เมตร 
4) ถนนลูกรัง    ความยาว       670  เมตร 

ความยาวรวม   15,028  เมตร 
 รางระบายน้ า 
  1) รางระบายน้ า รูปตัววี   ความยาว    2,422    เมตร 

2) ร่องน้ า / ทางน้ าธรรมชาติ  ความยาว    8,450    เมตร 
3) ท่อ คสล. / ท่อเหลี่ยม   ความยาว    1,500    เมตร 

       ความยาวรวมช่องทางระบายน้ า   12,372   เมตร 
5.2  การไฟฟ้า 

  การบริการไฟฟ้าอยู่ในเขตความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอสันทราย ทั่วถึงครบทุก
หมู่บ้าน 

5.3  การประปา 
   พ้ืนที่เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว มีระบบประปาหมู่บ้านครบทุกหมู่บ้าน รวม 20 แห่ง ประชาชนมีน้ า
สะอาดส าหรับดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดปีครบทุกครัวเรือน แต่ยังมีปริมาณน้ าใช้ไม่เพียงพอตลอดปี จ านวน 
28 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 0.82 ของครัวเรือนทั้งหมด สาเหตุเนื่องจากก าลังการผลิตต่ ากว่าความต้องการ 
ประกอบกับจ านวนครัวเรือนมีจ านวนเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง   

5.4  โทรศัพท์ 
  มีโทรศัพท์สาธารณะ และโทรศัพท์ส่วนบุคคลใช้อย่างทั่งถึงครอบคลุมทั้งพ้ืนที่ต าบล 
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  5.5  ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์  ด าเนินการโดยไปรษณีย์แม่โจ้ 
(ปณ.แม่โจ้) รหัสไปรษณีย์  :  50290  สังกัด  :  ไปรษณีย์จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจใน
สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  พ้ืนที่ให้บริการ  :  อ าเภอสันทราย เฉพาะต าบลแม่แฝก ต าบล
แม่แฝกใหม ่ และต าบลหนองหาร   

6. ระบบเศรษฐกิจ 
6.1  การเกษตร  พ้ืนที่การเกษตรกรรมประมาณ 2,880 ไร่ มีครัวเรือนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม

ประมาณ 656 คน  พ้ืนที่เกษตรกรรมส่วนใหญ่ปลูก ข้าว มันฝรั่ง ข้าวโพด กะหล่ าดอก มะระ ถั่วฝักยาว 
แตงกวา  จะมีการเพาะปลูกพืชผักอ่ืนบ้างเล็กน้อย และมีการเลี้ยงปศุสัตว์ ได้แก่ โคนม ไก่ไข ไก่พ้ืนเมืองและ  
มีเกษตรกรบางรายประกอบอาชีพด้านการเกษตรกรรม แต่พ้ืนที่เพาะปลูกหรือประกอบอาชีพเกษตรกรรม   
อยู่นอกเขตเทศบาล       

6.2  การประมง  ในพ้ืนที ่ มีการเลี้ยงปลา กบ กุ้ง จ านวน  19 ราย 
6.3  การปศุสัตว์ มีการเลี้ยงปศุสัตว์    ได้แก่ วัวนม  16  ราย ฟาร์มไกไ่ข ่ 8  ราย และมีการเลี้ยง

สุกร เป็ด ไก่พ้ืนเมือง ในครัวเรือน  
6.4  การบริการ    ในเขตเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว มีร้านค้า และการบริการ ดังนี้ 
   - ธนาคาร       ๑ แห่ง  
  - คลินิก        6 แห่ง  

   - ห้องเช่า/ห้องแถวให้เช่า/บ้านให้เช่า       95 แห่ง   
   - ปั๊มน้ ามัน             3 แห่ง 

- ตู้น้ ามันหยอดเหรียญ          4 แห่ง 
- ตรวจสภาพรถ     1   แห่ง  

   -  ซ่อมรถยนต์ /จักรยานยนต์    12 แห่ง 
   -  ร้านซ่อมคอมพิวเตอร์      1 แห่ง 
   - ร้านจ าหน่ายรถมือสอง     5   แห่ง 
   -  ซักอบรีด       3   แห่ง 
   -  ร้านเสริมสวย      8 แห่ง 

- ล้างอัดฉีด      2   แห่ง 
- นวดแผนไทย       ๑ แห่ง  

  - คลินิก        6 แห่ง  
- ค่ายลูกเสือ       1   แห่ง 

 6.5 การท่องเที่ยว มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  ได้แก่            
วัดเแม่แฝก ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 และเป็นที่ตั้งของแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมชุมชน , แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมชุมชน ตั้งอยู่ 
หมู่ที่ 2 ,วัดเจดียแม่ครัว ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 , แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมชุมชน ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 , พระธาตุเจดีย์แม่ครัว 
ตั้งอยู่หมู่ที่  11     

6.6 อุตสาหกรรมบริการ  ในเขตเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว มีโรงงานอุตสาหกรรม  การเกษตร
อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ได้แก่  

- โรงน้ าดื่ม                                2    แห่ง      
   - โรงงานอุตสาหกรรม                          12 แห่ง 
                -  ฟาร์มเพาะเห็ด                              3        แห่ง      

- ท่าข้าว/โรงสี       2 แห่ง 

http://www.เกร็ดความรู้.net/%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C/
http://www.เกร็ดความรู้.net/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87/
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1
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- ห้องเย็น       5   แห่ง 
- โรงน้ านมดิบ                           1        แห่ง   

6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
- ร้านสะดวกซ้ือ          3 แห่ง 

    - ตลาด        4 แห่ง 
   - ร้านค้า/ร้านขายของช า    59  แห่ง 
   - ร้านอาหาร /  จ าหน่ายอาหาร              40 แห่ง 
   - ร้านขายปุ๋ย - การเกษตร     3 แห่ง 
   - ร้านขายวัสดุก่อสร้าง      2 แห่ง 

- ร้านกาแฟ     8 แห่ง 
   -  ร้านทอง       2 แห่ง 

- ร้านขายยา      3 แห่ง 
- วิสาหกิจชุมชน      1        แห่ง      

6.8 แรงงาน 
-  อาชีพเกษตรกรรม       317       คน 

   -  อาชีพรับจ้าง                         1,223     คน 
   -  อาชีพค้าขาย       124       คน  
   -  อาชีพรับราชการ รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท      315       คน 
   -  อาชีพอ่ืนๆ                             76     คน                  
                -  ไม่มีอาชีพ/ก าลังศึกษา               559       คน 
   -  ธุรกิจส่วนตัว        80  คน  

รายได้เฉลี่ย 
        -   รายได้ครัวเรือนเฉลี่ย  จ านวน   182,204    บาท / ครัวเรือน / ปี 

-  รายได้เฉลี่ยของประชากร (ตามเกณฑ์ จปฐ.ปี 2562) จ านวน 34,949.50 บาท/ คน/ ป ี
 -   ครัวเรือนยากจน (รายได้ไม่ถึง 30,000  บาท/คน/ปี) ปี  2562 จ านวน  0  ครัวเรือน 

ที่มา ข้อมูล จปฐ. ปี พ.ศ. 2562  
 

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 7.1 การนับถือศาสนา ประชาชนในเขตเทศบาลส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธประมาณ 99% ศาสนา
อ่ืน ๆ ประมาณ 1%  มีวัด จ านวน 7 แห่ง โบสถ์ จ านวน 1 แห่ง 

7.2 ประเพณีและงานประจ าปี   ในเขตเทศบาลมีประเพณีที่ส าคัญ และสืบทอดต่อกันมา คือ 
ประเพณีการแข่งขันจุดบั้งไฟ ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีวันแห่เทียนเข้าพรรษา และ
ประเพณีลอยกระทง ประเพณีสรงน้ าพระธาตุ 

7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น ในเขตเทศบาลมีแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เป็นเอกลักษณ์บ้านใน
ด้านศิลปะและหัตถกรรม ตั้งอยู่ที่วัดแม่แฝก หมู่ที่ 1 , วัดเจดีย์แม่ครัว , หมู่ที่ 3  ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
หมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 6 

7.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก  ผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในปี 2552 (OTOP) ที่
ได้รับการคัดสรรสุดยอดหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ โดยแบ่งแยกออกเป็นระดับ คือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้าน
เกษตรกรเจดีย์แม่ครัว ระดับ  5  ดาว  จ านวน  1  ผลิตภัณฑ์ ภายใต้ชื่อ “เมอร์รี่” โดยเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูป
จากมันฝรั่ง ที่มีแหล่งปลูกภายในพ้ืนที่ต าบล 
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8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
 8.1 น้ า ต าบลแม่แฝกใหม่ มีแม่น้ าส าคัญไหลผ่าน คือ แม่น้ าปิงซึ่งไหลผ่านพ้ืนที่ต าบลด้าน           

ทิศตะวันตกไหลผ่าน หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 4  และหมู่ที่ 12 และยังเป็นแนวแบ่งเขตระหว่างพ้ืนที่อ าเภอสันทรายกับ
อ าเภอแม่ริม  และมีแหล่งน้ าธรรมชาติในพ้ืนที่ ได้แก่ล าห้วย  ๕ สาย  บึง, หนองน้ า ๔ แห่ง อ่างเก็บน้ า      
ห้วยแม่แฝก ๑ แห่ง    
 8.2  ป่าไม้  พ้ืนที่ต าบลแม่แฝกใหม่  ด้านทิศตะวันออกของต าบลอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ           
(ป่าสันทราย)  มีสันเขาเป็นแนวแบ่งเขตกับเทศบาลต าบลลวงเหนือ  อ าเภอดอยสะเก็ด  มีป่าไม้ประเภท         
ป่าเต็งรัง  ประกอบด้วย ไม้เต็ง ไม้รัง ไม้เหียง ไม้พลวง และไม้ชนิดอ่ืน ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 242 
(พ.ศ.2510) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507  และยังมีป่าฟ้ืนฟูตามธรรมชาติ
บางส่วนของพ้ืนที่  ปัจจุบันพบสัตว์ป่าที่มีความส าคัญและหายาก  เช่น  หมูป่า  เก้ง  ไก่ป่า  และนก  มากกว่า 
20 ชนิด   

8.3  ภูเขา  มีแนวเขาทางทิศตะวันออกของพ้ืนที่  บริเวณเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ป่าสันทราย)  เหมาะ
ส าหรับการฟื้นฟูเพ่ือเป็นป่าชุมชนให้ประชาชนได้อาศัยท ามาหากิน อยู่ในชั้นความสูงจากระดับน้ าทะเลปาน
กลาง ๓๓๐ - ๙๕๐ เมตร  
 8.4 ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญ  มีป่าสงวนแห่งชาติสันทราย ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออกของพ้ืนที่
ต าบล ครอบคลุมพ้ืนที่หมู่ที่ 8,  หมู่ที่  6,  หมู่ที่ 13,  หมู่ที่ 11,  หมู่ที่ 10 และหมู่ที่  7  รวม 6 หมู่บ้าน 
พ้ืนที่ประมาณ  25,394  ไร่  หรือมีเนื้อที่ป่าไม้ประมาณ  ๒๕  ตารางกิโลเมตรและยังมีปัญหาเกี่ยวกับ
ทรัพยากรป่าไม้เกิดขึ้นเป็นประจ า  สาเหตุส าคัญ  เช่น  การลักลอบตัดไม้ ก ารบุกรุกเพ่ือท าการเกษตร  โดย
กลุ่มนายทุนผู้มีอิทธิพลอยู่เบื้องหลัง  และการขยายที่ดินท ากินของราษฎรในพ้ืนที่และจากที่อ่ืน และปัญหาการ
จุดไฟเผาป่าเพ่ือหาของป่า  ส่วนด้านแหล่งน้ า  ปัจจุบันแหล่งน้ าต่างๆ อยู่ในสภาพตื้นเขิน จะมีน้ ามากเฉพาะ
ในช่วงฤดูฝน  ส่วนในฤดูแล้งส่วนใหญ่น้ าจะแห้งขอด ใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตรได้บ้างเพียงส่วนน้อย แหล่ง
น้ าเพ่ือการเกษตรของพ้ืนที่ต าบลแม่แฝกใหม่มาจากน้ าจากระบบชลประทานเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล อ าเภอ  
แม่แตง มีการใช้ประโยชน์ครอบคลุมทั่วถึงทั้งพ้ืนที่ นอกจากนั้นยังมีแหล่งน้ าใต้ดินที่สูบขึ้นมาใช้จาก           
บ่อบาดาลและบ่อน้ าตื้นในพ้ืนที่  ส าหรับใช้อุปโภคบริโภคและเพ่ือการเกษตรในฤดูแล้ง 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%87%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
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 ยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลเจดีย์แมค่รัว   

1.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค 

1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)  
  โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ
เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆให้
สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามที่
ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยก าหนดให้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือรับผิดชอบในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิธีการการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ในการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้ง
ก าหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนด าเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

เพ่ือให้เป็นไปตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติการจัดท า ยุทธศาสตร์ชาติ พ .ศ. ๒๕๖๐
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ รวม ๖ คณะอัน
ประกอบด้วย คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้าน
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
และคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือ
รับผิดชอบในการด าเนินการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนด 
ตลอดจนได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวางเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติตามท่ีกฎหมายก าหนดแล้ว 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศ
ไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” ภายในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน 

สถานการณ ์แนวโน้ม วิสัยทัศน ์และเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ   
๑. บทน า 

การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ 
เป็นต้นมาได้ส่งผลให้ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได้รับการยกระดับเป็น
ประเทศในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลาง  ในด้านสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนส่งผลให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากการเป็นประเทศยากจน และในด้านสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยมี
ข้อได้เปรียบในความหลากหลายเชิงนิเวศ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความท้าทายต่อการพัฒนาที่ส าคัญ 
อาท ิอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี ๒๕๖๐ ที่ร้อยละ ๓.๙ ถือว่าอยู่ในระดับต่ ากว่าศักยภาพ เมื่อเทียบ
กับร้อยละ ๖.๐ ต่อปีในช่วงเวลาเกือบ ๖ ทศวรรษที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัวของการลงทุน
ภายในประเทศและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟ้ืนตัวได้เต็มที่โครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่ยังไม่สามารถ
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพภาคบริการและภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตในระดับต่ า  

ส่วนที่  2 
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ขาดการน าเทคโนโลยีเข้ามาเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต ประกอบกับแรงงานไทยยังมีปัญหาเรื่องคุณภาพ
และสมรรถนะที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ 

นอกจากนั้น ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัยยังคงเป็นปัจจัยท้า
ทายส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ แม้ว่าการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข 
โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ และการคุ้มครองทางสังคมอ่ืน ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพ่ิมมากขึ้น แต่ยังคงมี
ปัญหาเรื่องคุณภาพการให้บริการที่มีมาตรฐานแตกต่างกันระหว่างพ้ืนที่  ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ท าให้
ประเทศไทยยังคงมีปัญหาความเหลื่อมล้ าในหลายมิติ ขณะที่ปัญหาด้านความยากจนยังคงเป็นประเด็นท้า
ทายในการยกระดับการพัฒนาประเทศให้ประชาชนมีรายได้สูงขึ้นและแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าอย่างยั่งยืน  
ขณะเดียวกันการวางกลยุทธ์ระยะยาวในการฟ้ืนฟู การใช้ และการรักษาทรัพยากรอย่างบูรณาการเพ่ือการ
พัฒนาประเทศที่ผ่านมายังขาดความชัดเจน ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศยังมี
ปัญหาการใช้อย่างสิ้นเปลืองและเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว 

ทั้งนี้ ปัญหาดังกล่าวข้างต้นมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ การพัฒนาประเทศขาดความต่อเนื่องและความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อความต้องการและ
ปัญหาของประชาชน ขณะที่ความมั่นคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นที่ต้องเสริมสร้างให้เกิดความ
เข้มแข็ง ลดความขัดแย้งทางความคิดและอุดมการณ์ที่มีรากฐานมาจากความเหลื่อมล้ า  ความไม่เสมอภาค 
การขาดความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม และปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองตลอดจนส่งเสริมคน
ในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจให้เกิดความรักและความสามัคคี 

ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนประชากรวัย
แรงงานและวัยเด็กที่ลดลงและประชากรสูงอายุที่เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง จะเป็นปัจจัยเสี่ยงส าคัญที่จะท าให้การ
พัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ มีความท้าทายมากขึ้น ทั้งในส่วนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศ
ในการจัดสวัสดิการเพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่เพ่ิมสูงขึ้น การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ของ
ประเทศ ความมั่นคงทางสังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนซึ่งจะเป็นประเด็นท้าทายต่อ
การขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว 

๒. ปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ 
แม้ว่าประเทศไทยจะมีต าแหน่งที่ตั้งที่สามารถเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงใน

ภูมิภาคและเป็นประตูสู่เอเชีย แต่การที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพ่ือนบ้านหลายประเทศ ท าให้ปัญหาด้าน
เขตแดนกับประเทศเพ่ือนบ้านยังคงเป็นความท้าทายด้านความมั่นคงในอนาคต นอกจากนี้ ประเทศไทยยังคง
ต้องให้ความส าคัญกับปัญหาด้านความมั่นคงอ่ืน ๆ ที่มีความซับซ้อน ละเอียดอ่อน และมีความเชื่อมโยงกัน
หลายมิต ิที่อาจเป็นประเด็นท้าทายต่อการสร้างบรรยากาศความไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชนและระหว่าง
ประชาชนกับประชาชน ซึ่งรวมถึงการสร้างความสามัคคีของคนในชาติที่จะน าไปสู่การแก้ปัญหาความขัดแย้ง
ระหว่างกลุ่มประชากรไทยที่มีแนวคิดและความเชื่อท่ีแตกต่างกันอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ การขยายอิทธิพลและ
การเพ่ิมบทบาทของประเทศมหาอ านาจ ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบหลายขั้วอ านาจ หรือเกิด
การย้ายขั้วอ านาจทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต 
ขณะที่องค์กรที่ไม่ใช่รัฐ อาทิ องค์การระหว่างประเทศ และบรรษัทข้ามชาติ จะมีบทบาทมากขึ้นในการ
ก าหนดกฎ ระเบียบ ทิศทางความสัมพันธ์และมาตรฐานสากลต่างๆ ทั้งในด้านความมั่นคง และเศรษฐกิจ 
รวมทั้งการรวมกลุ่มเศรษฐกิจและการเปิดเสรีในภูมิภาคที่น าไปสู่ความเชื่อมโยงในทุกระบบ อาจก่อให้เกิด
ความเสี่ยงด้านอาชญากรรมข้ามชาติและเศรษฐกิจนอกระบบ รวมทั้งปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย์ และการ
ลักลอบเข้าเมือง 

ในทางกลับกัน ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจะก่อให้เกิดนวัตกรรมอย่างพลิกผัน  อาทิ 
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เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ หุ่นยนต์และโดรน เทคโนโลยี
พันธุกรรมสมัยใหม่ และเทคโนโลยีทางการเงิน ซึ่งตัวอย่างแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด
เหล่านี้ คาดว่าจะเป็นปัจจัยสนับสนุนหลักที่ช่วยท าให้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะกลับมา
ขยายตัวได้เข้มแข็งขึ้น แนวโน้มส าคัญที่จ าเป็นต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด อาทิการรวมกลุ่มทางการค้าและ
การลงทุนทีจ่ะมีความหลากหลายเพ่ิมมากขึ้น การแข่งขันที่คาดว่าจะรุนแรงขึ้นในการเพ่ิมผลิตภาพและสร้าง
ความหลากหลายของสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์รูปแบบชีวิตใหม่ๆ 

นอกจากนั้น ประเทศไทยคาดว่าจะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี 
๒๕๗๔จะก่อให้เกิดโอกาสใหม่ๆ ในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคสูงอายุที่จะมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการคาดการณ์ว่าครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น
ประชากรในประเทศไทยจะมีช่วงอายุที่แตกต่างกันและจะมีกลุ่มคนช่วงอายุใหม่ๆ  เพ่ิมขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อ
ทัศนคติและพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การเตรียมความพร้อมของประชากรให้มีคุณภาพและการน า
เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการผลิตและการบริการของประเทศจะเป็นความท้าทายส าคัญในระยะต่อไป 
   ในขณะเดียวกัน โครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาจท าให้เกิดความต้องการ
แรงงานต่างชาติเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือทดแทนจ านวนแรงงานไทยที่ลดลง ซึ่งปัจจัยด้านการเปิดเสรีในภูมิภาคและ
ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในภูมิภาคจะท าให้การเคลื่อนย้ายแรงงานและการย้ายถิ่นมี
ความสะดวกมากขึ้น และเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้เกิดการเคลื่อนย้ายประชากรเข้าออกประเทศเพ่ิมมากขึ้น 
โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรที่มีศักยภาพซึ่งมีแนวโน้มในการเคลื่อนย้ายไปเรียนหรือท างานในทั่วทุกมุมโลก
สูงขึ้น ทั้งนี้ การย้ายถิ่นส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น  จึงอาจจะเป็นไปได้ที่
ประเทศไทยจะยังคงเป็นประเทศผู้รับของประชากรจากประเทศเ พ่ือนบ้านขณะที่ประชากรไทยโดยเฉพาะ
แรงงานทักษะอาจมีแรงจูงใจในการย้ายถิ่นไปยังประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่ดีกว่า  อาจท าให้การแย่งชิง
แรงงานมีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งจะยิ่งท าให้เกิดความเสี่ยงต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการ
เปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย 
   นอกจากนี้ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดว่าจะมีความ
รุนแรงมากขึ้นทั้งในเชิงความผันผวน ความถี่ และขอบเขตที่กว้างขวางมากขึ้น ซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อ
ชีวิตและทรัพย์สิน ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกับ
ความมั่นคงด้านอาหารและน้ า ขณะที่ระบบนิเวศต่างๆ มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง และมีความเป็นไปได้ค่อนข้าง
สูงในการสูญเสียความสามารถในการรองรับความต้องการของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ดี ระดับ
ความรุนแรงของผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศ
ต่าง ๆ ดังกล่าวที่แต่ละประเทศจะต้องเผชิญจะมีความแตกต่างกัน ท าให้การเป็นสังคมสีเขียวการรักษาและ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการจะได้รับความส าคัญและความสนใจจาก
นานาประเทศรวมทั้งประเทศไทยเพ่ิมมากขึ้น พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกรวมถึงการสร้างสมดุล
ความมั่นคงด้านพลังงานและอาหารมีแนวโน้มที่จะมีความส าคัญเพ่ิมมากขึ้นกฎระเบียบและข้อตกลงด้าน
สิ่งแวดล้อมจะมีความเข้มข้นและเข้มงวดขึ้น โดยกรอบการพัฒนาตามข้อตกลงระหว่างประเทศต่างๆ ที่ส าคัญ 
เช่น เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และบันทึกความตกลงปารีสจะได้รับการน าไปปฏิบัติอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น 
   แนวโน้มเหล่านี้จะก่อให้เกิดความท้าทายต่อการพัฒนาประเทศในหลายมิติ  ทั้งใน
ส่วนของการจ้างงานและอาชีพ สาขาการผลิตและบริการใหม่ๆ ความมั่นคงของประเทศอันเกิดจากภัย
คุกคามและความเสี่ยงด้านอื่นๆ ที่ซับซ้อนขึ้น อาชญากรรมไซเบอร์ รูปแบบการก่อสงครามที่ใช้เทคโนโลยี 
เป็นเครื่องมือ การเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ เทคโนโลยี
และสินค้าและบริการ การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รวดเร็วและคาดการณ์ได้ยากการ
เกิดขึ้นของโรคระบาด และโรคอุบัติใหม่ที่จะส่งผลให้การเฝ้าระวังด้านการสาธารณสุขในประเทศมี
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ความส าคัญมากขึ้น อาจน าไปสู่ปัญหาความเหลื่อมล้ าที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นได้ หากไม่มีมาตรการที่มี
ประสิทธิภาพในการป้องกันและรองรับผลกระทบต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงการเตรียมความพร้อม
เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิกผันที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งหากการเข้าถึงเทคโนโลยี โครงสร้างพ้ืนฐาน และองค์ความรู้สมัยใหม่มีระดับความแตกต่างกัน
ระหว่างกลุ่มประชากรต่างๆ โดยการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกล่าวจะส่งผลต่อทั้งการจ้าง
งานและอาชีพที่จะมีรูปแบบและลักษณะงานที่เปลี่ยนไป มีความต้องการแรงงานที่มีสมรรถนะสูงเพ่ิมมากขึ้น 
หลายอาชีพอาจหายไปจากตลาดงานในปัจจุบันและบางอาชีพจะถูกทดแทนด้วยระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะ
อาชีพที่ต้องการทักษะระดับต่ า ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ปรับตัว
ไม่ทันหรือขาดความรู้และทักษะที่ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปกระแสโลกาภิวัตน์ที่จะท าให้เกิดการพัฒนา
ขยายความเป็นเมือง วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่อาจจะมี
ความแปรปรวนมากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจัยทั้งหมดดังกล่าวจะส่งผลให้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ าของ
ประเทศมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น 
   จากปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติ
ต่างๆข้างต้น เห็นได้ว่าบริบทและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลง 
อย่างรวดเร็ว มีพลวัตสูง และมีความซับซ้อนหลากหลายมิติ ซึ่งจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศอย่าง
มาก ดังนั้น การพัฒนาประเทศจึงจ าเป็นต้องมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกด้านการ
พัฒนาที่เกี่ยวข้อง มีความร่วมมือในลักษณะประชารัฐจากภาคส่วนต่างๆ ในรูปแบบของหุ้นส่วนการพัฒนาที่
เป็นการด าเนินงานอย่างบูรณาการ เนื่องจากทุกมิติการพัฒนามีความเก่ียวข้องซึ่งกันและกัน โดยประเทศไทย
จ าเป็นต้องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ มีความรู้ สมรรถนะ และทักษะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ต่างๆ สามารถรู้เท่าทันและปรับตัวให้สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข มีอาชีพที่มั่นคง สร้างรายได้ 
ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และกติกาใหม่ๆ และมาตรฐานที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในโลกที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งจ าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบและปัจจัยส่งเสริมต่าง  ๆ ที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกัน 
ทั้งในส่วนของระบบการเรียนการสอน และการพัฒนาทักษะฝีมือที่สอดคล้องกันกับการพัฒนาของคนในแต่
ละช่วงวัย ระบบบริการสาธารณะ โครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งการให้ความส าคัญกับการส่งเสริมเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถยกระดับเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวทันโลก จากการต่อ
ยอดการพัฒนาบนพ้ืนฐานนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ส่งผลให้เกิดการสร้างห่วงโซ่มูลค่าทางเศรษฐกิจในทั้ง
ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรและภาคบริการ กระจายผลประโยชน์จากการพัฒนา ลดปัญหาความเหลื่อมล้ า 
และน าไปสู่การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคส่วน 
   นอกจากนี้ ประเทศไทยต้องให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลความมั่นคงด้าน
พลังงานและอาหาร การรักษาไว้ซึ่งความหลากหลายเชิงนิเวศ การส่งเสริมการด าเนินชีวิตและธุรกิจ และการ
พัฒนาและขยายความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่องที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมกับการมีข้อก าหนดของ
รูปแบบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พ้ืนที่ที่ชัดเจน ขณะที่การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ
ระบบโลจิสติกส์ กฎหมาย ระบบภาษีต้องมีกลยุทธ์การพัฒนาที่สามารถอ านวยความสะดวกและส่งเสริมให้
ประเทศมีศักยภาพการแข่งขันที่สูงขึ้น และสามารถใช้จุดแข็งในเรื่องต าแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศ
ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศมากขึ้น รวมทั้งให้ความส าคัญของการรวมกลุ่มความร่วมมือกับนานา
ประเทศในระดับภูมิภาคและระดับโลก เพ่ือกระชับและสร้างสัมพันธไมตรี เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการ
ทูต ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างพลังทางเศรษฐกิจและรักษาความมั่นคงของประเทศ โดยจ าเป็นต้องสร้างความ
พร้อมในการที่จะยกระดับมาตรฐานและมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกติกาสากลในด้านต่างๆ  
ขณะเดียวกันประเทศไทยจ าเป็นต้องเร่งให้มีการปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพ่ือให้เกิดการบริหาร
ราชการที่ดีและมีเสถียรภาพทางการเมือง มีการส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจ
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เพ่ือให้เกิดความรักความสามัคคี และลดความขัดแย้งภายในประเทศ โดยที่นโยบายการพัฒนาต่างๆ 
จ าเป็นต้องค านึงถึงความสอดคล้องกับโครงสร้างและลักษณะพฤติกรรมของประชากรที่อาจจะมีความ
แตกต่างจากปัจจุบันมากข้ึน 
   ดังนั้น ภายใต้เงื่อนไขโครงสร้างประชากร โครงสร้างเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพ
ภูมิอากาศสิ่งแวดล้อม และปัจจัยการพัฒนาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ประเทศไทยจ าเป็นต้องมีการวาง
แผนการพัฒนาที่รอบคอบและครอบคลุม อย่างไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลาใน
การด าเนินงานเพ่ือให้เกิดการปรับตัวซึ่งจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาให้ประเทศเจริญก้าวหน้าไปในอนาคตจึงจ าเป็นต้องก าหนดวิสัยทัศน์ในระยะยาวที่ต้อง
บรรลุ พร้อมทั้งแนวยุทธศาสตร์หลักในด้านต่างๆ เพ่ือเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างบูรณาการ
บนพ้ืนฐานประชารัฐเพ่ือยกระดับจุดแข็งและจุดเด่นของประเทศ และปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนและจุดด้อยต่าง 
ๆ อย่างเป็นระบบ โดยยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นเป้าหมายใหญ่ในการขับเคลื่อนประเทศ และถ่ายทอดไปสู่แผน
ในระดับอ่ืน ๆ เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจและพ้ืนที่ ซึ่งรวมถึงพ้ืนที่พิเศษต่างๆ อาทิ 
เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพ่ือให้การพัฒนาประเทศสามารถด าเนินการได้
อย่างมั่นคง มั่งค่ัง และ ยั่งยืน 

๓. วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ

พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือ
สนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การด ารงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของ
สถาบันหลักของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น 
มีความม่ันคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโต
ของชาติ ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้าน
ความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล 
และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมี
ความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มี
ระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล  
สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง 
ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มี
การออมส าหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ า มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิต
ทรัพย์สิน 

ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมี
ความยั่งยืนจนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุข
ได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพ
ชีวิตตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมี
ความเข้มแข็ง ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆทั้งในตลาดโลกและตลาด
ภายในประเทศเพ่ือให้สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร้าง
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ฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพ่ือให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป  และประเทศไทยมี
บทบาทท่ีส าคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาค
เอเชีย เป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการ
ท าธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนา
ต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญาทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม 
และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษา
และการฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อ
สิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น
และสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์
ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนา
อย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 

โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข
เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของ
ประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของ
ประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  
ประกอบด้วย 

๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 

๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
๔.๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 

(๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
(๒)การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
(๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อ

ความมั่นคงของชาติ 
(๔) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ 

รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ 
(๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 

๔.๒ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(๑) การเกษตรสร้างมูลค่า 
(๒) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
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(๓) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
๔.๔ โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
(๕) พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 

๔.๓ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(๑) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
(๓) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ

ที ่๒๑ 
(๔) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
(๕) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
(๖) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย ์
(๗) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและ

พัฒนาประเทศ 
๔.๔ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

(๑) การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
(๒) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
(๓) การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
(๔) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การ

พ่ึงตนเองและการจัดการตนเอง 
๔.๕ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 
(๑) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
(๒) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
(๓) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
(๔) พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
(๕) พัฒนาความม่ันคงน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(๖) ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ 

๔.๖ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

(๑) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และ
ให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 

(๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย
และเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 

(๓) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและ
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 

(๔) ภาครัฐมีความทันสมัย 
(๕) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิต   

ส านึกมีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
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(๖) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๗) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จ าเป็น 
(๘) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค 

1.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12   
   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ได้จัดท าขึ้นใน
ช่วงเวลาของการปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดกัน
มากขึ้น โดยได้น้อมนาหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญาน าทางในการพัฒนาประเทศ
ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙–๑๑ เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้
อย่างมั่นคง เกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่
ความสมดุลและยั่งยืน 
  ในการจัดท าแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ครั้งนี้ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดท าบนพ้ืนฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซึ่ง
เป็นแผนหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development 
Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ ตลอดจนประเด็นการปฏิรูป
ประเทศ นอกจากนั้น ได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งในระดับกลุ่ม
อาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพ่ือร่วมกัน
ก าหนดวิสัยทัศน์และ ทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดทารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพ่ือมุ่งสู่ 
“ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน” 
  การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่ส าคัญในการ
เชื่อมต่อกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ โดยในแต่ละ
ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ได้ก าหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการส าคัญที่
ต้องด าเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง ๕ ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือเตรียมความ
พร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้
อย่างเหมาะสม ขณะเดียวกัน ยังได้ก าหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจน 
เพ่ือก ากับให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ นาไปสู่การพัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขที่ยั่งยืน
ของสังคมไทย 

๑. ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
๑.๑ หลักการ 
๑.๒ จุดเปลี่ยนส าคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ ๑๒ 
๑.๓ ประเด็นการพัฒนาหลักที่ส าคัญในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 

๒. การประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาประเทศ  
๒.๑ สถานการณ์และแนวโน้มภายนอก  
๒.๒ สถานการณ์และแนวโน้มภายใน  

๓. วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒  
๓.๑. วัตถุประสงค์  

   ๓.๒. เป้าหมายรวม  
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  

ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มีทั้งหมด ๑๐ ยุทธศาสตร์ โดยมี ๖ 
ยุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และอีก ๔ ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้  
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๔.๑ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
๔.๒ ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  

   ๔.๓ ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
๔.๔ ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
๔.๕ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความ

มั่งค่ัง และยั่งยืน  
๔.๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 

และธรรมาภิบาลในสังคมไทย  
๔.๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  
๔.๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
๔.๙ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
๔.๑๐ ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา  

๕. การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ สู่การปฏิบัติ  
๕.๑ หลักการ  
๕.๒ แนวทางขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  
๕.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  

1.3  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
1.3.1  แผนพัฒนาภาคเหนือ 

การแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจสู่แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้
ยุทธศาสตร์ที่ 9 ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  (พ.ศ. 2560 - 2564)   การ
พัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  “กระจายความเจริญสู่ภูมิภาคอย่างสมดุล” 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าหมายการพัฒนาภาค 
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1.3.1.1  บทบาทภาคเหนือ 
 

 
 

 

1.3.1.2  การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคสู่การปฏิบัติ 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคสู่การปฏิบัติ 
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1.3.2  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ.๒561-๒๕64) ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
    1.  วิสัยทัศน์  

“ศูนย์กลางการท่องเที่ยว การค้า การลงทุนสู่สากล บนพ้ืนฐานความโดดเด่นวัฒนธรรม
ล้านนา สังคม น่าอยู ่สิ่งแวดล้อมยั่งยืน” 
   2.  พันธกิจ  

1. พัฒนาเพ่ือยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสู่สากล  
2. เพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันด้านการเกษตร การค้า และการลงทุน  
3. เชื่อมโยงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือสร้างคุณค่าทางสังคมและ

มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  
4. ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
5. พัฒนาและเชื่อมโยงระบบโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยว การค้า การ

ลงทุนระหว่างภูมิภาค  
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3.  ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 
 

กลุ่มจังหวัด เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ล าปาง ล าพูน 
เมืองท่องเที่ยว 
สู่สากล 

ท่องเที่ยวเชิงอารย-
ธรรม และสร้างสรรค์  

ท่องเที่ยวเชิงอารย-
ธรรม และสร้างสรรค์  

ท่องเที่ยวเชิงอารย-
ธรรมและสร้างสรรค์  

ท่องเที่ยวเชิงอารย-
ธรรมและสร้างสรรค์  

 Food Valley เกษตรอินทรีย์  
เกษตร ปลอดภัย 
(พืชผัก เมืองหนาว 
ล าไย มะม่วง กาแฟ 
สมุนไพร /ไก่ประดู่  
หางด า นมพรีเมียม)  

เกษตรอินทรีย์  
เกษตรปลอดภัย  
(กระเทียม ถั่วเหลือง 
งา กาแฟ)  

เกษตรอินทรีย์  
เกษตรปลอดภัย  
(ข้าว ข้าวโพดหวาน 
สับปะรด)  

เกษตรอินทรีย์  
เกษตรปลอดภัย  
(ลาไย มะม่วง ข้าว 
กระเทียม)  

Green City พ้ืนที่ป่าไม้ ลุ่มน้ าปิง  
เขตเมืองเก่า/ย่าน
ชุมชนอนุรักษ์  

พ้ืนที่ป่าไม้  
ลุ่มน้ าสาละวิน  

พ้ืนที่ป่าไม้  
ลุ่มน้ าวัง   
เขตเมืองเก่า/ย่าน
ชุมชนอนุรักษ์  

พ้ืนที่ป่าไม้  
เขตเมืองเก่า/ย่าน
ชุมชนอนุรักษ์  

Northern 
Landport 

สนามบินนานาชาติ  
ศูนย์กลางการค้า  
การลงทุน  

ด่านการค้าชายแดน  โลจิสติกส์ทางบก
และ ทางราง  

นิคมอุตสาหกรรม  

Health and 
Wellness 

1.ศูนย์กลาง
การแพทย์-ทันตกรรม
ของภูมิภาค  
2.สปาและการนวด
สุขภาพ  
3.การพานักระยะยาว  
4.เครื่องส าอาง
สมุนไพร  
5.น้าพุร้อน  

1.ชุมชนท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ  
2.ผลิตภัณฑ์สปา  
3.น้าพุร้อน  

1.ภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทย 
สมุนไพร  
2. ชุมชนท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ  
3. น้าพุร้อน  

1.ภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทย  
2.ชุมชนท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ  
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4.  เป้าประสงค์รวมและตัวชี้วัด 
 

เป้าประสงค์รวม 
 

ตัวช้ีวัด 
 

ค่าเป้าหมาย 
พ.ศ. 

2561 
พ.ศ. 

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 
พ.ศ. 

2561-2564 
1. การท่องเที่ยว 
การค้า การลงทุนมี
การเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง  

1.1 อัตราการขยายตัว
มูลค่าผลิตภัณฑ์กลุ่ม
จังหวัด (ร้อยละ)    
1.2 ขนาดเศรษฐกิจ
กลุ่มจังหวัด (ล้านบาท)  

3.5 
 

 
385,905 

4 
 

 
401,341 

4.5 
 

 
419,401 

5 
 

 
440,371 

5 
 

 
440,371 

2. อัตลักษณ์
วัฒนธรรมล้านนา
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นได้รับการ
ส่งเสริม เพื่อเพิ่ม
คุณค่าทั้งทาง
เศรษฐกิจและสังคม  

2.1 จ านวนที่เพ่ิมขึ้น
ของผลิตภัณฑ์และ
บริการที่ได้รับการ
พัฒนา ต่อยอด ด้วยอัต
ลักษณ์ทางวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น   
2.2 จ านวนแหล่ง
ท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับ
การพัฒนาเพ่ิมขึ้น  
2.3 จ านวนย่านการ
ท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม/สร้างสรรค์
ที่ได้รับการพัฒนา  

60 
 
 
 

 
 
 

4 
 
 

 
 

4 

60 
 
 

 
 
 
 

4 
 
 
 

 
4 

60 
 
 

 
 
 
 

4 
 
 

 
 

4 

60 
 
 

 
 
 
 

4 
 

 
 
 

4 

240 
 
 

 
 
 
 

12 
 

 
 
 

12 

3. ทรัพยากร- 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมได้รับ
การอนุรักษ์ ฟื้นฟู
อย่างมีส่วนร่วม เอื้อ
ต่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน  

3.1 จ านวนวันที่มีค่า
คุณภาพอากาศเกินกว่า
เกณฑ์มาตรฐาน
ก าหนดลดลง  
3.2 จ านวนพื้นที่ป่า
เพ่ิมข้ึนตามสัดส่วน
พ้ืนที่ป่าของจังหวัด  

ร้อยละ 
20 

 
 

ร้อยละ 
0.01 

ร้อยละ 
30 

 
 

ร้อยละ  
0.01 

ร้อยละ 
40 

 
 

ร้อยละ  
0.01 

ร้อยละ 
 100 

 
 

ร้อยละ 
0.01 

ร้อยละ 
100 

 
 

ร้อยละ 
0.04 

5.  ประเด็นยุทธศาสตร์  
1. สร้างคุณค่าและความโดดเด่นด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ  
2. ยกระดับ เชื่อมโยง สร้างเครือข่าย การค้า การลงทุน และการค้าชายแดนเพ่ือเพ่ิม

ศักยภาพในการแข่งขัน ทั้งในและต่างประเทศ 
3. พัฒนาเกษตรมูลค่าเพ่ิมสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ  
4. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการและมีส่วนร่วม 

ตอบสนองต่อการพัฒนาและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
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สรุปแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2561 -2564) 
 

แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2561 -2564) 
วิสัยทัศน์ ศูนย์กลางการท่องเที่ยว การค้า การลงทุนสู่สากล บนพ้ืนฐานความโดดเด่น

วัฒนธรรมล้านนา สังคมน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมยั่งยืน 
เป้าประสงค์รวม 1. การท่องเที่ยว การค้า การลงทุนมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง 

2. อัตลักษณ์วัฒนธรรมล้านนาและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการส่งเสริมเพ่ือ        
เพ่ิมคุณค่าทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม 
3. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูอย่างมีส่วนร่วม      
เอ้ือต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1. สร้างคุณค่าและความโดดเด่นด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 
2. ยกระดับ เชื่อมโยง สร้างเครือข่าย การค้า การลงทุน (และการค้าชายแดน)  
3. พัฒนาเกษตรมูลค่าเพ่ิมสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ 
4. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการและมีส่วนร่วม 
ตอบสนองต่อการพัฒนาและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25 

 

1.3.3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕61-๒๕64)  
1. วิสัยทัศน์ 
“นครแห่งชีวิตและความม่ังคั่ง”   (City of Life and Prosperity)  (เมืองที่ให้ความสุข

และชีวิตที่มีคุณค่าแก่ผู้อยู่อาศัยและผู้มาเยือนในฐานะเมืองที่น่าอยู่และน่าท่องเที่ยวในระดับโลก พร้อมกับ
เป็นประตูการค้าการลงทุนสู่สากล) 

2.  ต าแหน่งการพัฒนา (Positioning) จังหวัดเชียงใหม่ 
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.  เมืองแห่งความหลากหลายทางธรรมชาติและวัฒนธรรม  :  Diversity of Nature and 

Culture 
3.  พันธกิจ  
1.  ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางการทองเที่ยวและบริการระดับสากล  
2.  ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนยก์ลางของการค้า การลงทุน และการคมนาคมขนส่ง   
3.  ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางเกษตรปลอดภัย 
4.  ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางการศึกษาในระดับภูมิภาค  
5.  ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางการแพทย์และบริการสุขภาพ 
6.  ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองแห่งความหลากหลายทางธรรมชาติและวัฒนธรรม 
4.  เป้าประสงค์รวม 
1.  เศรษฐกิจเข้มแข็ง สมดุลและสามารถรับรองการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม 
2.  สังคมน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
3.  สิ่งแวดล้อมมีความสมดุล และอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
4.  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
5. การบริหารจัดการภาครัฐมีความทันสมัย และมีธรรมาภิบาล 
5. ประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  
จากวิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัด น ามาสู่การก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 6 

ประเด็นส าคัญ ดังนี้  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชน

และท้องถิ่น 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุน สู่สากล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การเสริมสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง 

ยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การเสริมสร้างความม่ันคง ความปลอดภัย และความสงบสุขของ

ประชาชน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชน 

ตามหลักธรรมาภิบาล 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยง
ชุมชนและท้องถิ่น 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เพ่ิมมูลค่าด้านการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพสู่มาตรฐานระดับ
สากล   

กลยุทธ์ : 
1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว และบริการสุขภาพ 
2.  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว และ

บริการสุขภาพ 
3.  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของกิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชนและท้องถิ่น เชื่อมโยงสู่ระดับ

สากล 
4.  ส่งเสริมและเชื่อมโยงการประชาสัมพันธ์และการตลาดทางการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุน สู่สากล 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจฐานรากสู่มาตรฐานระดับสากล 
กลยุทธ์ : 

1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ผู้ประกอบการในการประกอบธุรกิจสุขภาพ 
2.  ส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการยกระดับการผลิตและการประกอบ

ธุรกิจ 
3.  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพ้ืนฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวกในการผลิต  และการ

ประกอบธุรกิจ 
4.  ส่งเสริมและพัฒนาการเชื่อมโยงการผลิตและการประกอบธุรกิจสู่ระดับสากล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : สังคมน่าอยู่ ชุมชนเข้ม คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
กลยุทธ์ : 

1. พัฒนาสู่ศูนย์กลางการศึกษาของภูมิภาคด้วยความเป็นเลิศด้านการศึกษา และการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 

2. ส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่มีศักยภาพ ร่วมกับเครือข่ายด้านวัฒนธรรมทุกระดับ 
3. ส่งเสริมคุณธรรม จิตสาธารณะ และประชารัฐ 
4. เสริมสร้างความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ 
5. พัฒนาคุณภาพคนและสุขภาวะให้เหมาะสม ตามช่วงวัย และความหลากหลายของประชากร 
6. ลดความเหลื่อมล้ าของสังคม ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การเสริมสร้างความม่ันคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัด ได้รับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูให้มีสภาพอุดม

สมบูรณ์ บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและการใช้ประโยชน์อย่างรู้คุณค่าท่ีก่อให้เกิดความยั่งยืน
และสมดุลในระบบนิเวศน์ 

กลยุทธ์ : 
1.  ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการดูแล ป้องกันให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ สามารถอ านวยประโยชน์ได้ทั้ง

ทางตรงและทางอ้อม 
2.  เสริมสร้างความเข้าใจและจิตส านึกของชุมชนในการอนุรักษ์ หวงแหน และใช้ประโยชน์จาก

ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าในรูปแบบของเครือข่าย 
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3.  บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่เกิดมลพิษทางน้ า  ดิน  อากาศ  ขยะและของเสียอันตรายให้มี
คุณภาพดีขึ้น 

4.   สร้างจิตส านึกของคนในการตระหนักรู้ถึงปัญหาการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติและการเสื่อม
โทรมคุณภาพของสิ่งแวดล้อม และร่วมกันฟ้ืนฟู ปกป้อง ดูแล รักษา ให้มีความสมดุลอย่างยั่งยืน 

5.  การสร้างภาคีเครือข่ายในทุกองค์กร ทุกภาคส่วนเป็นผู้ดูแลรักษาทรัพยากร ธรรมชาติร่วมกัน
ตามหลักการเป็นผู้ตอบแทนคุณภาพนิเวศน์ 

6.  พัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และการเพ่ิมประสิทธิภาพการอนุรักษ์พลังงาน และการใช้พลังงาน
ทดแทนให้เหมาะสมและยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การเสริมสร้างความม่ันคง ความปลอดภัย และความสงบสุขของ
ประชาชน 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :  ชุมชนเข้มแข็ง สังคมเมืองปลอดภัยและสงบสุข พ้ืนที่ชายแดนมั่นคง 

เพ่ือเป็นรากฐานส าคัญในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 
กลยุทธ์ : 

1.  เพ่ิมประสิทธิภาพด้านความมั่นคงภายใน มุ่งเน้นการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน 
เพ่ือรับมือกับปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคงทุกรูปแบบ 

  2.  เพ่ิมประสิทธิและความพร้อมด้านความมั่นคงตามแนวชายแดน 
3.  ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
4.  เพ่ิมประสิทธิภาพ   การจัดระเบียบสังคม แก้ไขปัญหาค้ามนุษย์ และปัญหาแรงงานต่างด้าวผิด

กฎหมาย 
5.  เพ่ิมประสิทธิภาพ  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตาม
หลักธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :  

1.  ตอบสนองและสร้างความพึงพอใจแก่ประชาชนในคุณภาพการให้บริการของจังหวัด 
   2.  พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐให้มีสมรรถนะ ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน 
กลยุทธ์ :  

1.  ส่งเสริมระบบบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ร่วมกันระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชน 
2.  พัฒนาจังหวัดเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง และทันสมัย  มีบุคลากรที่มีความเป็นมืออาชีพ 
3.  สร้างความเป็นเลิศในด้านการให้บริการประชาชน 
4.  สร้างความพร้อมของระบบการบริหารงานจังหวัดภายใต้ประชาคมอาเซียน 

1.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่
(พ.ศ.2561 – 2564) 

วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่  
“เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาท้องถิ่น บนพื้นฐานของความเข้าใจในปัญหาและศักยภาพของท้องถิ่น

โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน”  
พันธกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่  
1.  เสริมสร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ  
2.  พัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความทันสมัย มีคุณธรรม จริยธรรมตาม

กฎหมายบัญญัติ  
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3.  ส่งเสริมบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  
4. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น  
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
6.  ยุทธศาสตร์การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 
7.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.1 วิสัยทัศน์ (vision) “ประชาชนต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดี” 
2.2  ยุทธศาสตร์  

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  
๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความ

ยั่งยืน  
๓.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน  
๔.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
๖.  ยุทธศาสตร์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน  
๗.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  

 

1)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ 

1. ระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางการเกษตร 
การคมนาคมขนส่ง 
สาธารณูปโภค  และ
สาธารณูปการ มี
ประสิทธิภาพ สามารถ
ก่อให้เกิดมูลค่าทาง
เศรษฐกิจของชุมชน/
ท้องถิ่น 
 

1. การกระจาย
งบประมาณและ
โครงการด้าน
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ           
การคมนาคมขนส่งใน
พ้ืนที่ 
    

1. ร้อยละของการ
กระจายงบประมาณและ
โครงการด้าน
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ การ
คมนาคมขนส่งในพ้ืนที่ 
    

1. พัฒนาและปรับปรุง
โครงสร้างพ้ืนฐานทาง
การเกษตร การคมนาคม
ขนส่ง สาธารณูปโภค  
แ ล ะ ส า ธ า ร ณู ป ก า ร          
ที่จ าเป็น 
 

2. ความพึงพอใจของ
ประชาชนที่รับบริการ
ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ และการ
คมนาคมขนส่งในพ้ืนที่ 
 

2. ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนที่รับ
บริการระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ และการ
คมนาคมขนส่งในพ้ืนที่ 
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2.3 เป้าประสงค์  
1. ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตร การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค  และ

สาธารณูปการ มีประสิทธิภาพ สามารถก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจของชุมชน/ท้องถิ่น 

 2.4 ตัวช้ีวัด  
  1.  การกระจายงบประมาณและโครงการด้านสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ การคมนาคม
ขนส่งในพ้ืนที ่
   2.  ความพึงพอใจของประชาชนที่รับบริการระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการ
คมนาคมขนส่งในพ้ืนที ่

 
2.5 ค่าเป้าหมาย 

1.  ร้อยละของการกระจายงบประมาณและโครงการด้านสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 
การคมนาคมขนส่งในพ้ืนที ่

 2.  ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่รับบริการระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
และการคมนาคมขนส่งในพ้ืนที่ 

2.6 กลยุทธ์  
1.  พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค  

และสาธารณูปการทีจ่ าเป็น 

๒)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความ
ยั่งยืน 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ 
1. ภาคเกษตรกรรมและ
ประชาชน ยึดหลักตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ในการ
ประกอบอาชีพ พึ่งพา
ตนเองได้ ก่อให้เกิด
ภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจ  
 

1. เกษตรกร ที่รวมกลุ่ม/
เครือข่าย พัฒนา
ยกระดับการผลิต สินค้า/
บริการตามศักยภาพของ
ชุมชนตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือ
การบริโภคและการผลิต
เพ่ือจ าหน่าย 
 

1.ร้อยละของเกษตรกร    
ที่รวมกลุ่ม/เครือข่าย 
พัฒนายกระดับการผลิต 
สินค้า/บริการตาม
ศักยภาพของชุมชนตาม
แนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง เพ่ือการบริโภค
และการผลิตเพ่ือ
จ าหน่าย 
 

1. กระตุ้นและสร้าง
เครือข่ายการพัฒนาการ
เกษตร โดยผสมผสานกับ
การน าเทคโนโลยีมาใช้ใน
การพัฒนาประสิทธิภาพ
การผลิตเพ่ือสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้กับภาค
เกษตรกรรม บนพื้นฐาน
ของแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงอย่าง
เป็นธรรมและต่อเนื่อง  

2.3  เป้าประสงค์  
   ภาคเกษตรกรรมและประชาชน ยึดหลักตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการ
ประกอบอาชีพ พ่ึงพาตนเองได้ ก่อให้เกิดภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจ  

2.4   ตัวช้ีวัด 
เกษตรกร ที่รวมกลุ่ม/เครือข่าย พัฒนายกระดับการผลิต สินค้า/บริการตามศักยภาพของ

ชุมชนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือการบริโภคและการผลิตเพื่อจ าหน่าย 
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2.5   ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละของเกษตรกร ที่รวมกลุ่ม/เครือข่าย พัฒนายกระดับการผลิต สินค้า/บริการตาม

ศักยภาพของชุมชนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการบริโภคและการผลิตเพื่อจ าหน่าย 
2.6  กลยุทธ์  

กระตุ้นและสร้างเครือข่ายการพัฒนาการเกษตร โดยผสมผสานกับการน าเทคโนโลยีมาใช้ใน
การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับภาคเกษตรกรรม บนพ้ืนฐานของแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 

๓)  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน 
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ 

1. ชุมชนมีจิตส านึกและ
มีส่วนร่วมในการพัฒนา
เป็นเครือข่ายชุมชนแห่ง
การปฏิบัติ  ในด้านการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อม การจัดการ
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม แ ล ะ ก า ร
อนุรักษ์ระบบนิเวศน ์ 

 
 

1.  การปลูกต้นไม้ใน
พ้ืนที่ป่าต้นน้ า พ้ืนที่
สาธารณะ  

1. ร้อยละของการปลูก
ต้นไม้ในพ้ืนที่ป่าต้นน้ า 
พ้ืนที่สาธารณะ  

1. กระตุ้นปลูกจิตส านึก
ให้เกิดการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน ในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ระบบนิเวศน์ในพ้ืนที่
อย่างเป็นรูปธรรมและ
ต่อเนื่อง 

2. การก่อสร้างฝาย 
ต้นน้ า ล าธาร  

2. ร้อยละของการ
ก่อสร้างฝายต้นน้ าล าธาร  

3.  ครัวเรือนที่มีการคัด
แยกและก าจัดขยะมูล
ฝอยที่ถูกต้อง   

3. ร้อยละของครัวเรือน
ที่มีการคัดแยกและก าจัด
ขยะมูลฝอยที่ถูกต้อง   

4. การบูรณาการในการ
บริหารจัดการปัญหา
สิ่งแวดล้อม เช่น หมอก
ควันไฟป่าและอุทกภัย
ระหว่างหน่วยงาน
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น กับหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคีพัฒนาที่
เกี่ยวข้อง 

4. จ านวนการบูรณาการ
ในการบริหารจัดการ
ปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น 
หมอกควันไฟป่าและ
อุทกภัยระหว่าง
หน่วยงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กับ
หน่วยงานภาครัฐและ
ภาคีพัฒนาที่เกี่ยวข้อง 

2.3 เป้าประสงค์  
ชุมชนมีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการพัฒนาเป็นเครือข่ายชุมชนแห่งการปฏิบัติ ในด้านการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ระบบนิเวศน์  
2.4 ตัวช้ีวัด 

1. การปลูกต้นไม้ในพ้ืนที่ป่าต้นน้ า พ้ืนที่สาธารณะ  
2. การก่อสร้างฝายต้นน้ าล าธาร  
3. ครัวเรือนที่มีการคัดแยกและก าจัดขยะมูลฝอยที่ถูกต้อง   
4. การบูรณาการในการบริหารจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น หมอกควันไฟป่าและอุทกภัย

ระหว่างหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับหน่วยงานภาครัฐและภาคีพัฒนาที่เกี่ยวข้อง 
2.5 ค่าเป้าหมาย 

1. ร้อยละของการปลูกต้นไม้ในพ้ืนที่ป่าต้นน้ า พ้ืนที่สาธารณะ  
2. ร้อยละของการก่อสร้างฝายต้นน้ าล าธาร  
3. ร้อยละของครัวเรือนที่มีการคัดแยกและก าจัดขยะมูลฝอยที่ถูกต้อง   
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4. จ านวนการบูรณาการในการบริหารจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น หมอกควันไฟป่าและ
อุทกภัยระหว่างหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับหน่วยงานภาครัฐและภาคีพัฒนาที่เกี่ยวข้อง 

2.6 กลยุทธ์  
   1. กระตุ้นปลูกจิตส านึกให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศน์ในพ้ืนที่อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 

 ๔) ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ 
1.ชุมชนและองค์กรภาค
สังคมในท้องถิ่นสามารถ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟ ูและสืบสาน 
ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม จ า รี ต
ประเพณีและภูมิปัญญา
อันเป็นเอกลักษณ์ของ
ท้องถิ่นของตนให้ด ารงอยู่
ได้อย่างยั่งยืน    
 

1. จ านวนและการเข้า
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ชุมชน 
ระบบฐานข้อมูล เพ่ือการ
สืบค้นภูมิปัญญา/ 
อัตลักษณ์ท้องถิ่น 
ศิลปวัฒนธรรม  

1. จ านวนและการเข้า
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ชุมชน 
ระบบฐานข้อมูล เพ่ือการ
สืบค้นภูมิปัญญา/       
อัตลักษณ์ท้องถิ่น 
ศิลปวัฒนธรรม ที่เพ่ิมข้ึน 

1. ส่งเสริมพัฒนาองค์
ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม 
สถาปัตยกรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นโดยเชื่อมโยงวิถีชีวิต
ชุมชน  
 2. การถ่ายทอดองค์

ความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมสู่เด็ก 
เยาวชน และประชาชน  
ในชุมชน 

2.  จ านวนการถ่ายทอด
องค์ความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมสู่เด็ก 
เยาวชน และประชาชน  
ในชุมชน 

3. การจัดกิจกรรม
ส่งเสริมวัฒนธรรมล้านนา 
การรณรงค์การใช้ภาษา/
การแต่งกายล้านนา การ
อนุรักษ์อักษรเมือง ดนตรี
พ้ืนเมือง ส่งเสริม
วัฒนธรรมประเพณี และ
คุณธรรมจริยธรรม รวมถึง
กิจกรรมทางศาสนา  

3. จ านวนครั้งในการจัด
กิจกรรมส่งเสริม
วัฒนธรรมล้านนา การ
รณรงค์การใช้ภาษา/การ
แต่งกายล้านนา การ
อนุรักษ์อักษรเมือง ดนตรี
พ้ืนเมือง ส่งเสริม
วัฒนธรรมประเพณี และ
คุณธรรมจริยธรรม รวมถึง
กิจกรรมทางศาสนา  

2.3 เป้าประสงค์ 
1. ชุมชนและองค์กรภาคสังคมในท้องถิ่นสามารถอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู  และสืบสาน

ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นของตนให้ด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน    
2.4 ตัวช้ีวัด 

2.  จ านวนและการเข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้ชุมชน ระบบฐานข้อมูล เพ่ือการสืบค้นภูมิปัญญา/
อัตลักษณ์ท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม 

3.  ระบบฐานข้อมูล และการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมสู่เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในชุมชน 
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4.  จ านวนครั้งในการจัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมล้านนา การรณรงค์การใช้ภาษา/การ
แต่งกายล้านนา การอนุรักษ์อักษรเมือง ดนตรีพื้นเมือง ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี และคุณธรรมจริยธรรม 
รวมถึงกิจกรรมทางศาสนา  

2.5 ค่าเป้าหมาย 
1.  จ านวนและการเข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้ชุมชน ระบบฐานข้อมูล เพ่ือการสืบค้นภูมิปัญญา/

อัตลักษณ์ท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม ที่เพ่ิมข้ึน 
2.  จ านวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมสู่เด็กเยาวชน และประชาชน ใน

ชุมชน 
3.  จ านวนครั้งในการจัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมล้านนา การรณรงค์การใช้ภาษา/การ

แต่งกายล้านนา การอนุรักษ์อักษรเมือง ดนตรีพ้ืนเมือง ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี และคุณธรรมจริยธรรม 
รวมถึงกิจกรรมทางศาสนา  

2.6 กลยุทธ์  
1.  ส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม จารีตประเพณี และภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นโดยเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชน  

 ๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม  
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ 

1. ประชาชนกลุ่มต่างๆ 
โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและ
เยาวชน ผู้สูงอายุ คน
พิการ และผู้ประสบ
ปัญหา ทางสังคม ได้รับ
บริการและสวัสดิการจาก
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอย่างทั่วถึง 
รวดเร็วและเป็นธรรม   
บนพื้นฐานของการพึ่งพา
ตนเอง 
 

1.  การจัดกิจกรรม
ส่งเสริมและสนับสนุน
ประชาชน ผู้ท่ีด้อยโอกาส 
ผู้ประสบปัญหาสังคม ทั้ง
ในด้านการศึกษา การจัด
สวัสดิการ  การ
สงเคราะห์ การส่งเสริม
สุขภาวะ การป้องกันโรค 
และฟื้นฟูสมรรถภาพ 
การพัฒนาอาชพี การ
เข้าถึงปัจจัยการผลิต     

1. ร้อยละของการ
กระจายงบประมาณและ
โครงการด้าน
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ การ
คมนาคมขนส่งในพื้นที ่
    

1.ส่งเสริมการศึกษาและ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
 
2.ส่งเสริมสุขภาวะท่ีดีของ
ประชาชน 
 
3. พัฒนาคุณภาพชีวิต 
สร้างโอกาสและพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย 
เช่น เด็ก เยาวชน สตรี 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส ให้มีความรู้
และทักษะการประกอบ
อาชีพสามารถพึ่งพา
ตนเองอย่างยั่งยืน 
 

2. ความพึงพอใจของ
ประชาชนกลุ่มต่างๆ ต่อ
การได้รับบริการและ
สวัสดิการ และการ
สงเคราะห์  ผู้ที่ด้อย
โอกาส ผู้ประสบปัญหา
สังคม จากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ท้ัง
ในด้านการศึกษา การจัด
สวัสดิการ การส่งเสริมสุข
ภาวะ การพัฒนาอาชพี 
การเข้าถึงปัจจัยการผลิต   

2. ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนท่ีรับบริการ
ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ และการ
คมนาคมขนส่งในพื้นที ่
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2.3 เป้าประสงค์ 
1. ประชาชนกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ประสบ

ปัญหา ทางสังคม ได้รับบริการและสวัสดิการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างทั่วถึง รวดเร็วและเป็น
ธรรม   บนพื้นฐานของการพ่ึงพาตนเอง 

2.4 ตัวช้ีวัด 
1.  การจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนประชาชน ผู้ที่ด้อยโอกาส ผู้ประสบปัญหาสังคม 

ทั้งในด้านการศึกษา การจัดสวัสดิการ  การสงเคราะห์ การส่งเสริมสุขภาวะ การป้องกันโรค และฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ การพัฒนาอาชีพ การเข้าถึงปัจจัยการผลิต   

2. ความพึงพอใจของประชาชนกลุ่มต่างๆ ต่อการได้รับบริการและสวัสดิการ และการ
สงเคราะห์  ผู้ที่ด้อยโอกาส ผู้ประสบปัญหาสังคม จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งในด้านการศึกษา การ
จัดสวัสดิการ การส่งเสริมสุขภาวะ การพัฒนาอาชีพ การเข้าถึงปัจจัยการผลิต 

2.5 ค่าเป้าหมาย 
1. ร้อยละของการกระจายงบประมาณและโครงการด้านสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 

การคมนาคมขนส่งในพ้ืนที ่
2. ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่รับบริการระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และ

การคมนาคมขนส่งในพ้ืนที ่
2.6 กลยุทธ์  

1. ส่งเสริมการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิต 
2. ส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของประชาชน 
3. พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างโอกาสและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย เช่น เด็ก เยาวชน 

สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ให้มีความรู้และทักษะการประกอบอาชีพสามารถพ่ึงพาตนเองอย่าง
ยั่งยืน  

6) ยุทธศาสตร์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน  
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ 

1. ประชาชนมีความ
สามัคคีและร่วมมือกัน ให้
สามารถป้องกันและ
รับมือกับ สาธารณภัย
ต่างๆได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ   

 

1.  จุดเสี่ยงในพ้ืนที่
ชุมชน ที่อาจจะเกิดการ
แพร่ระบาดของยาเสพติด 
รวมทั้งปัญหา
อาชญากรรม และปัญหา
ด้านต่างๆ ในชุมชน  

1.  จ านวนจุดเสี่ยงใน
พ้ืนที่ชุมชน ที่อาจจะเกิด
การแพร่ระบาดของยา
เสพติด รวมทั้งปัญหา
อาชญากรรม และปัญหา
ด้านต่างๆ ในชุมชนลดลง 

1. ส่งเสริมเครือข่ายภาค
ประชาชน ให้มีความ
สามัคคีตระหนักและมี
ส่วนร่วมในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาในชุมชน
โดยชุมชน พัฒนาบุลากร 
เทคโนโลยีและ
กระบวนการอ่ืนที่
ก่อให้เกิดความสงบ
เรียบร้อยและความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน และการ
ป้องกันแก้ไขปัญหายา
เสพติดและอบายมุข 
ภายในชุมชน 

2. อาสาสมัครในการเฝ้า
ระวัง ให้ข้อมูล
ประชาสัมพันธ์และ
รณรงค์ป้องกันภัยต่างๆ   
ที่อาจเกิดในชุมชน อัน
เกี่ยวกับการละเมิด
กฎหมายของรัฐ และการ
ประกอบอาชีพที่ผิด
กฎหมาย  

2. จ านวนที่เพ่ิมข้ึนของ
อาสาสมัครในการเฝ้า
ระวัง ให้ข้อมูลประชา- 
สัมพันธ์และรณรงค์
ป้องกันภัยต่างๆที่อาจ
เกิดในชุมชน อันเกี่ยวกับ
การละเมิดกฎหมายของ
รัฐ และการประกอบ
อาชีพที่ผิดกฎหมาย   
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2.  ลดปัญหายาเสพติด 
และสร้างความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินใน
ชุมชน 
 

3. กิจกรรมรณรงค์และ
การป้องกันภัยจาก
อุบัติเหตุจราจรบนท้อง
ถนน การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย การ
ป้องกันแก้ไขปัญหายา
เสพติดและอบายมุข   

3. จ านวนกิจกรรม
รณรงค์และการป้องกัน
ภัยจากอุบัติเหตุจราจร
บนท้องถนน การป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 
การป้องกันแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดและอบายมุข   

 

 4. ความพึงพอใจของ
ประชาชน ต่อการ
ป้องกันภัยจากอุบัติเหตุ
จราจรบนท้องถนน การ
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย การป้องกัน
แก้ไขปัญหายาเสพติด
และอบายมุขในชุมชน   

4. ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชน ต่อการ
ป้องกันภัยจากอุบัติเหตุ
จราจรบนท้องถนน การ
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย การป้องกัน
แก้ไขปัญหายาเสพติด
และอบายมุขในชุมชน   

 

2.3  เป้าประสงค์ 
1. ประชาชนมีความสามัคคีและร่วมมือกัน ให้สามารถป้องกันและรับมือกับ สาธารณภัย

ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
2.  ลดปัญหายาเสพติด และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชน 

2.4  ตัวช้ีวัด 
1.  จุดเสี่ยงในพ้ืนที่ชุมชน ที่อาจจะเกิดการแพร่ระบาดของยาเสพติด รวมทั้งปัญหา

อาชญากรรม และปัญหาด้านต่างๆ ในชุมชน  
2. อาสาสมัครในการเฝ้าระวัง ให้ข้อมูลประชาสัมพันธ์และรณรงค์ป้องกันภัยต่างๆ   ที่อาจ

เกิดในชุมชน อันเกี่ยวกับการละเมิดกฎหมายของรัฐ และการประกอบอาชีพที่ผิดกฎหมาย  
3. กิจกรรมรณรงค์และการป้องกันภัยจากอุบัติเหตุจราจรบนท้องถนน  การป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข 
4. ความพึงพอใจของประชาชน ต่อการป้องกันภัยจากอุบัติเหตุจราจรบนท้องถนน  การ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขในชุมชน   
2.5  ค่าเป้าหมาย 

1.  จ านวนจุดเสี่ยงในพ้ืนที่ชุมชน ที่อาจจะเกิดการแพร่ระบาดของยาเสพติด รวมทั้งปัญหา
อาชญากรรม และปัญหาด้านต่างๆ ในชุมชนลดลง 

2. จ านวนอาสาสมัครที่เพ่ิมขึ้นในการเฝ้าระวัง ให้ข้อมูลประชาสัมพันธ์และรณรงค์ป้องกัน
ภัยต่างๆ   ที่อาจเกิดในชุมชน  อันเกี่ยวกับการละเมิดกฎหมายของรัฐ และการประกอบอาชีพที่ผิดกฎหมายที่
เพ่ิมข้ึน  

3. จ านวนกิจกรรมรณรงค์และการป้องกันภัยจากอุบัติเหตุจราจรบนท้องถนน การป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข   

4. ระดับความพึงพอใจของประชาชน ต่อการป้องกันภัยจากอุบัติเหตุจราจรบนท้องถนน 
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขในชุมชน   
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2.6  กลยุทธ์  
  1. ส่งเสริมเครือข่ายภาคประชาชน ให้มีความสามัคคีตระหนักและมีส่วนร่วมในการป้องกัน

และแก้ไขปัญหาในชุมชนโดยชุมชน พัฒนาบุลากร เทคโนโลยีและกระบวนการอ่ืนที่ก่อให้เกิดความสงบ
เรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข ภายใน
ชุมชน 

   ๗) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ 

1. องค์กรมีการบริหาร
จั ด ก า ร ภ า ย ใ ต้ ห ลั ก      
ธรรมาภิบาลและการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  

  
 

1. ความพึงพอใจ
ประชาชนต่อการบริหาร
จัดการและการบริการ
ประชาชนภายใต้หลัก  
ธรรมาภิบาลและการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  

1. ระดับความพึงพอใจ
ประชาชนต่อการบริหาร
จัดการและการบริการ
ประชาชนภายใต้หลัก  
ธรรมาภิบาลและการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  

1. สร้างจิตส านึกและ
พัฒนาขีดความสามารถ
บุคลากรท้องถิ่น 
2. เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพและ      
ธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการ 
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนในการ
ตรวจสอบควบคุม 
 

2. จ านวนเรื่องร้องเรียน
จากชุมชน กลุ่มองค์กร 
หน่วยงานและผู้มีส่วนได้
เสียจากการด าเนินงาน
ในการพัฒนาของท้องถิ่น   

2. จ านวนเรื่องร้องเรียน
จากชุมชน กลุ่มองค์กร 
หน่วยงานและผู้มีส่วนได้
เสียจากการด าเนินงาน
ในการพัฒนาของท้องถิ่น 
ลดลง  

2.3 เป้าประสงค์ 
1.  องค์กรมีการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  

2.4 ตัวช้ีวัด 
1. ความพึงพอใจประชาชนต่อการบริหารจัดการและการบริการประชาชนภายใต้หลัก     

ธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  
2. จ านวนเรื่องร้องเรียนจากชุมชน กลุ่มองค์กร หน่วยงานและผู้มีส่วนได้เสียจากการ

ด าเนินงานในการพัฒนาของท้องถิ่น   
2.5 ค่าเป้าหมาย 

1. ระดับความพึงพอใจประชาชนต่อการบริหารจัดการและการบริการประชาชนภายใต้
หลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  

2. จ านวนเรื่องร้องเรียนจากชุมชน กลุ่มองค์กร หน่วยงานและผู้มีส่วนได้เสียจากการ
ด าเนินงานในการพัฒนาของท้องถิ่น ลดลง  

2.6 กลยุทธ์  
1. สร้างจิตส านึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรท้องถิ่น 
2. เสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการตรวจสอบควบคุม 
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2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)   
    การก าหนดต าแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ได้มีการก าหนดต าแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ.๒61-๒๕64) 
ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ที่ก าหนดต าแหน่งการพัฒนา (Positioning)  คือ  Food Valley  
เกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย (พืชผักเมืองหนาว ล าไย มะม่วง กาแฟ สมุนไพร/ไก่ประดู่หางด า นม
พรีเมียม) และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕61-๒๕64) ที่ก าหนด
ต าแหน่งการพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่  คือ เมืองแห่งเกษตรปลอดภัย: Northern Food Valley  เทศบาล
ต าบลเจดีย์แม่ครัว จึงก าหนดต าแหน่งการพัฒนา (Positioning) คือ “ศูนย์กลางการพัฒนาการเกษตรตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” Central Agricultural Development Sufficient economy 
โดยมุ่งเน้นการด าเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรเศรษฐกิจตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยกระบวนการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาและแก้ไขปัญหา ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยชุมชนยึด
หลักและปฏิบัติตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีอาชีพ พ่ึงพาตนเองได้ ก่อให้เกิดภูมิคุ้มกันทาง
เศรษฐกิจ เน้นการสนับสนุนให้เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตทางด้านการเกษตร ในพ้ืนที่ ได้แก่ข้าว
ปลอดโรคเพ่ือเป็นเมล็ดพันธุ์ เกษตรปลอดสารพิษ โดยสร้างความหลากหลายและการบริหารจัดการสมัยใหม่ 
และสร้างมูลค่าเพ่ิม โดยการน าวัฒนธรรมล้านนามาสร้างเอกลักษณ์และเรื่องราว เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้า 
ด ารงความเป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติโดยฟ้ืนฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้และแหล่งน้ า   

 ๒.๘  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
    การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ดังนี้ 
   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล     

เป้าประสงค ์ 

ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร ์
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3.  การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
3.1  การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองท้องถิ่น 

   การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว ในระยะ 5 ปี  
พ.ศ. 2561-2565  ยึดหลักและแนวคิดการพัฒนาที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแนวนโยบายและทิศทางการ
พัฒนาในระดับต่าง ๆ ทั้ง แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) แนวนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาภาคเหนือ แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด (พ.ศ.๒561-๒๕64) ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  
๔ ปี (พ.ศ.๒๕61-๒๕64) ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
เชียงใหม่ (พ.ศ.2561-2564) กรอบแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และนโยบายนายกเทศมนตรีต าบล
เจดีย์แม่ครัว ที่ได้แถลงต่อสภาเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว ตลอดจนภารกิจและอ านาจหน้าที่ของเทศบาล
ต าบล ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังค านึงถึงศักยภาพการพัฒนาของ
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว แผนชุมชนและปัญหาความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในต าบลให้อยู่ดีมีสุข ควบคู่ไปกับการพัฒนาความสมดุลทุกมิติการพัฒนา  โดยทิศทางการ
พัฒนาในระดับต่างๆ ที่สัมพันธ์กับกรอบแนวคิดในการวางแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  โดย
วิเคราะห์ปัญหาโดยใช้เทคนิค SWOT analysis และจัดล าดับความส าคัญของปัญหา  สามารถสรุปประเด็น
ปัญหาและความต้องการของประชาชน ซึ่งประกอบด้วย จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และข้อจ ากัดของแต่ละด้าน
ของการพัฒนา ได้ดังนี ้   

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนา  โดยเทคนิค SWOT Anlysis  
ปัจจัยภายใน  
จุดแข็ง (Strengths) หมายถึง ขีดความสามารถหรือทรัพยากรที่มีอยู่ภายในองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น     ซึ่งสามารถนามาจัดการเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ ภารกิจ และจุดมุ่งหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  
จุดอ่อน (Weakness) หมายถึง ความผิดพลาดหรือข้อด้อยในท้องถิ่นซึ่งมีผลท าให้ไม่บรรลุตามแนว

ทางการพัฒนาที่วางไว้  
ปัจจัยภายนอก  
โอกาส (Opportunities) หมายถึง สถานการณ์และสิ่งแวดล้อมภายนอกที่มีลักษณะเกื้อกูลหรือ

สนับสนุนต่อแนวทางการพัฒนา  
อุปสรรค (Threat) หมายถึง สถานการณ์และสิ่งแวดล้อมภายนอกท้องถิ่นที่มีลักษณะส่งผลให้เกิด

ความเสียหาย หรือมีผลด้านลบต่อการพัฒนา  

1. ผลการวิเคราะห์ประเด็นหลักในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
จุดแข็ง  
พ้ืนที่ในเขตเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัวมีเส้นทางการคมนาคมที่ครอบคลุมพ้ืนที่ มีถนนที่สามารถ

ติดต่อกันได้ทั่วทุกหมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงและสามารถขยายเพ่ือให้บริการแก่ราษฎร   ที่จะเพ่ิมขึ้นได้ใน
อนาคตอย่างเพียงพอ มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  มีน้ าจากคลองชลประทาน
เขื่อนแม่งัดไหลผ่านในเขตเทศบาลท าให้มีน้ าส าหรับท าการเกษตรเพียงพอตลอดปี  

จุดอ่อน  
บางส่วนในพื้นท่ีขาดแคลนสิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เช่น ระบบระบายน้ า โทรศัพท์สาธารณะ 

ถนนสายรองเป็นถนนคอนกรีต และถนนลูกรังที่มีความกว้างของผิวจราจรระหว่าง  3-4 เมตร ริมสองฟาก
ถนนเกือบทั้งหมดไม่มีทางเท้า ผิวจราจรกว้างติดเขตรั้วของบ้านเรือนราษฎร และไม่มีพ้ืนที่ส าหรับขยายถนน
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โดยไม่ต้องเวนคืนหรือซื้อที่ดินจากราษฎร  อีกทั้งริมสองฟากถนนส่วนใหญ่ไม่มีระบบระบายน้ า พ้ืนที่บาง
หมู่บ้านเป็นพ้ืนที่ลาดเนินเขา เวลาฝนตกน้ าจะไหลลงสู่ที่ต่ ากว่าท าให้บ้านเรือนประชาชนได้รับความ
เดือดร้อนเนื่องจากไม่มีทางระบายน้ าสองข้างถนน  ท าให้ช่วงฤดูฝนบางพ้ืนที่มีปัญหาน้ าท่วมขัง พ้ืนที่ต าบล
เป็นพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดสาธารณภัยโดยเฉพาะอุทกภัยน้ าป่าไหลหลาก เป็นพ้ืนที่รับน้ าจากภูเขา
ทางด้านทิศตะวันออกของต าบลและเคยได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์น้ าป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม 
ตลิ่งล าห้วยและสะพานช ารุด  จากเหตุน้ าป่าไหลหลากจ านวนหลายจุดหลายหมู่บ้านน้ าประปาไม่เพียงพอ
และไม่สะอาด มีสีขุ่น มีสนิมเหล็ก สิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการบางประเภทไม่ได้รับการดูแลรักษา อย่าง
เหมาะสม เช่น ถนนบางสาย ช ารุดทรุดโทรมเป็นหลุมบ่อ  การขาดแคลนพ้ืนที่สาธารณะที่จะน ามาใช้เป็นที่ตั้ง
สิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ขาดอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน  

โอกาส  
ยุทธศาสตร์จังหวัดและนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ยั งคงให้ความส าคัญ

กับโครงสร้างพ้ืนฐานและสนับสนุนเกี่ยวกับปัญหาเรื่องน้ า อีกทั้งรัฐบาล ยังให้การสนับสนุนงบประมาณใน
ด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง  

อุปสรรค  
การขยายเขตไฟฟ้าอยู่ในอ านาจหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและกรมทางหลวงท าให้ต้องเสีย

งบประมาณจ านวนมากในการอุดหนุนแต่ละครั้งที่มีการขอขยายเขตไฟฟ้า ขาดการป้องกันอย่างถาวรในการ
กัดเซาะการพังทลายของดินจากภูเขา ท าให้เกิดอุทกภัยได้ง่ายและกระทบต่อโครงสร้างพ้ืนฐาน ก่อให้เกิดการ
ช ารุดเสียหาย แม้นโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จะให้การสนับสนุนในด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานแต่หลักเกณฑ์ของการพิจารณางบประมาณนั้นไม่เอ้ือต่อท้องถิ่น  เช่น  ต้องเป็นโครงการที่บูรณาการ
ร่วมกับท้องถิ่นอ่ืน โดยเฉพาะหากเป็นถนน ต้องมีหน้าผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า 6 เมตร  เป็นต้น  

2. การวิเคราะห์ประเด็นหลักในการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
จุดแข็ง  

  ผู้บริหารเทศบาลได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยได้ก าหนดไว้ในนโยบายอย่าง
ชัดเจน ที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เยาวชน ผู้พิการ ผู้สูงอายุ   หรือ
ผู้ด้อยโอกาส ส่งเสริมความเป็นอยู่ของราษฎรในต าบลแม่แฝกใหม่ แบบเศรษฐกิจพอเพียง  มีเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบในการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ไม่ว่าจะเป็นงานพัฒนาชุมชนและสังคม
สงเคราะห์ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 
ประชาชนมีความสมานฉันท์ไม่มีความแตกแยกในการนับถือศาสนาและ มีความสามารถในวิชาชีพจนสามารถ
รวมเป็นกลุ่มอาชีพ เป็นพ้ืนที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การท าการเกษตร มีสถานีต ารวจอยู่ในพ้ืนที่ ซึ่งมี
เจ้าหน้าที่ประจ าการอยู่ตลอด 24 ชั่วโมง อีกทั้งยังมีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและอุปกรณ์ กู้ชีพ 
กู้ภัย พร้อมปฏิบัติงานได้ทันที และมีชุดรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้านทุกหมู่บ้านที่พร้อมปฏิบัติ
หน้าที่  

จุดอ่อน  
  ไม่มีแหล่งงานส าหรับคนหนุ่มสาวโดยเฉพาะผู้ที่จบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ท าให้ต้องออกไปทา
งานนอกพ้ืนที่ อีกทั้งจ านวนผู้สูงอายุมีปริมาณเพ่ิมมากขึ้นท าให้งบประมาณในการช่วยเหลือมีไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการและประชาชนบางส่วนมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ  
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โอกาส  
การถ่ายโอนภารกิจต่างๆ และการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นมีอิสระในการบริหารจัดการงบประมาณ

ของท้องถิ่นเอง และท าให้สามารถดูแลบริหารจัดการได้อย่างทั่วถึงและใกล้ชิดกลุ่มเป้าหมาย อีกทั้งรัฐบาล
ผลักดันนโยบายด้านคุณภาพชีวิตหลายประการท าให้มีประชาชนได้รับประโยชน์  

อุปสรรค  
อาชีพหลักเรื่องการเกษตร ซึ่งมีอ านาจการต่อรองต่ า อีกทั้งราคายังไม่แน่นอน ในอนาคตมีแนวโน้ม

ว่าประชากรจ านวนมากจะเป็นผู้สูงอายุ ซึ่งนอกจากจะทาให้ผลผลิตลดลงแล้ว ยังเพ่ิมภาระแก่ครอบครัวและ
ท้องถิ่นในการดูแล ความไม่แน่นอน ความแปรปรวนของดินฟ้าอากาศเสี่ยงต่อการเกิดภัยต่างๆต่อประชาชน
ได้ง่าย และผันผวนทางเศรษฐกิจโลกส่งผลค่าครองชีพสูงขึ้น เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจตกต่ า ค่าครองชีพ
สูงขึ้น ประกอบกับสภาวะการเมืองและสถานการณ์ชายแดนประเทศไทยยังไม่ค่อยสงบ  การกระจายของสื่อ
อย่างรวดเร็ว ท าให้เหตุการณ์เหล่านี้ส่งผลกระทบ   ต่อความรู้สึกของประชาชนเป็นอย่างมาก ก่อให้เกิด
ความเครียดสุขภาพจิตเสื่อมโทรม  

3. การวิเคราะห์ประเด็นหลักในการพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข  
จุดแข็ง  
มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลอยู่ในเขตพ้ืนที่ และในส่วนของเทศบาลเจดีย์แม่ครัว มีพนักงาน

และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมรับผิดชอบด้านนี้โดยตรง อีกทั้งอยู่ใกล้โรงพยาบาลสันทรายและ
โรงพยาบาลนครพิงค์ ท าให้ง่ายต่อการเข้าถึงและรับบริการด้านสาธารณสุข มีเครือข่ายอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ในการเฝ้าระวังโรคระบาดและโรคติดต่อในพ้ืนที่ อีกทั้งยังมีการท ากิจกรรมร่วมกัน
อย่างสม่ าเสมอ  

จุดอ่อน  
ขาดการรณรงค์และเฝ้าระวังเรื่องยาเสพติด สิ่งเสพติด อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องท าให้ปัญหายาเสพ

ติดเริ่มกลับกลับมาในชุมชนอีก ประชาชนบางส่วนยังไม่ให้ความส าคัญกับสุขภาพโดยเฉพาะการเลือก
รับประทานอาหารที่มีคุณภาพได้มาตรฐานอีกท้ังการเข้าร่วมกิจกรรมด้านสุขภาพและการออกก าลังกายยังอยู่
ในเกณฑ์ต่ า   

โอกาส  
ปัจจุบันทุกภาคส่วนให้ความส าคัญกับการดูแลรักษาสุขภาพกายและสุขภาพใจ อีกทั้งสื่อแขนงต่าง ๆ 

มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอท าให้ประชาชนรับรู้ได้หลายทาง  จึงท าให้ประชาชนเริ่ม
ตื่นตัวอีกท้ังนโยบายรัฐส่งเสริมด้านสุขภาพและการรณรงค์เก่ียวกับการควบคุมโรคระบาดและโรคติดต่อ  

อุปสรรค  
อิทธิพลสื่อมวลชนมีการเสนอข่าวโดยเสรีท าให้รู้จักสารเสพติด วิธีใช้เพ่ิมมากขึ้นและการก่อ

อาชญากรรมท าได้หลายรูปแบบ มีวิธีพลิกแพลงใช้เทคนิคที่สูงขึ้น อีกทั้งสื่อยังเสนอทางเลือกในการบริโภค
แบบประเทศตะวันตก ท าให้เยาวชนมีค่านิยมที่ฟุ้งเฟ้อ ฟุ่มเฟือยในการเลือกบริโภคอาหารที่ไม่มีประโยชน์  
ความเจริญทางด้านเทคโนโลยีส่งผลต่อพฤติกรรมด้านสุขภาพมีแนวโน้มแย่ลง เนื่องจากวิถีชีวิตในการด ารงชีพ
ของประชาชนที่เปลี่ยนไปตามภาวะเศรษฐกิจท าให้มีโรคที่เกิดจากพฤติกรรม เช่น เบาหวาน ความดันมี
แนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น อีกทั้งโรคใหม่ๆได้เกิดขึ้นและแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้การพัฒนาทางด้าน
สาธารณสุขต้องเพ่ิมขีดความสามารถมากขึ้นถึงจะตามทัน  
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4. การวิเคราะห์ประเด็นหลักในการพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  
จุดแข็ง  

  ผู้บริหารมีนโยบายในการส่งเสริมการศึกษาในสังกัดเทศบาลและ สถานศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน 
(โรงเรียนระดับประถมและมัธยม) ในเขตพ้ืนที่ส าหรับการรองรับประชาชนทั้งปัจจุบันและในอนาคต ให้การ
สนับสนุนงบประมาณแก่สถานศึกษาทุกระดับในเขตพ้ืนที่โดยเฉพาะสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลระดับก่อน
วัยเรียนและระดับปฐมวัย มีการจัดกิจกรรมสนับสนุนการสืบสานประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้
ความส าคัญกับงานประเพณีอย่างต่อเนื่องทุกปี ร่วมอนุรักษ์การเรียนรู้และสืบทอดภูมิปัญญา วิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น โรงเรียน วัด และสถานที่ราชการต่างๆ  

จุดอ่อน  
  เทศบาลมีงบประมาณไม่เพียงพอในการปรับปรุงอาคารสถานศึกษา พัฒนาอุปกรณ์การเรียนการสอน 
และการให้ทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่ยากจน ให้มีโอกาสศึกษาในระดับอุดมศึกษา  กลุ่มเยาวชน   ไม่มี
เวลามาสืบสานประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือร่วมอนุรักษ์ การเรียนรู้และสืบทอดภูมิปัญญา วิถีชีวิต
และวัฒนธรรมท้องถิ่น เนื่องจากต้องไปศึกษาต่อจึงไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ในพื้นท่ี 

โอกาส  
มีการถ่ายโอนงบประมาณด้านโครงการอุดหนุนเฉพาะกิจ ลงมาสู่ท้องถิ่นทาให้ท้องถิ่น ได้รับการ

จัดสรรงบประมาณในด้านการศึกษา การตื่นตัวของสังคมไทยในการร่วมรักษา อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย อีกทั้ง
ทุกหน่วยงานเริ่มให้ความส าคัญและพยายามร่วมกันปลุกจิตสานึกให้ร่วมกันสืบทอด  

อุปสรรค  
  ปัจจุบันการถ่ายโอนการศึกษายังขาดความชัดเจน กระแสวัตถุนิยม อิทธิพลของสื่อท าให้รับ
วัฒนธรรมภายนอกได้ง่ายอีกทั้งกระแสสังคมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ไม่ยั่งยืน ถาวร มักจะให้ความส าคัญในช่วง
ระยะเวลาสั้นๆ การขาดแคลนบุคลากรด้านการศึกษา  

5. การวิเคราะห์ประเด็นหลักการพัฒนาด้านการพัฒนาการเมืองการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล  
จุดแข็ง  

  มีการจัดบริหารจัดการท้องถิ่นแบบประชาชนมีส่วนร่วม ประชาชนก็มีความตื่นตัวทางการเมือง
ค่อนข้างสูงเช่นเดียวกันความร่วมมือทางการเมืองของประชาชนกับเทศบาล ด้านการบริหารผู้บริหารได้เน้น
การท างานแบบมีส่วนร่วมโดยยึดหลักคิดการท างานเชิงยุทธศาสตร์ที่เน้นผลงานเป็นหลัก การก าหนดแผนงาน
โครงการ และเป้าหมายร่วมกันของทุกฝ่าย ทั้งฝ่ายบริหาร สภาฯ ข้าราชการ และประชาชน นอกจากนั้น 
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่มีความพร้อมในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและเป็นผู้มี
ประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานในส่วนที่รับผิดชอบมีอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย
และมีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานอีกทั้งมีการแบ่งโครงสร้างการบริหารงานขององค์กรที่ชัดเจน
องค์กรมีการท างานเป็นระบบ  มีความหลากหลายของช่องทางในการให้ข่าวสารแก่ประชาชน   เช่น  เสียง
ตามสาย วิทยุชุมชน เว็บไซต์ เว็บบอร์ด  

จุดอ่อน  
  ในด้านการเมืองท้องถิ่น ถึงแม้ประชาชนจะมีการตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในทางการเมืองท้องถิ่น
สูง แต่ประชาชนในพ้ืนที่ส่วนใหญ่เริ่มมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปในเรื่องของการพ่ึงพาตนเอง   ลดการพ่ึงพา
ตนเองน้อยลง แต่กลับมาเรียกร้องจากเทศบาลแทน  

โอกาส  
กฎหมายก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ให้อ านาจ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการด าเนินงานเพ่ือแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชน นอกจากนั้น
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กระแสความคิดเรื่องการท างานแบบมีส่วนร่วมของประชาชนและกระแสการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลก ท าให้ประชาชนเริ่มมีแนวคิดในการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นและมีส่วนร่วมในการตัดสินหรือให้ข้อเสนอแนะแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการด าเนินกิจการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระบบการติดต่อสื่อสาร มีความสะดวก รวดเร็ว ท าให้การรับรู้ ข้อมูลข่าวสาร
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างกว้างขวาง  

อุปสรรค  
  การจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยรัฐบาลยังขาดความแน่นอน  ท าให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถวางแผนด าเนินงานระยะยาว  การปฏิรูปราชการยังมีการเปลี่ยนแปลง
เคลื่อนไหวตลอดเวลาและมีผลกระทบต่อองค์กร ท าให้ประชาชนขาดความเชื่อมั่น  ในทิศทางการพัฒนา
ท้องถิ่น ส่วนราชการอ่ืนๆ โดยเฉพาะส่วนราชการนอกพ้ืนที่จัดท าโครงการ/แผนงานขอรับการอุดหนุน
งบประมาณจากเทศบาลในแต่ละปีจ านวนมาก ส่งผลกระทบให้ภาระค่าใช้จ่ายของเทศบาลเพ่ิมมากขึ้นท าให้
งบประมาณท่ีจะน าไปพัฒนาในด้านอ่ืนลดลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  

6. การวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
จุดแข็ง  
ปัจจุบันสภาพแวดล้อมโดยทั่วไปในเขตของเทศบาลยังอยู่ในสภาพที่ดี เพราะได้รับการอนุรักษ์ 

ปกป้องรวมถึงยกระดับให้ดีขึ้น ผู้บริหารเทศบาลได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม   มีการส่งเสริมและจัดกิจกรรมการสร้างฝายชะลอน้ า (ฝายแม้ว) ต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี มีการ
ปลูกต้นไม้ในวันส าคัญต่างๆ อย่างต่อเนื่องให้ ประชาชน เยาวชน อีกทั้งสถานศึกษาสถานประกอบการในเขต
เทศบาลเข้ามา    มีส่วนร่วม  ให้ความส าคัญและปลูกฝังวิธีการคัดแยกขยะให้แก่ประชาชน  

จุดอ่อน  
  เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว ยังมีปัญหาด้านการจัดการขยะซ่ึงไม่ถูกคัดแยกอย่างจริงจัง จากครัวเรือน 
ท าให้ไม่สามารถลดปริมาณขยะในพ้ืนที่ลงได้ เทศบาลต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในการก าจัดขยะจ านวนมาก
ท าให้งบประมาณในการพัฒนาด้านอ่ืน การด าเนินงานในประเด็นสิ่งแวดล้อมจะต้องมีค่ าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานสูง   และที่ส าคัญประชาชนยังไม่ให้ความร่วมมือในการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมเท่าที่ควร เช่น 
การคัดแยกขยะของครัวเรือน ลดลง  ยังมีการเผาป่า เผาตอซังข้าวหลังจากที่มีการเก็บเกี่ยวท าให้เกิดปัญหา
หมอกควัน เกิดปัญหามลภาวะทางอากาศ   

โอกาส  
  ประเด็นเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจและเป็น
กระแสที่มีการรณรงค์กันตั้งแต่ระดับชุมชน ท้องถิ่น อ าเภอ จังหวัด ประเทศและระดับโลก  มีหน่วย
ด าเนินงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดทั้งองค์กรที่ไม่แสวงหาก าไร ด าเนินการสร้างจิตส านึกของประชาชน 
ตลอดทั้งการรณรงค์ให้มีการนาเอาทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วกลับมาใช้ซ้ าอีก มีการตั้งเครือข่ายคนรักษ์
สิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน  

อุปสรรค  
การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมไม่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่สามารถควบคุม

การเผาขยะและมลพิษในพ้ืนที่ อีกทั้งการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน และโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่  การ
ก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียโรงงาน จะต้องระวังมิให้กระทบต่อชุมชน ประกอบการ  โดยภาพรวมขาด
จิตส านึกในการควบคุมหรือปฏิบัติตามกฎหมาย  
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7. การวิเคราะห์ประเด็นหลักการพัฒนาเศรษฐกิจ การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการ
ท่องเที่ยว  

จุดแข็ง  
  พ้ืนที่มีศักยภาพในการก่อสร้าง ขยายโรงงานและฐานการผลิตอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรม
อาหารและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เพราะในพ้ืนที่เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม  มีผลผลิตทางการเกษตร
เพียงพอ มีทางคมนาคมสายหลัก คือ ถนนสายเชียงใหม่ – พร้าว มีปริมาณแรงงานในพ้ืนที่จ านวนมากพอ
ส าหรับการด าเนินการภาคผลิตในธุรกิจอุตสาหกรรม 

จุดอ่อน  
  ประชาชนขาดส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาท้องถิ่นตนเองอย่างจริงจังและตั้งใจ เกิดความเคยชินใน
การรับการบริการจากรัฐมากว่าที่จะพ่ึงพาตนเอง อีกทั้งประชาชนยังขาดความรู้ กระบวนการคิด และความ
กระตือรือร้นในการที่จะร่วมแสดงความคิดเห็นในการเสนอ ปัญหา กิจกรรม โครงการ แผนงาน การพัฒนา
ท้องถิ่นตนเองในเชิงการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว  

โอกาส  
รัฐบาลให้การสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน ให้ชุมชนพ่ึงตนเอง โดยเฉพาะมีส่วนร่วมในการ

พัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพพอจะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้  จะท าให้เกิดผลดีเชิงเศรษฐกิจแก่พ้ืนที่ในเขต
เทศบาลเพราะนักท่องเที่ยวจะแวะเข้ามาใช้บริการด้านต่าง ๆ เช่น ร้านขายอาหารเครื่องดื่ม ร้านขายของที่
ระลึก  

อุปสรรค  
  งบประมาณที่สนับสนุนแผนงานภาคประชาชนยังมีน้อยและยังไม่มีหน่วยงานใดที่คอยประสาน 
ถ่ายทอดองค์ความรู้ และด าเนินการในการปฏิบัติเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง ผลจากสภาวะเศรษฐกิจตกต่ าและ
ความไม่แน่นอนทางด้านการเมืองยิ่งท าให้เกิดการชะลอตัวในการลงทุน 

3.2  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
 การศึกษาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยในระยะต่อไป  (Bank of Thailand's 

Research Program on Thailand's Future Growth) อนาคตของเศรษฐกิจไทยในอีก 10-20 ปีข้างหน้า
นั้น  ชี้ให้เห็นว่าศักยภาพในการขยายตัว (Growth Potential) ของเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันลดลงจากในอดีต
อย่างมีนัย จากเดิมที่มักพูดกันถึงอัตราการขยายตัวตามศักยภาพของเศรษฐกิจที่ร้อยละ 5 ตัวเลขล่าสุด   อยู่
ที่ประมาณร้อยละ 3 เท่านั้น โดยเป็นผลจากข้อจ ากัดด้านปัจจัยแรงงาน ที่ก าลังแรงงานมีแนวโน้มลดลง
พร้อมกับการเข้าสู่สังคม ผู้สูงอายุ ข้อจ ากัดด้านปัจจัยทุน ที่สัดส่วนการลงทุนของประเทศอยู่ในระดับต่ ามา
เป็นเวลานาน และข้อจ ากัดด้านปัจจัยเทคโนโลยี ที่ภาคการผลิตขาดการวิจัยและพัฒนา ท าให้ไม่สามารถ
ปรับตัวตามความต้องการในตลาดโลกที่เปลี่ยนแปลงไปได้ ทั้งหมดนี้ ท าให้โอกาสที่ประเทศไทยจะติดกับดัก
รายได้ปานกลางเพ่ิมสูงขึ้น หรือต้องใช้เวลายาวนานในการก้าวข้ามเป็นประเทศรายได้สูง ตามวิสัยทัศน์ที่
รัฐบาลปัจจุบันอยากเห็นประเทศไทย "มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน" 

บริบทภายใน 
สภาพเศรษฐกิจไทย  
  ภายใต้สมมติฐาน (๑) แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉลี่ยร้อยละ ๓.๘ ในช่วง

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และร้อยละ ๔.๒ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๒) การลงทุนภาครัฐขยายตัว
เฉลี่ยร้อยละ ๔ (๓) ราคาน้ ามันเฉลี่ย ๗๐-๙๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และ
เฉลี่ย ๘๐-๑๐๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๔) ผลิตภาพการผลิตรวมขยายตัว
ร้อยละ ๒.๑ โดยผลิตภาพการผลิตภาคเกษตรหดตัวต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ  ๐.๘ ภาคอุตสาหกรรมขยายตัว
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เฉลี่ยร้อยละ ๒.๐ และภาคบริการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๐ (๕) การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 
๕ และ (๖) ก าลังแรงงานลดลงเฉลี่ยร้อยละ ๐.๒ และร้อยละ ๐.๗ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และ ๑๓ 
ตามล าดับภายใต้สมมุติฐานเหล่านี้ เศรษฐกิจไทยในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 
๓.๓–๔.๓ โดยมีค่ากลางของการประมาณการร้อยละ ๓.๘ ซึ่งท าให้เศรษฐกิจไทยจะสามารถขยับฐานะขึ้นเป็น
ประเทศ รายได้สูงในช่วงปี ๒๕๗๑ (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๔.๓ – ๒๕๗๔) (ในกรณีเศรษฐกิจ
ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓) การขยายตัวในกรณีฐานดังกล่าวท าให้เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงที่จะตกอยู่ภายใต้
กับดักประเทศรายได้ปานกลางอย่างถาวรมากขึ้น เมื่อค านึงถึงเงื่อนไขในระยะยาว โดยเฉพาะ (๑) การลดลง
ของก าลังแรงงานที่จะหดตัวเร่งขึ้นเป็นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๐ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๔ ซึ่งจะเป็นปัจจัยถ่วง
ต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น (๒) ขีดความสามารถด้านการคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเป็น
สิ่งจ าเป็นในการยกระดับฐานะประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงจะลดลงตามการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนของ
ประชากรผู้สูงอายุ (๓) จ้านวนประชากรรวมจะเริ่มลดลงในปี ๒๕๗๐ ซึ่งส่งผลให้อุปสงค์และการผลิตเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการในประเทศขยายตัวช้าลง (๔) การเพ่ิมขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศต่างๆ ที่การปรับตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุช้ากว่าไทย (๕) ภาระการใช้จ่ายเพ่ือดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นท าให้
การจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาประเทศเพ่ือยกระดับฐานะการพัฒนาประเทศมีข้อจ้ากัดมากขึ้น        
(๖) เกณฑ์รายได้ขั้นต่ าส าหรับการเป็นประเทศรายได้ขั้นสูงปรับตัวเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยประมาณ ๑๐๐-๒๐๐ 
ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปีตามการเพ่ิมขึ้นของรายได้และมาตรฐานการครองชีพของประเทศส าคัญๆ เงื่อนไข
ดังกล่าวท้าให้ประเทศไทยมีความสุ่มเสี่ยงที่จะไม่สามารถหารายได้ที่เพียงพอในการที่จะท าให้คนไทยได้รับ
การพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีความภาคภูมิ มีเกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคมภูมิภาคและในเวทีโลก 

การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยส่งผลให้อัตราการพ่ึงพิงของประชากรวัยแรงงาน

ต้องแบกรับการดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมสูงขึ้น โดยในปี ๒๕๕๓ มีประชากรวัยแรงงาน ๕ คนที่มีศักยภาพแบกรับ
ผู้สูงอายุ ๑ คน และคาดการณ์ว่าในปี ๒๕๘๓ จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง ๑.๗ คนแบกรับผู้สูงอายุ ๑ 
คน การขาดแคลนก าลังแรงงานท าให้ต้องน้าเข้าแรงงานไร้ทักษะจากประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
ตลาดแรงงานไทยในด้านการยกระดับรายได้และทักษะฝีมือแรงงานจะช้าลง ผลิตภาพแรงงานไทยอาจเพ่ิมขึ้น
ช้า ปัญหาการค้ามนุษย์ และการขาดการคุ้มครองทางสังคมขั้นพ้ืนฐานที่จ าเป็น ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อเนื่องที่
ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนไทย อาทิ อาชญากรรม โรคระบาด และภาระทางการคลังของระบบบริการทาง
สังคม อย่างไรก็ตาม นับเป็นโอกาสในการพัฒนาสินค้าและบริการ ธุรกิจบริการที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุที่
เพ่ิมข้ึนเป็นตัวเลขเบื้องต้น สศช. จะค านวณใหม่อีกครั้งเมื่อการปรับปรุงฐานข้อมูลในแบบจ าลองเสร็จสมบูรณ์
เกณฑ์ข้ันต่ าในปี ๒๕๔๖ ซึ่งอยู่ที่ ๑๒,๗๔๕ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี 

ความเหลื่อมล้ า 
   ความเหลื่อมล้ าเป็นปัญหาส าคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ โอกาสการ
เข้าถึงบริการภาครัฐและการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ น าไปสู่ความขัดแย้งในสังคม และเป็นอุปสรรคต่อการ
พัฒนาประเทศที่ลดทอนความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม จากการกระจายรายได้และ
ผลประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคม บางพ้ืนที่และบางสาขาการผลิตไม่ทั่วถึงเป็นธรรม
ผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตกอยู่ในกลุ่มที่มีโอกาสและรายได้สูง ท้าให้สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยร้อยละ 
๑๐ ของประชากรกับกลุ่มคนจนร้อยละ ๑๐ ของประชากร มีความแตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่า ในปี ๒๕๕๖ 
นอกจากนี้ความเหลื่อมล้ายังส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ อาทิ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น คนยากจนขาดโอกาส
การเข้าถึงบริการการศึกษาและสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม การแย่งชิงทรัพยากร การรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 
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  ความเป็นเมือง 
   การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ชนบทไปสู่ความเป็นเมืองมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเพ่ือลดความแออัดของ
เมืองหลวงและเมืองหลัก อันเป็นการกระจายความเจริญสู่พ้ืนที่นั้นๆ จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการลงทุนโครงสร้าง
พ้ืนฐาน การจัดบริการสาธารณะเพ่ือรองรับการเติบโตของเมือง การใช้ประโยชน์ของทรัพยากรท้องถิ่นทั้ง
ปัจจัยการผลิตและแรงงานไปสู่ภาคการค้า บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ 
ที่จะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลต่อการลดลงและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรท้องถิ่น การ
ลดลงของแรงงานในภาคเกษตร รวมทั้งปัญหาการบริหารจัดการขยะทั้งขยะชุมชนและอุตสาหกรรม ทั้งนี้ 
การเพ่ิมข้ึนของประชากรและแรงงานในพ้ืนที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
อย่างไรก็ตาม การผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการคนในเมืองที่
มากขึ้น จะส่งผลให้เกิดการประหยัดจากขนาด การขนส่งมีต้นทุนต่ าลง และการลงทุนในระบบสาธารณูปโภค
จะมีความคุ้มค่ามากขึ้น นอกจากนี้ ความต้องการแรงงานที่มากขึ้นจะมีส่วนเอ้ือหรือท้าให้จ าเป็นต้องมีการ
จัดตั้งสถาบันการศึกษาในพื้นที่เพ่ือตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการที่มีจ านวนมาก 

  การบริหารจัดการภาครัฐ 
   (๑) ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ วางกรอบด้านการบริหารจัดการ
ภาครัฐ เอ้ือต่อการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ มีมาตรา
ส าคัญๆ ที่จะช่วยสนับสนุนให้การบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาอาทิ มาตรา 
๖๙ หน่วยงานของรัฐ องค์การเอกชน หรือองค์กรใดที่ด าเนินกิจกรรมโดยใช้เงินแผ่นดิน มีหน้าที่ต้องเปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการดังกล่าวต่อสาธารณะ เพ่ือให้พลเมืองได้ติดตามและตรวจสอบมาตรา ๘๒ รัฐ
ต้องด าเนินการตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ และต้องจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอ่ืน ให้
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาและสร้างโอกาสเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรมอย่าง
ยั่งยืน กระจายอ านาจและจัดภารกิจ อ านาจหน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหว่างราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รวมทั้งมีกลไกป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มี
ประสิทธิภาพทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ฯลฯ มาตรา ๘๙ รัฐต้องด าเนินนโยบายการเงิน การคลัง และ
งบประมาณภาครัฐ โดยยึดหลักการรักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง และการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน อย่าง
คุ้มค่า จัดให้มีระบบการเงินการคลังเพ่ือสังคม มีระบบภาษีอากรที่มีความเป็นธรรม มีประสิทธิภาพ เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 
   (๒) ภาคประชาสังคมให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทางสังคม อาทิ 
มูลนิธิ สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัยต่างๆ น าเสนอผลการติดตาม วิเคราะห์ สังเคราะห์ เรื่องที่เกี่ยวกับ
การบริหารจัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาทั้งประเด็นธรรมาภิบาล การทุจริต
คอร์รัปชั่นทั้งการคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่และคอร์รัปชั่นภาคครัวเรือน การบริหารจัดการภาครัฐและการ
กระจายอ านาจ เพื่อรายงานข้อค้นพบและข้อเสนอแนะสู่สาธารณะ เป็นแรงกดดันให้ผู้มีอ านาจภาครัฐหันมา
พิจารณา ทบทวน แนวนโยบาย มาตรการ และกลไกการท างานต่างๆ ให้เหมาะสมมากข้ึน 

บริบทภายนอก 
  การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก 
   องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์ว่าในช่วงปี ๒๕๔๔-๒๖๔๓ (ค.ศ. ๒๐๐๑-
๒๑๐๐) จะเป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ ๑๐ ของ
ประชากรรวมทั่วโลก โดยประเทศที่พัฒนาแล้วจะใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ   
เช่น ญี่ปุ่น อเมริกา ยุโรป ขณะที่กลุ่มประเทศก าลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร
ดังกล่าวค่อนข้างสั้นกว่า สะท้อนถึงระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุที่สั้นกว่า
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ประเทศพัฒนาแล้วค่อนข้างมาก โดยการเป็นสังคมผู้สูงอายุจะส่งผลให้มีการขาดแคลนแรงงานในประเทศ 
และมีการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวมากขึ้น นอกจากนี้ มีความต้องการสินค้าและบริการที่เหมาะกับผู้สูงอายุ
มากขึ้น นับเป็นโอกาสอย่างมากส าหรับประเทศไทยที่จะพัฒนาด้านธุรกิจและลงทุนด้านการค้าและบริการ 
ด้านการท่องเที่ยว ที่พักอาศัย การให้บริการสุขภาพในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งเป็นโอกาสของแรงงานไทยในการไป
ท างานในประเทศที่พัฒนาแล้ว 

  การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว 
การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน

รูปแบบการผลิตและการค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์กลายมาเป็นรูปแบบการค้าที่มีบทบาทมากขึ้น มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติ
ไปสู่การใช้เทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่าง Information Technology กับ Operational Technology หรือ
ที่เรียกว่า Internet of Things (เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์และ เครื่องมือต่างๆ เช่น 
โทรศัพท์มือถือรถยนต์ ตู้เย็น โทรทัศน์ และอ่ืนๆ เข้าไว้ด้วยกัน) เพ่ือผลิตสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภค
รายบุคคลมากยิ่งขึ้น โดยหากภาคการผลิตที่ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไม่ทัน ขาดการลงทุน
ด้านการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม จะท าให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง 

  ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงขึ้น 
(๑) แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพ่ือนบ้านมีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและ

เขตเศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศ ซึ่งจะมีผลต่อทิศทางการวางแผนพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของ
ประเทศไทย ตลอดจนการปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ กติกา ด้านการค้าการลงทุนที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญกับ
เรื่องความโปร่งใสและสิ่งแวดล้อมมากข้ึน 

(๒) การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘ จะน ามาซึ่งโอกาสที่
ส าคัญๆ หลายประการต่อการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ได้แก่ ๑) การลดข้อจ ากัดใน
ด้านอุปสงค์ในประเทศ ๒) โอกาสในการใช้ปัจจัยการผลิตและแรงงานส าหรับการพัฒนาภาคเกษตรและ
อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานและวัตถุดิบเข้มข้นในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาตนเองไปสู่
ระดับการผลิตที่สูงขึ้นทั้งการผลิตในประเทศและการใช้ฐานการผลิตในประเทศเพ่ือนบ้านและ ๓) โอกาสใน
การใช้ความได้เปรียบด้านสถานที่ตั้งและด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้
เป็นศูนย์กลางทางด้านการบริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาคและในภูมิภาคในระยะ
ต่อไป  

(๓) การเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว จะมีการน าประเด็นด้านมาตรฐานของ
การค้าและบริการมาเป็นข้อกีดกันทางการค้าซึ่งผู้ประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมต้องปรับตัวเพ่ือพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ พัฒนามาตรฐานของอุตสาหกรรม 
ตลอดจนพัฒนาสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม/ชุมชนมากขึ้นโดยแรงเหวี่ยง
จากกระแสการเปิดเสรีทางการค้าจะก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุน แนวโน้มราคาสินค้าเกษตรและสินค้าขั้น
ปฐม แรงกดดันจากการเพิ่มขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ในอนุภูมิภาคโดยเฉพาะ
ในการผลิตสินค้าเกษตร สินค้าก่ึงทุนและเทคโนโลยีเข้มข้น รวมทั้งแนวนโยบายและมาตรการการพัฒนาของ
ภาครัฐที่ยังไม่ทั่วถึง ยังมีแนวโน้มที่จะตอกย้ าปัญหาความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้ให้มีความรุนแรงมากขึ้น
และเป็นอุปสรรคต่อการสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจแบบทั่วถึง (Inclusive Growth) ซึ่งเป็นปัจจัยที่จ าเป็น
ต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องและยั่งยืน 

(๔) ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงที่จะผันผวนตลอดช่วงแผนฯ ๑๒ 
เนื่องจาก ๑) ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในช่วงต้นแผนพัฒนาฯ และ
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แนวโน้มการปรับทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในช่วงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ และ ๒) ปัญหาการสั่งสม
หนี้สาธารณะในประเทศส าคัญๆ ในช่วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่มีความเสี่ยงจะพัฒนาไปสู่วิกฤติและสร้าง
ผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปในประเทศส าคัญๆ ของโลก
ไม่ประสบความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  

(๕) ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความก้าวหน้าในการติดต่อสื่อสาร การ
ขยายตัวของเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ ส่งผลให้มีทั้งโอกาสและความเสี่ยง ต่อวิถีชีวิตทัศนคติ และความเชื่อ
ในสังคม ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กระบวนการเรียนรู้  และพฤติกรรมการบริโภคของคนใน
ประเทศ 
  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(๑) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะส่งผลกระทบซ้ าเติมต่อ
สถานการณ์ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากขึ้นอุณหภูมิของโลก
เพ่ิมข้ึน ท าให้เกิดความแห้งแล้งเป็นระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดช่วง และมีฤดูกาลเปลี่ยนไป ส่งผลกระทบ
ต่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน ป่าไม้เกิดความเสื่อมโทรม แหล่งน้ าขาดแคลน ผลผลิตทางการเกษตรลดลง เกิด
โรคระบาดในพืชและสัตว์ และอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์กรณีที่เกิดโรคระบาดใหม่  เกิดความ
เสี่ยงต่อการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น ระบบนิเวศป่าไม้ ระบบนิเวศชายฝั่ง พ้ืนที่ชุ่มน้ า เกิด
การกัดเซาะชายฝั่ง และการสูญเสียแนวปะการัง การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพดังกล่าวข้างต้น จะ
ส่งผลต่อความม่ันคงด้านอาหาร สุขภาพ พลังงาน และลดทอนขีดความสามารถในการพ่ึงพาตนเองของชุมชน 

(๒) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโน้มเกิด
บ่อยครั้งขึ้นและมีความรุนแรงมากข้ึน ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง แผ่นดินไหวและดินโคลนถล่ม ส่งผลกระทบต่อภาค
การผลิต การพัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมทั้งวิถีการด ารงชีวิตของ
ประชาชน นอกจากนี้ ข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความเข้มข้น
และเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมรับภาระในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้
กระแสการแข่งขันทางการค้า 

วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ (Post ๒๐๑๕ Agenda)  
ประเด็นส าคัญของวาระการพัฒนาโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ คือ การจัดท้าเป้าหมายการ

พัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals–SDGs) ในช่วงเวลา ๑๕ ปี      
โดยสหประชาชาติให้การรับรองแล้วเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ประกอบด้วยเป้าประสงค์ (Goal) จ านวน 
๑๗ ข้อ และเป้าหมาย (Target) จ้านวน ๑๖๙ ข้อ ซึ่งจะส่งผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนาประเทศ 
ในอนาคต ที่ต้องเน้นขจัดความยากจนให้หมดไป ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีระบบการศึกษา มีความเท่าเทียม
กันทางเพศ  ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่รองรับการพัฒนา
อุตสาหกรรมที่ยั่งยืน ลดความไม่เท่าเทียมกันทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ มีรูปแบบการผลิตและ
การบริโภค   แบบยั่งยืน เตรียมความพร้อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สงวนรักษา
ทรพัยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ มีการจัดการทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้
สังคมมีความสุข 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

ส่วนที่  3 
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การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเพ่ือ
รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม 

บริหารทั่วไปเกี่ยว 
กับเคหะและชุมชน 
 

เคหะและชุมชน กองช่าง - 

ไฟฟ้าถนน 
 
 

เคหะและชุมชน กองช่าง - 

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจการเกษตรตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 

ส่งเสริมและ
สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน 

สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

ส านักปลัด ส านักงาน
เกษตรอ าเภอ

สันทราย 
ส่งเสริมการเกษตร การเกษตร ส านักปลัด ส านักงาน

เกษตรอ าเภอ
สันทราย 

3 ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ
อย่างยั่งยืน 

ป้องกันภัยฝ่าย   
พลเรือนและระงับ
อัคคีภัย 

การรักษาความสงบ
ภายใน 

ส านักปลัด - 

ระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 
 

การศึกษา กองการศึกษา - 

บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข 
 

สาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ - 

ก าจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล 
 

เคหะและชุมชน กองช่าง กอง
สาธารณสุขฯ 

อนุรักษ์แหล่งน้ า
และป่าไม้ 
 

การเกษตร ส านักปลัด - 

4 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟูและสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม จารีต 
ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

ศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองการศึกษา - 

ส่วนที่  3 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

5 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน 

บริหารทั่วไป 
 
 

บริหารทั่วไป ส านักปลัด - 

บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 
 

การศึกษา กองการศึกษา - 

ระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 
 

การศึกษา กองการศึกษา - 

บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข 
 

สาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ - 

ส่งเสริมและ
สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน 

สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

ส านักปลัด - 

งบกลาง 
 
 

งบกลาง ส านักปลัด - 

6 ยุทธศาสตร์การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยและการ
รักษาความสงบเรียบร้อยใน
ชุมชน 

ป้องกันภัยฝ่าย   
พลเรือนและระงับ
อัคคีภัย 

รักษาความสงบ
ภายใน 

ส านักปลัด - 

ระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 
 

การศึกษา กองการศึกษา - 

บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข 
 

สาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ - 

7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  

บริหารทั่วไป 
 
 

บริหารทั่วไป ส านักปลัด - 

 



 
 
 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



49        

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

1) ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
เพ่ือรองรับกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสงัคม
   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน - - 15 11,328,400 135 80,460,250 127 76,985,450 127 76,985,450 404 245,759,550

รวม - - 15 11,328,400 135 80,460,250 127 76,985,450 127 76,985,450 404 245,759,550
2) ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำเศรษฐกิจกำรเกษตร
ตำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่
ควำมยัง่ยนื
   2.2 แผนงานการเกษตร - - 5 125,000 6 330,000 16 820,000 16 820,000 43 2,095,000

รวม - - 5 125,000 6 330,000 16 820,000 16 820,000 43 2,095,000
3) ยทุธศำสตร์กำรบริหำรจดักำรทรัพยำกร
ธรรมชำตสิิง่แวดลอ้มและระบบนิเวศอยำ่ง
ยัง่ยนื
   3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน - - 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 4 120,000

   3.2 แผนงานการศึกษา - - 2 6,000 2 6,000 2 6,000 2 6,000 8 24,000
   3.3 แผนงานสาธารณสุข - - 3 210,000 6 230,000 6 230,000 6 230,000 21 900,000
   3.4 แผนงานเคหะและชุมชน - - 1 3,000,000 1 3,000,000 1 3,000,000 1 3,000,000 4 12,000,000
   3.5 แผนงานการเกษตร - - 1 30,000 1 100,000 2 150,000 2 150,000 6 430,000

รวม - - 8 3,276,000 11 3,366,000 12 3,416,000 12 3,416,000 43 13,474,000

รวม  5  ปี

บญัชีสรปุโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบำลต ำบลเจดียแ์ม่ครวั

ยทุธศำสตร์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

แบบ ผ. 01 
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จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

รวม  5  ปี

บญัชีสรปุโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบำลต ำบลเจดียแ์ม่ครวั

ยทุธศำสตร์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

แบบ ผ. 01 

4) ยทุธศำสตร์กำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสบืสำน
ศิลปวัฒธรรม จำรีต ประเพณแีละภมูปิัญญำ
ท้องถ่ิน
   4.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ - - 4 140,000 13 770,000 13 770,000 13 770,000 43 2,450,000
นนัทนาการ
   4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน - - - - 1 20,000 1 20,000 1 20,000 3 60,000

รวม - - 4 140,000 14 790,000 14 790,000 14 790,000 46 2,510,000
5) ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพชวีิตของ
ประชำชน
   5.1 แผนงานบริหารทั่วไป - - - - 2 45,000 2 45,000 2 45,000 6 135,000
   5.2 แผนงานการศึกษา - - 65 11,911,000 65 12,051,000 66 12,601,000 66 11,636,000 262 48,199,000
   5.3 แผนงานสาธารณสุข - - 17 595,000 24 935,000 24 945,000 24 980,000 89 3,455,000
   5.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน - - 3 140,000 5 205,000 5 205,000 5 235,000 18 785,000
   5.5 แผนงานงบกลาง - - 3 15,307,000 3 17,410,000 3 17,306,000 3 17,306,000 12 67,329,000

รวม - - 88 27,953,000 99 30,646,000 100 31,102,000 100 30,202,000 387 119,903,000
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จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

รวม  5  ปี

บญัชีสรปุโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบำลต ำบลเจดียแ์ม่ครวั

ยทุธศำสตร์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

แบบ ผ. 01 

6) ยทุธศำสตร์กำรป้องกันและบรรเทำ
สำธำรณภยัและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย
ในชมุชน
   6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน - - 6 465,000 9 615,000 9 615,000 8 615,000 32 2,310,000
   6.2 แผนงานการศึกษา - - 1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 25,000 4 85,000
   6.3 แผนงานสาธารณสุข - - - - 1 20,000 1 20,000 1 20,000 3 60,000

รวม - - 7 485,000 11 655,000 11 655,000 10 660,000 39 2,455,000
7) ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำกำรบริหำรจดักำร
บ้ำนเมอืงที่ดี
   7.1 แผนงานบริหารทั่วไป - - 7 455,000 9 280,000 9 280,000 8 260,000 33 1,275,000

รวม - - 15 960,000 22 975,000 22 975,000 20 965,000 79 3,875,000
รวมทั้งสิน้ - - 142 44,267,400 298 117,222,250 302 114,743,450 299 113,838,450 1,041 390,071,550
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕65)   

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การสง่เสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวและบรกิารสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคม      
   1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม   

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  

52 
 

แบบ  ผ. 02 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 วางท่อส่งน ้าประปาหมู่บา้น 
หมู่ที่  1   
(ล าดับที่ 1) 

เพื่อประชาชนใช้น ้าอุปโภค
บริโภคทีส่ะอาด 

วางท่อส่งน ้าประปา
หมู่บ้าน  ความยาว  
1,500  เมตร   

- 350,000 
 

350,000 
 

- - ร้อยละ 80  
ของประชาชนท่ีใช้
น ้าประปามคีวาม 
พึงพอใจ 

มีน ้าประปาใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

2 ถมดินลูกรังถนน หมู่ที่ 1 เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวก ปลอดภัย 

สายจากถนนหลวง - 
หนองน ้าสาธารณะ    
กว้าง 3 เมตร  
ยาว 300 เมตร  

- - 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80  
ของประชาชนท่ีใช้
ถนนเส้นนี มีความ 
พึงพอใจ 

การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

3 ถมดินลูกรังถนน หมู่ที่ 1 เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวก ปลอดภัย 

สายชลประทาน  
ซอย 4  เชื่อมหมู่ที่ 12 
ต้าบลแม่แผก   
กว้าง 3 เมตร  
ยาว 500 เมตร  

- - 40,000 40,000 40,000 ร้อยละ 80  
ของประชาชนท่ีใช้
ถนนเส้นนี มีความ 
พึงพอใจ 

การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

4 ถมดินลูกรังถนน หมู่ที่ 1 เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวก ปลอดภัย 

ปากทางล้าเหมือง  
ซอย 4  เชื่อมต่อถนน 
หมู่ที่ 12 ต้าบลแม่แฝก  
กว้าง  3  เมตร ยาว 
1,000 เมตร  

- - 80,000 80,000 80,000 ร้อยละ 80  
ของประชาชนท่ีใช้
ถนนเส้นนี มีความ 
พึงพอใจ 

การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕65)   

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การสง่เสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวและบรกิารสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคม      
   1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม   

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  

53 
 

แบบ  ผ. 02 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 ซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 1 เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวก ปลอดภัย 

- ซ่อมแซมถนนดินลูกรัง 
ถนนล้าเหมือง ซอย 5  
เชื่อมหมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 4  
กว้าง 3  เมตร  
ยาว  1,200 เมตร 
- ถนนดินลูกรังภายใน
หมู่บ้าน 

- - 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80  
ของประชาชนท่ีใช้
ถนนเส้นนี มีความ 
พึงพอใจ 

การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

6 ก่อสร้างรั วคอนกรตีเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ป้องกันสถานท่ี
ราชการและเด็กนักเรียนให้
เกิดความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพยส์ินและยาเสพตดิ 

รั วคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
บริเวณติดกับส้านักงาน
เทศบาล ยาว 285 
เมตร 

- - 1,583,000 1,583,000 1,583,000 -รั ว คสล. จ้านวน 1 
แห่ง 

สถานท่ีราชการและ
เด็กนักเรยีนให้เกิด
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

7 ก่อสร้างลานคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
บริเวณสุสาน หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนใช้ประกอบ 
พิธีกรรมทางพุทธศาสนา   

ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณสุสาน หมู่ที่ 1  

- - 360,000 360,000 360,000 -ลาน คสล.จ้านวน 
1 แห่ง 

มีสถานท่ีประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนา
ได้สะดวก 

กองช่าง 

8 ปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อน ้า
สาธารณะ  หมู่ท่ี  1 

เพื่อให้ประชาชนใช้เป็น
สถานท่ีพักผ่อน/ออกก้าลัง
กาย 
 

ปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อน ้า
สาธารณะและบริเวณ
พื นที่รอบบ่อ 

- - 300,000 300,000 300,000 - ภูมิทัศน์บ่อน ้า
สาธารณะ จ้านวน 1 
แห่ง 

ประชาชนมีสถานท่ี
พักผ่อน/ออกก้าลัง
กาย 
 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕65)   

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การสง่เสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวและบรกิารสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคม      
   1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม   

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  

54 
 

แบบ  ผ. 02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 ขยายเขตไฟฟ้า  หมู่ที่  2 
(ล าดับที่ 1) 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ได้อย่างเพียงพอ 

ขยายเขตไฟฟ้าโดยติดตั ง
หม้อแปลง แรงดันไฟฟ้า  
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 

- - 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80  
ของประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

10 ก่อสร้างลานกีฬา หมู่ที่ 2 เพื่อให้ประชาชนมีสถานท่ี 
ออกก้าลังกาย ส่งเสริม
สุขภาพ 

ลานกีฬาบรเิวณที่
สาธารณะหมู่บ้าน กว้าง 
20 เมตร ยาว 40 เมตร 
พร้อมอุปกรณ ์
ออกก้าลังกาย 

- - 550,000 550,000 550,000 -ลานกีฬา จ้านวน 1 
แห่ง 

ประชาชนมีสถานท่ี
ออกก้าลังกาย 
ส่งเสริมสุขภาพ 

กองช่าง 

11 ขุดตัดถนนภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวก ปลอดภัย 

ขุดตัดถนนภายใน
หมู่บ้านจากโรงเรียน
บ้านสบแฝกจนสิ นสุด
หมู่บ้าน  หมู่ที่ 2 
ระยะทางยาว 1,200 
เมตร  
 

- - 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ร้อยละ 80  
ของประชาชนท่ีใช้
ถนนเส้นนี มีความ 
พึงพอใจ 

การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

12 ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
บริเวณสุสาน หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนมีลาน
ประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนาในสสุาน 

ลาดยางแอสฟัลท์ติก- 
คอนกรีตบรเิวณสุสาน 
หมู่ที่ 2  
  

- - 300,000 300,000 300,000 -ลานบริเวณสสุาน 
1 แห่ง 

ประชาชนมีลาน
ประกอบพิธีกรรม
ทางศาสนาในสุสาน 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕65)   

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การสง่เสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวและบรกิารสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคม      
   1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม   

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  

55 
 

แบบ  ผ. 02 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 เปลี่ยนท่อเมนส่งน ้าระบบ
ประปา หมู่ท่ี 3 
(ล าดับที่ 1) 

เพื่อให้ประชาชนมีน ้าประปา
ใช้สะอาดพอเพียง 

เปลี่ยนท่อเมนส่งน ้า
ระบบประปา  ขนาด
เส้นผา่ศูนย์กลาง 4 นิ ว  
บริเวณ 2 ฝั่งถนนสาย
เชียงใหม-่พร้าว  
ระยะทางฝั่งละ 
2,000 เมตร   
รวม 4,000 เมตร 

- 800,000 800,000 - - ร้อยละของผู้ใช้
น ้าประปามคีวาม 
พึงพอใจ 

ประชาชนมี
น ้าประปาใช้สะอาด
พอเพียง 

กองช่าง 

14 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวก ปลอดภัย 

ซอยโสภณ  
กว้าง 3.40 เมตร 
ยาว 37 เมตร 
 
 

- - 70,000 70,000 70,000 ร้อยละ 80  
ของประชาชนท่ีใช้
ถนนเส้นนี มีความ 
พึงพอใจ 

การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

15 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวก ปลอดภัย 

ซอยร้านสักทอง  
กว้าง 2.50 เมตร 
ยาว 70 เมตร 
พื นที่ 175 ตารางเมตร 

- - 96,000 96,000 96,000 ร้อยละ 80  
ของประชาชนท่ีใช้
ถนนเส้นนี มีความ 
พึงพอใจ 

การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕65)   

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การสง่เสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวและบรกิารสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคม      
   1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม   

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  

56 
 

แบบ  ผ. 02 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 3 
 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวก ปลอดภัย 

ซอยบ้านแม่ปุ๊ด โพธิ 
เชื่อมถนนใหญ่ –       
ล้าเหมือง ซอย 5  
กว้าง 3 เมตร 
ยาว 50 เมตร  
 

- 
 

- 
 

82,000 
 

82,000 
 

82,000 
 

ร้อยละ 80  
ของประชาชนท่ีใช้
ถนนเส้นนี มีความ 
พึงพอใจ 

การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

17 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวก ปลอดภัย 

ซอยข้างบ้านพ่อหลวงต๋า 
กว้าง 4 เมตร 
ยาว 473 เมตร 
 

- 
 

- 
 

1,040,000 
 

1,040,000 
 

1,040,000 
 

ร้อยละ 80  
ของประชาชนท่ีใช้
ถนนเส้นนี มีความ 
พึงพอใจ 

การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

18 ก่อสร้างรั วคอนกรตีเสริมเหล็ก
พร้อมศาลาบา้เพ็ญกุศล  ป่าช้า  
หมู่ที่  3 

เพื่อให้เป็นแนวเขตป่าช้า
และมสีถานท่ีประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนาในป่าช้า 

ก่อสร้างรั วคอนกรตีเสริม
เหล็กพร้อมศาลาบา้เพ็ญ
กุศล   

- - 1,500,000 
 

1,500,000 
 

1,500,000 
 

รั วคอนกรีตเสรมิ
เหล็กและศาลา
บ้าเพ็ญกุศล   

มีแนวเขตของป่าช้า
ที่ชัดเจนและ
ประชาชนมีสถานท่ี
ประกอบพิธีกรรม
ทางศาสนาในป่าช้า 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕65)   

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การสง่เสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวและบรกิารสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคม      
   1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม   

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  

57 
 

แบบ  ผ. 02 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

19 ก่อสร้างถนนโอเวอรเ์ลย์  
สายทุ่งกลาง หมู่ที่  4 
(ล าดับที่ 1) 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวก ปลอดภัย 

ถนนสายทุ่งกลาง จาก
ฟาร์มเลิศพันธุ์ - แท้งค์
ประปา หมู่ที ่4  
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 470 เมตร 
พื นท่ี 1,880 ตารางเมตร 
 

- 676,800 676,800 - - ร้อยละ 80  
ของประชาชนท่ีใช้
ถนนเส้นนี มีความ 
พึงพอใจ 

การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

20 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวก ปลอดภัย 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านนายสมศักดิ์ 
ค่วยเทศ  -บ้านนายปั๋น 
ทาว่อง กว้าง 4 เมตร
ยาว 99 เมตร พื นที่ 
396 ตารางเมตร 
 

- - 220,000 220,000 220,000 ร้อยละ 80  
ของประชาชนท่ีใช้
ถนนเส้นนี มีความ 
พึงพอใจ 

การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

21 ก่อสร้างลานกีฬาหมู่บ้าน   
หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนมีสถานท่ี 
ออกก้าลังกาย ส่งเสริม
สุขภาพ 

ลานกีฬาหมู่บา้น  
กว้าง 20  เมตร   
ยาว  40  เมตร 
 

- - 320,000 320,000 320,000 -ลานกีฬา จ้านวน 1 
แห่ง 

ประชาชนมีสถานท่ี
ออกก้าลังกาย 
ส่งเสริมสุขภาพ 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕65)   

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การสง่เสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวและบรกิารสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคม      
   1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม   

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  

58 
 

แบบ  ผ. 02 

 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

22 โอเวอร์เลย์ถนน  หมู่ที่ 4  
เชื่อม หมู่ที่  12 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวก ปลอดภัย 

โอเวอร์เลย์ถนนเชื่อม  
หมู่ที่ 4 - หมู่ที่ 12  
และขยายไหล่ทาง  
กว้าง 5  เมตร ยาว 
800 เมตร พื นท่ี 
4,000 ตารางเมตร 
 

- - 1,440,000 1,440,000 1,440,000 ร้อยละ 80  
ของประชาชนท่ีใช้
ถนนเส้นนี มีความ 
พึงพอใจ 

การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

23 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวก ปลอดภัย 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยแท้งค์น ้าบ้านดอน 
บริเวณบา้นนายกิจจา 
ธงทอง  หมู่ที่  4   
ขนาดกว้าง  4  เมตร  
ยาว  114  เมตร 
 

- - 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 80  
ของประชาชนท่ีใช้
ถนนเส้นนี มีความ 
พึงพอใจ 

การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕65)   

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การสง่เสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวและบรกิารสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคม      
   1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม   

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  

59 
 

แบบ  ผ. 02 

 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

24 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวก ปลอดภัย 

ซอยบ้านนายอินตา  
สุขเจรญิ  
กว้าง 3 เมตร   
ยาว  97  เมตร   
พื นที่ 291 ตารางเมตร 
 

- 
 

162,000 162,000 - - ร้อยละ 80  
ของประชาชนท่ีใช้
ถนนเส้นนี มีความ 
พึงพอใจ 

การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

25 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวก ปลอดภัย 

ซอยบ้านยายบัวเร็ว  
และซอยบ้านธัญชนก 
กว้าง 4 เมตร 
ยาวรวม 82 เมตร 
พื นที่ 328 ตารางเมตร 
 

- 
 

250,000 250,000 - - ร้อยละ 80  
ของประชาชนท่ีใช้
ถนนเส้นนี มีความ 
พึงพอใจ 

การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕65)   

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การสง่เสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวและบรกิารสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคม      
   1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม   

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  

60 
 

แบบ  ผ. 02 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

26 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวก ปลอดภัย 

ซอยบ้านโต้งพัฒนา 
กว้าง 3.5 เมตร ยาว 
129 เมตร   
 

- 
 

- 
 

248,000 248,000 248,000 ร้อยละ 80  
ของประชาชนท่ีใช้
ถนนเส้นนี มีความ 
พึงพอใจ 

การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

27 ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์
ผู้สูงอายุ  หมู่ที่  5 

เพื่อให้มีสถานท่ีประกอบ
กิจกรรมสาธารณะประโยชน์
ร่วมกัน 

ก่อสร้างศาลา 
อเนกประสงค์ผู้สูงอายุ 
2 ชั น ขนาดกว้าง 15 
เมตร ยาว 24 เมตร 
หมู่ที่  5 

- - 2,500,000 2,500,000 2,500,000 -ศาลาอเนกประสงค์
จ้านวน 1 หลัง 

มีสถานท่ีร่วมกจิกรรม
ในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

28 ขุดลอกล้าเหมืองสาธารณะ 
หมู่ที่ 5 

เพื่อป้องกันการกัดเซาะ  
และการอดุตันของล้าเหมือง 

ขุดลอกล้าเหมือง
สาธารณะ  หมู่ท่ี  5  
บริเวณตั งแต่ตลาดหนอง
หารเขตติดต่อต้าบล
หนองหารถึงบ้านนาย
สิงห์แก้ว  มหาวรรณ  

- - 100,000 100,000 100,000 -ระยะทางที่ขุดลอก มีน ้าใช้ในการเกษตร
อย่างเพียงพอและ
ปล่อยน ้าทิ งสะดวก 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕65)   

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การสง่เสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวและบรกิารสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคม      
   1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม   

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  

61 
 

แบบ  ผ. 02 

 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

29 ก่อสร้างลานกีฬา หมู่ที่ 5 เพื่อให้ประชาชนมีสถานท่ี 
ออกก้าลังกาย ส่งเสริม
สุขภาพ 

ลานกีฬา (Over-lay) 
บริเวณหน้าวัดห้วยบง  
กว้าง 27 เมตรยาว 50 
เมตร 
 

- - 483,500 483,500 483,500 -ลานกีฬา จ้านวน 1 
แห่ง 

ประชาชนมีสถานท่ี
ออกก้าลังกาย 
ส่งเสริมสุขภาพ 

กองช่าง 

30 ถนนดินลูกรัง  หมู่ที่ 5 เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวก ปลอดภัย 

ถนนดินลูกรัง ข้างบ้าน 
ผู้หมวดชัยรัตน์ อินเหลา 
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 160 เมตร 

- - 35,000 35,000 35,000 ร้อยละ 80  
ของประชาชนท่ีใช้
ถนนเส้นนี มีความ 
พึงพอใจ 

การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

31 ถมดินลูกรังขยายไหล่ทางถนน   
หมู่ที่  5 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวก ปลอดภัย 

ถมดินขยายไหล่ทาง
พร้อมวางท่อ ถนนสาย 
หมู่ที่ 5 เช่ือมคลอง
ชลประทาน  กว้างฝั่งละ  
1  เมตร ยาวข้างละ 
400 เมตร 

- - 65,000 65,000 65,000 ร้อยละ 80  
ของประชาชนท่ีใช้
ถนนเส้นนี มีความ 
พึงพอใจ 

การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕65)   

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การสง่เสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวและบรกิารสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคม      
   1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม   

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  

62 
 

แบบ  ผ. 02 

 
 
 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

32 ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์
ประจ้าหมู่บ้าน 

เพื่อให้มีสถานท่ีประกอบ
กิจกรรมสาธารณะประโยชน์
ร่วมกัน 

ปรับปรุงศาลา 
อเนกประสงค์ประจา้
หมู่บ้าน  หมู่ที่  5 

- - 500,000 500,000 500,000 -ศาลาอเนกประสงค์
จ้านวน 1 หลัง 

มีสถานท่ีร่วมกจิกรรม
ในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

33 วางท่อระบายน ้า  หมู่ที่ 5 เพื่อขยายถนนให้กว้างขึ น
และป้องกันน ้าท่วมขัง 

ท่อระบายน ้าคลอง
ชลประทานผ่านหน้า
โรงงานสันตภิาพ ไปถึง
บ้านป่าป๋อ  หมู่ที่ 12 
ขนาดท่อ ๐.๘๐ เมตร 
ยาว  ๑,๐๐๐  เมตร 

- 
 

- 
 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 ร้อยละ 80  
ของประชาชนท่ีใช้
ถนนเส้นนี มีความ 
พึงพอใจ 

การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

34 วางท่อระบายน ้าคอนกรตีเสริม
เหล็ก  หมู่ที่  5 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวก ปลอดภัย 

วางท่อระบายน ้าข้าง
ถนนสายสันหนองไฮ-
ถนนใหญ่  ยาว 500  
เมตร 
 

- - 150,000 150,000 150,000 ท่อระบายน ้า  
จ้านวน  1  แห่ง 

การสญัจรสะดวก  
รวดเร็ว  ปลอดภัย 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕65)   

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การสง่เสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวและบรกิารสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคม      
   1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม   

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  

63 
 

แบบ  ผ. 02 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

35 เปลี่ยนท่อเมนประปาหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนมีน ้าประปา
ใช้อย่างเพียงพอ 

เปลี่ยนท่อเมนประปา
หมู่บ้าน  หมู่ที่  5 

- - 700,000 700,000 700,000 ร้อยละ 80  
ของประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

ประชาชนมี
น ้าประปาใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

36 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวก ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กทางเข้า
ประปาหมู่บ้าน   
ความยาว  50  เมตร 

- 
 

- 
 

82,500 82,500 82,500 ร้อยละ 80  
ของประชาชนท่ีใช้
ถนนเส้นนี มีความ 
พึงพอใจ 

การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

37 ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์
คอนกรีตเสริมเหล็ก  1 ชั น 
หมู่ที่  5 

เพื่อให้ประชาชนมีสถานท่ี
ประกอบกิจกรรมสาธารณะ
ประโยชน์ของหมู่บ้าน 

ก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์ คอนกรีต
เสรมิเหล็ก  1  ชั น 
บริเวณหลังป่าช้า   
หมู่ที่  5 

- - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 80  
ของประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

ประชาชนมีสถานท่ี
ประกอบกิจกรรม
สาธารณะประโยชน์
ของหมู่บ้าน 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕65)   

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การสง่เสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวและบรกิารสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคม      
   1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม   

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  

64 
 

แบบ  ผ. 02 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

38 เปลี่ยนและปรับปรุงระบบ
ประปาน ้าบาดาลบนดอย   
หมู่ที่ 6 
(ล าดับที่ 1) 

เพื่อให้ประชาชนมีน ้าใช้
อย่างพอเพียงและสะอาด 

1.เปลี่ยนระบบไฟฟ้า 3 
เฟส 
2.เปลี่ยนปั๊มน ้า 
ซัพเมอริส์ 3 เฟส 
3.ปรับปรุงตู้คอนโทรล 
4.ก่อสร้างบ่อพักน ้า 

- - 650,000 650,000 650,000 ร้อยละ 80  
ของประชาชนท่ีใช้
น ้าประปามคีวาม 
พึงพอใจ 

ประชาชนมีน ้าใช้
อย่างพอเพียงและ
สะอาด 

กองช่าง 

39 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 6 
 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวก ปลอดภัย 

บริเวณข้างบ้านนายแก้ว 
กว้าง 3 เมตร  
ยาว 61 เมตร พื นที่ 
183 ตารางเมตร 

- - 100,650 100,650 100,650 ร้อยละ 80  
ของประชาชนท่ีใช้
ถนนเส้นนี มีความ 
พึงพอใจ 

การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

40 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวก ปลอดภัย 

บริเวณข้างบ้าน 
นายอินสอน  โปธาเจริญ 
กว้าง 3 เมตร 
ยาว 81  เมตร พื นที่ 
243 ตารางเมตร 
 

- - 133,650 133,650 133,650 ร้อยละ 80  
ของประชาชนท่ีใช้
ถนนเส้นนี มีความ 
พึงพอใจ 

การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕65)   

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การสง่เสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวและบรกิารสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคม      
   1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม   

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  

65 
 

แบบ  ผ. 02 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

41 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวก ปลอดภัย 

บริเวณข้างบ้าน 
นายกฤษฎา  
กว้าง 3.50 เมตร 
ยาว 150  เมตร 
 

- - 288,000 288,000 288,000 ร้อยละ 80  
ของประชาชนท่ีใช้
ถนนเส้นนี มีความ 
พึงพอใจ 

การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

42 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวก ปลอดภัย 

สายสันติสุข ซอย 4   
กว้าง 3.50 เมตร 
ยาว 44  เมตร 
 

- - 84,700 84,700 84,700 ร้อยละ 80  
ของประชาชนท่ีใช้
ถนนเส้นนี มีความ 
พึงพอใจ 

การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

43 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 6 

เพื่อการสญัจรสะดวกของ
ประชาชน 

สะพานคอนกรตีเสริม
เหล็ก ล้าห้วยโทกหิน 
ข้างบ้านนายทิม ดวงค้า 
กว้าง 6 ม. ยาว  6  ม. 
 

- 
 

- 
 

400,000 
 

400,000 
 

400,000 
 

ร้อยละ 80  
ของประชาชนท่ีใช้
ถนนเส้นนี มีความ 
พึงพอใจ 

การสญัจรสะดวก 
รวดเร็ว  ปลอดภัย 

กองช่าง 

44 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบ่อปลา
ประจ้าหมู่บ้าน  หมู่ที่ 6 

เพื่อเป็นสถานท่ีสาธารณะ
ประโยชน์ของหมู่บ้าน 

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
บ่อปลาประจ้าหมู่บา้น   

- - 500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

ปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณบ่อปลา
ประจ้าหมู่บ้าน  1 
แห่ง 

ภูมิทัศน์บรเิวณบ่อ
ปลาประจ้าหมู่บา้น 
มีความสะอาด
สวยงาม   

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕65)   

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การสง่เสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวและบรกิารสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคม      
   1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม   

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  

66 
 

แบบ  ผ. 02 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

45 เปลี่ยนท่อระบายน ้าพร้อมขุด
ลอกล้าห้วยสีเสียด  หมู่ที่ 6 

ป้องกันล้าห้วยตื นเขิน และ
น ้าป่าไหลหลากท่วม
บ้านเรือน 

1.บ้านแมตุ่้ย ปัญญารังส ี
2.บ้านพ่ออินสอน  
โพธาเจรญิ 
3.บ้าน น.ส.ฉันทนา 
เหร่วนา  
4.บ้านณัฐพร ปันธิวงค์ 
5.หอพักบัวสวรรค ์
ขุดลอกล้าห้วยสเีสียด 
กว้าง 3 ม. ยาว 1,000 
ม. ลึก 1 ม. พร้อมดาด
พนังบางจุด   

- 
 

- 
 

300,000 300,000 300,000 -ระยะทางที่ขุดลอก ลดความเสยีหายต่อ
ทรัพย์สินประชาชน 

กองช่าง 

46 โครงการปรับปรุงผิวถนนโดย
การโอเวอรเ์ลย์  หมู่ที่  6 
 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวกปลอดภยั 

ปรับปรุงผิวถนนโดยการ
โอเวอร์เลย์  แยกถนน
รอบในถึงบ้าน 
นางเพ็ญศรี ทาแกง 
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 1,000 เมตร 
 

- - 1,440,000 1,440,000 1,440,000 ร้อยละ 80  
ของประชาชนท่ีใช้
ถนนเส้นนี มีความ 
พึงพอใจ 

การสญัจรสะดวก  
รวดเร็ว  ปลอดภัย 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕65)   

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การสง่เสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวและบรกิารสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคม      
   1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม   

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  

67 
 

แบบ  ผ. 02 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

47 ก่อสร้างรางระบายน ้า  หมู่ท่ี 7 
(ล าดับที่ 1) 

เพื่อขยายถนนให้กว้างขึ น
และป้องกันน ้าท่วมขัง 

รางระบายน า้จาก  
ซอย 9 ถึงหน้าวัด 
วังขุมเงิน ยาว 700 
เมตร    
 

- 
 

- 
 

1,750,000 1,750,000 1,750,000 ร้อยละ 80  
ของประชาชนท่ีใช้
ถนนเส้นนี มีความ 
พึงพอใจ 

การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

48 ก่อสร้างรางระบายน ้าคอนกรีต
เสรมิเหล็ก หมู่ที่ 7 
 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวก ปลอดภัย 

รางระบายน า้จากบ้าน  
นางจันทร์เพ็ญ  พรมมา  
คลองชลประทาน  ยาว  
300  ม. 
 

- - 750,000 750,000 750,000 รางระบายน า้  
จ้านวน  1  แห่ง 

การสญัจรสะดวก  
รวดเร็ว  ปลอดภัย 

กองช่าง 

49 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวก ปลอดภัย 

สายคอกวัวนายไมตร-ี 
ซอย 4 กว้าง 3 เมตร 
ยาว 220 เมตร 
 

- - 560,000 560,000 560,000 ร้อยละ 80  
ของประชาชนท่ีใช้
ถนนเส้นนี มีความ 
พึงพอใจ 

การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

50 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวก ปลอดภัย 

สายโค้งบ้านลุงพันธ์ - 
บ้านฝรั่ง กว้าง 4 เมตร  
ยาว 970  เมตร 
 

- - 2,134,000 2,134,000 2,134,000 ร้อยละ 80  
ของประชาชนท่ีใช้
ถนนเส้นนี มีความ 
พึงพอใจ 

การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕65)   

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การสง่เสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวและบรกิารสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคม      
   1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม   

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  

68 
 

แบบ  ผ. 02 

 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

51 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวก ปลอดภัย 

สายบ้านนายจ้าเนียร 
จอมบัว กว้าง 3 เมตร 
ยาว 170 เมตร 
 

- - 280,000 280,000 280,000 ร้อยละ 80  
ของประชาชนท่ีใช้
ถนนเส้นนี มีความ 
พึงพอใจ 

การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

52 ก่อสร้างรางระบายน ้า  หมู่ท่ี 7 เพื่อขยายถนนให้กว้างขึ น
และป้องกันน ้าท่วมขัง 

-รางระบายน ้าจากสาม
แยกตลาดขุมทอง ถึงลง
คอสะพานน ้าห้วย  
ขนาด Ø 0.30  เมตร  
พร้อมบ่อพักคอนกรีต
เสรมิเหล็กและขยาย 
ไหล่ทางคอนกรตีเสริม
เหล็ก ขนาดกว้างเฉลี่ย 
0.50 เมตร ยาว 400 
เมตร (ส่วนท่ีเหลือ) 

- 
 

- 
 

1,400,000 1,400,000 1,400,000 ร้อยละ 80  
ของประชาชนท่ีใช้
ถนนเส้นนี มีความ 
พึงพอใจ 

การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕65)   

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การสง่เสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวและบรกิารสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคม      
   1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม   

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  

69 
 

แบบ  ผ. 02 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

53 ก่อสร้างรางระบายน ้า  หมู่ท่ี 7 เพื่อขยายถนนให้กว้างขึ น
และป้องกันน ้าท่วมขัง 

รางระบายน า้ จากบ้าน
พ่อหลวงพรหมมา  
ซอย 2 ถึงคลอง
ชลประทาน  
ยาว 300 เมตร 
 

- - 750,000 750,000 750,000 ร้อยละ 80  
ของประชาชนท่ีใช้
ถนนเส้นนี มีความ 
พึงพอใจ 

การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

54 ก่อสร้างรางระบายน ้า  หมู่ท่ี 7 เพื่อขยายถนนให้กว้างขึ น
และป้องกันน ้าท่วมขัง 

รางระบายน า้จาก  
บ้านพ่อแก้ว ทะลุบ้าน 
สท.ยรรยงค์   
ยาว 400 เมตร  
 

- 
 

- 
 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 80  
ของประชาชนท่ีใช้
ถนนเส้นนี มีความ 
พึงพอใจ 

การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕65)   

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การสง่เสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวและบรกิารสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคม      
   1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม   

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  

70 
 

แบบ  ผ. 02 

 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

55 ก่อสร้างพนังป้องกันคอสะพาน   
หมู่ที ่7 

เพื่อให้มีพนังป้องกัน 
คอสะพานช้ารุดเสยีหายจาก
น ้ากัดเซาะ 

ก่อสร้างพนังป้องกัน 
คอสะพานเชื่อม 
หมู่ที่ 7  กับ หมู่ที่ 10 
 
 
 

- - 150,000 150,000 150,000 ร้อยละของ
สิ่งก่อสร้างที่ได้รับ
ความเสยีหายไดร้ับ
การซ่อมแซม 

มีพนังป้องกัน 
น ้ากัดเซาะ 

กองช่าง 

56 ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์   
หมู่ที่  7 

เพื่อเป็นสถานท่ีใช้เป็นศูนย์
เรียนรูเ้พื่อชุมชนเศรษฐกิจ
พอเพียงและใช้ประกอบ
กิจกรรมสาธารณะประโยชน์
ร่วมกันของหมู่บ้าน 

ศาลาอเนกประสงค์ 1 
หลัง   

- - 1,200,000 1,200,000 1,200,000 -ศาลาอเนกประสงค์
จ้านวน 1 หลัง 

มีสถานท่ีใช้เป็นศูนย์
เรียนรูเ้พื่อชุมชน
เศรษฐกิจพอเพียง
และใช้ประกอบ
กิจกรรมสาธารณะ
ประโยชน ์

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕65)   

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การสง่เสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวและบรกิารสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคม      
   1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม   

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  

71 
 

แบบ  ผ. 02 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

57 ปรับปรุงระบบท่อส่งน ้าประปา
หมู่บ้าน  หมู่ที่  8 
(ล าดับที่ 1) 

เพื่อให้ประชาชนมีน ้าประปา
ใช้อย่างพอเพียงและสะอาด 

ปรับปรุงระบบท่อส่ง
น ้าประปาหมู่บ้าน 

- - 800,000 800,000 800,000 ร้อยละ 80  
ของประชาชนท่ีใช้
น ้าประปามคีวาม 
พึงพอใจ 

ประชาชนมี
น ้าประปาใช้อย่าง
พอเพียงและสะอาด 

กองช่าง 

58 โอเวอร์เลย์ถนน หมู่ที่  8 เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวก ปลอดภัย 

โอเวอร์เลย์ถนนสายใต้
จากสามแยกบ้าน 
นางเล่า  ถึงบ้านนาย
สุวรรณ  สมแก้ว 
กว้าง 3.50 เมตร 
ยาว 219 เมตร 

- - 280,000 280,000 280,000 ร้อยละ 80  
ของประชาชนท่ีใช้
ถนนเส้นนี มีความ 
พึงพอใจ 

การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

59 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่  8 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวก ปลอดภัย 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยหน้าบ้านนายเจรญิ 
ศรีวิไล  กว้าง 3 เมตร  
ยาว 52 เมตร 

- - 85,800 85,800 85,800 ร้อยละ 80  
ของประชาชนท่ีใช้
ถนนเส้นนี มีความ 
พึงพอใจ 

การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

60 ซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์
หลังเก่า  หมู่ที่  8 

เพื่อให้ประชาชนใช้เป็น
สถานท่ีประกอบกิจกรรม
สาธารณะประโยชน์ของ 
หมู่บ้าน 

ซ่อมแซมศาลา
เอนกประสงค์หลังเก่า   

- - 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 80  
ของประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

ศาลาเอนกประสงค์
หลังเก่าได้รับการ
ซ่อมแซม 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕65)   

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การสง่เสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวและบรกิารสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคม      
   1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม   

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  

72 
 

แบบ  ผ. 02 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

61 ก่อสร้างรางระบายน ้าคอนกรีต
เสรมิเหล็ก  หมู่ที่ 8 

เพื่อขยายถนนให้กว้างขึ น
และป้องกันน ้าท่วมขัง 

ระบายน ้าคอนกรีตเสรมิ
เหล็กจากบ้านนาย 
สิงห์ค้า ปัญญาฟู  ถึง 
บ้านนายสิทธิชัย  ฟองมี 
ลงล้าห้วยบง    
ขนาด กว้าง 0.50 เมตร 
ยาว 800 เมตร 

- 
 

- 
 

2,800,000 2,800,000 2,800,000 ร้อยละ 80  
ของประชาชนท่ีใช้
ถนนเส้นนี มีความ 
พึงพอใจ 

การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

62 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่  8 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวก ปลอดภัย 

สายหลังวัด 
กว้าง 4 เมตร 
ยาว 154 เมตร 

- - 338,800 338,800 338,800 ร้อยละ 80  
ของประชาชนท่ีใช้
ถนนเส้นนี มีความ 
พึงพอใจ 

การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

63 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่  8 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวก ปลอดภัย 

สายบ้านนายวัฒชัย  
เรือนจันทร์   
กว้าง 3 เมตร  
ยาว 37 เมตร 

- - 61,050 61,050 61,050 ร้อยละ 80  
ของประชาชนท่ีใช้
ถนนเส้นนี มีความ 
พึงพอใจ 

การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕65)   

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การสง่เสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวและบรกิารสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคม      
   1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม   

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  

73 
 

แบบ  ผ. 02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

64 ปรับภูมิทัศน์ หมู่ที่ 8 ปรับภูมิทัศน์ บริเวณท้อง
อ่างเก็บน ้าให้มีความ
เรียบร้อยสวยงามของ
หมู่บ้าน 

ปรับภูมิทัศน์ บริเวณ
ท้องอ่างเก็บน ้า พื นที่  
4 ไร่  
 

- - 200,000 200,000 200,000 ปรับภูมิทัศน์ บริเวณ
ท้องอ่างเก็บน ้า 
จ้านวน 1 แห่ง 

ภูมิทัศน์ บริเวณท้อง
อ่างเก็บน ้าได้รบัการ
ปรับปรุง 

กองช่าง 

65 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่้า หมู่ที ่8 เพื่อให้วัดมีแสงสว่างเพยีงพอ อุดหนุนการไฟฟ้า ขยาย
เขตไฟฟ้าแรงต่า้บนวัด 
ระยะทาง  200  เมตร 

- - 300,000 300,000 300,000 ขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่้าบนวัด 1 แห่ง 

วัดมีแสงสว่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

66 โครงการปรับปรุงผิวถนนด้วย
แอสฟัลท์ติกคอนกรตีปรับปรุง
คุณภาพยางธรรมชาติ 
(ยางพารา)  สายทางบ้าน    
แพะเจดีย์ หมู่ที่ 6  เชื่อมบ้าน
แพะห้วยบง  หมู่ที่ 8 ต้าบล    
แม่แฝกใหม่  อ้าเภอสันทราย  
จังหวัดเชียงใหม ่
 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวกปลอดภยั 

ปรับปรุงผิวถนนด้วย
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี
ปรับปรุงคณุภาพยาง
ธรรมชาติ (ยางพารา) 
สายทางบ้านแพะเจดีย์ 
หมู่ที่ 6  เชื่อมบ้านแพะ
ห้วยบง  หมู่ที่ 8 
กว้าง  4  เมตร  
ยาว  280  เมตร 
หนา  0.15  เมตร 
พื นที่ไม่น้อยกว่า  
1,400  ตารางเมตร 

- 540,000 540,000 - - ร้อยละ 80  
ของประชาชนท่ีใช้
ถนนเส้นนี มีความ 
พึงพอใจ 

การสญัจรสะดวก  
รวดเร็ว  ปลอดภัย 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕65)   

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การสง่เสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวและบรกิารสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคม      
   1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม   

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  

74 
 

แบบ  ผ. 02 

 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

67 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 9 
(ล าดับที่ 1) 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวก ปลอดภัย 

สายใหม่ในหมูบ่้านถึง
ห้องเย็นกฤษดา   
กว้าง  4  เมตร   
ยาว  234  เมตร 

- - 515,000 515,000 515,000 ร้อยละ 80  
ของประชาชนท่ีใช้
ถนนเส้นนี มีความ 
พึงพอใจ 

การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

68 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวก ปลอดภัย 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายข้างศาลา
อเนกประสงค์หมู่บ้านถึง
บ้านนายอ้าพล สุวรรณ 
กว้าง 3 เมตร  
ยาว 98  เมตร 

- - 162,000 162,000 162,000 ร้อยละ 80  
ของประชาชนท่ีใช้
ถนนเส้นนี มีความ 
พึงพอใจ 

การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

69 ขยายถนนพร้อมก่อสร้างราง
ระบายน ้า  หมู่ที่  9 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวก ปลอดภัย 

สายข้างบ้านนายบญุศรี  
ใจเป็ง  ถึงบ้านนายสิงห์
วรรณ  มลูแก้ว  ยาว  
200  เมตร 

- - 700,000 700,000 700,000 ร้อยละ 80  
ของประชาชนท่ีใช้
ถนนเส้นนี มีความ 
พึงพอใจ 

การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕65)   

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การสง่เสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวและบรกิารสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคม      
   1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม   

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  

75 
 

แบบ  ผ. 02 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

70 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวก ปลอดภัย 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายใต้จากหน้าบ้าน 
ลุงพงษ์   ถึงที่นา 
พ่อหลวงค้า  
กว้าง 3 เมตร ยาว 90 
เมตร พร้อมรางระบาย
น ้า 1  ข้าง 

- - 600,000 600,000 600,000 ร้อยละ 80  
ของประชาชนท่ีใช้
ถนนเส้นนี มีความ 
พึงพอใจ 

การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

71 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวก ปลอดภัย 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายเข้าบ้านนายถวิล 
ศุภรักษ์ กว้าง 2.80 
เมตร ยาว 44 เมตร 
 

- - 68,000 68,000 68,000 ร้อยละ 80  
ของประชาชนท่ีใช้
ถนนเส้นนี มีความ 
พึงพอใจ 

การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

72 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวก ปลอดภัย 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายเหนือ ถึงหมู่ที่ 4  
บ้านขัวมุง กว้าง 4 เมตร 
ยาว 350 เมตร 
 

- - 770,000 770,000 770,000 ร้อยละ 80  
ของประชาชนท่ีใช้
ถนนเส้นนี มีความ 
พึงพอใจ 

การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕65)   

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การสง่เสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวและบรกิารสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคม      
   1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม   

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  

76 
 

แบบ  ผ. 02 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

73 ขยายถนนพร้อมก่อสร้างราง
ระบายน ้า  หมู่ที่  9 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวก ปลอดภัย 

สายข้างบ้าน พ.ต.ต.
ไพฑูรย์  จิตธิวรรณ   
ถึงบ้านนายสิงห์วรรณ  
มูลแก้ว  ยาว 66 เมตร 

- - 231,000 231,000 231,000 ร้อยละ 80  
ของประชาชนท่ีใช้
ถนนเส้นนี มีความ 
พึงพอใจ 

การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

74 โอเวอร์เลย์ถนน บ้านเจดีย ์
แม่ครัว  หมู่ที่ 3 – บ้านกลาง
พัฒนา หมู่ที่ 9  (ต่อจาก
โครงการเดิม)   

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวก ปลอดภัย 

โอเวอร์เลย์ถนน ขนาด
กว้าง 3.50 - 4 เมตร 
ยาว 800 เมตร  
บริเวณทางแยกเสา
สัญญาณโทรศัพท์        
เชื่อมบ้านกลางพัฒนา 
หมู่ที่ 9 

- 683,600 - - - ร้อยละ 80  
ของประชาชนท่ีใช้
ถนนเส้นนี มีความ 
พึงพอใจ 

การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕65)   

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การสง่เสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวและบรกิารสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคม      
   1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม   

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  

77 
 

แบบ  ผ. 02 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

75 ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน
แห่งเดิม  หมู่ 9 

เพื่อประชาชนใช้น ้าอุปโภค
บริโภคทีส่ะอาด 

ปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้านแห่งเดมิ 1 แห่ง 
 

- - 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80  
ของประชาชนท่ีใช้
น ้าประปามคีวาม 
พึงพอใจ 

มีน ้าประปาใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

76 ก่อสร้างรางระบายน ้าคอนกรีต
เสรมิเหล็ก  หมู่ที่ 9 

เพื่อขยายถนนให้กว้างขึ น
และป้องกันน ้าท่วมขัง 

-รางระบายน ้าคอนกรีต
เสรมิเหล็ก  ภายใน
หมู่บ้านสายกลาง กว้าง 
0.50 เมตร  ยาว 300 
เมตร 

- - 600,000 600,000 600,000 ร้อยละ 80  
ของประชาชนท่ีใช้
ถนนเส้นนี มีความ 
พึงพอใจ 

การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

77 ก่อสร้างรางระบายน ้าคอนกรีต
เสรมิเหล็ก  หมู่ที่ 9 

เพื่อขยายถนนให้กว้างขึ น
และป้องกันน ้าท่วมขัง 

รางระบายน า้คอนกรีต
เสรมิเหล็ก  ภายใน
หมู่บ้าน  2 สายเหนือ , 
สายใต้กว้าง 0.50 เมตร  
ยาว  700  เมตร 

- - 1,400,000 1,400,000 1,400,000 ร้อยละ 80  
ของประชาชนท่ีใช้
ถนนเส้นนี มีความ 
พึงพอใจ 

การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

78 ดาดลา้เหมืองแพะ  หมู่ท่ี 9 เพื่อป้องกันล้าเหมืองตื นเขิน 
ป้องกันการกัดเซาะตลิ่งพัง 

ดาดคอนกรตีล้าเหมือง
แพะ  3  ช่วง 
ความยาว 1,500  
เมตร 

- 
 

- 
 

500,000 500,000 500,000 -ร้อยละ 80 ของ  
ล้าเหมืองได้รับการ
ดาดคอนกรตี 

ระบายน ้าไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕65)   

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การสง่เสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวและบรกิารสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคม      
   1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม   

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  

78 
 

แบบ  ผ. 02 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

79 ดาดลา้เหมืองเสียน ้า  หมู่ที่  9 เพื่อป้องกันล้าเหมืองตื นเขิน 
ป้องกันการกัดเซาะตลิ่งพัง 

สายหลังบ้านนายแก้ว  
อินต๊ะ  ผ่านร้านค้านาย
บุญมา  ค่วยเทศ  ยาว  
1,500  เมตร 
 

- - 150,000 150,000 150,000 -ร้อยละ 80 ของ  
ล้าเหมืองได้รับการ
ดาดคอนกรตี 

ระบายน ้าไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

80 ก่อสร้างลานคอนกรีตเสรมิเหล็ก
ศาลาเอนกประสงค์  หมู่ที่  9 

เพื่อให้ประชาชนมีสถานท่ี
ประกอบกิจกรรม
สะดวกสบาย 

บริเวณศาลา
เอนกประสงค์หลังใหม่  
พื นที่ 384 ตารางเมตร 
 

- - 160,000 160,000 160,000 ลานคอนกรีตเสริม
เหล็ก 1 แห่ง 

ประชาชนมีสถานท่ี
ประกอบกิจกรรม
สะดวกสบาย 

กองช่าง 

81 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์  
ติกคอนกรีต  หมู่ที่  9  

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวก ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน
ถนนลาดยางแอสฟลัท์  
ติกคอนกรีต  หมู่ที่  9
เชื่อม  หมู่ท่ี  14  ถึงซุ้ม
ประตู กว้าง 4  เมตร  
ยาว 225 เมตร  
 

- - 324,000 324,000 324,000 ร้อยละ 80  
ของประชาชนท่ีใช้
ถนนเส้นนี มีความ 
พึงพอใจ 

การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕65)   

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การสง่เสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวและบรกิารสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคม      
   1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม   

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  

79 
 

แบบ  ผ. 02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

82 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่  10 
(ล าดับที่ 1) 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวก ปลอดภัย 

สายเช่ือม หมู่ท่ี 10 – 
หมู่ที่ 11  กว้าง  4  
เมตร ยาว  200 เมตร 

- - 440,000 440,000 440,000 ร้อยละ 80  
ของประชาชนท่ีใช้
ถนนเส้นนี มีความ 
พึงพอใจ 

การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

83 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่  10 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวก ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก  สายหน้า
บ้านนายจิตตเส็นแก้วคา้  
กว้าง  4  เมตร  ยาว  
255  เมตร 

- - 561,000 561,000 561,000 ร้อยละ 80  
ของประชาชนท่ีใช้
ถนนเส้นนี มีความ 
พึงพอใจ 

การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

84 เสรมิไหล่ทางโค้งพร้อมราวเหล็ก 
จุดอันตราย  หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวก ปลอดภัย 

เสรมิไหล่ทางโค้งพร้อม
ราวเหล็ก จุดอันตราย 
บริเวณบา้นนายประการ  
วรรณะ ความยาว 30 
เมตร 

- - 60,000 60,000 60,000 ร้อยละ 80  
ของประชาชนท่ีใช้
ถนนเส้นนี มีความ 
พึงพอใจ 

การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

85 ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์
คอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่  10 
 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านมี
สถานท่ีประกอบกิจกรรม
สาธารณะประโยชน์ 

ก่อสร้างศาลา
เอนกประสงค์คอนกรีต
เสรมิเหล็ก  แทนศาลา
หลังเก่า  ขนาดกว้าง  9  
เมตร  ยาว  15  เมตร 

- - 1,300,000 1,300,000 1,300,000 ศาลาเอนกประสงค์
คอนกรีตเสริมเหล็ก   
1 แห่ง 

ประชาชนในหมู่บ้าน
มีสถานท่ีประกอบ
กิจกรรมสาธารณะ
ประโยชน ์

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕65)   

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การสง่เสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวและบรกิารสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคม      
   1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม   

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  

80 
 

แบบ  ผ. 02 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

86 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่  10 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวก ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก  สายบ้าน
นายบุญเลิศ  เป็งธินา   
-ช่วงที่ 1 กว้าง  3.50 
เมตร  ยาว 123 เมตร 
-ช่วงที่ 2 กว้าง 3.00 
เมตร ยาว 121 เมตร 

- - 436,400 436,400 436,400 ร้อยละ 80  
ของประชาชนท่ีใช้
ถนนเส้นนี มีความ 
พึงพอใจ 

การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

87 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่  10 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวก ปลอดภัย 

สายบ้านพ่อสุข ทอง
วิลาศ - บ้านพ่อหมอก  
อินตุ้ย  กว้าง 4 เมตร  
ยาว  300  เมตร 
 

- - 660,000 660,000 660,000 ร้อยละ 80  
ของประชาชนท่ีใช้
ถนนเส้นนี มีความ 
พึงพอใจ 

การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

88 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่  10 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวก ปลอดภัย 

สายบ้านพ่อเสาร์  ลา้ปัน  
กว้าง 4 เมตร ยาว  
292 เมตร 
 

- - 642,400 642,400 642,400 ร้อยละ 80  
ของประชาชนท่ีใช้
ถนนเส้นนี มีความ 
พึงพอใจ 

การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕65)   

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การสง่เสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวและบรกิารสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคม      
   1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม   

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  

81 
 

แบบ  ผ. 02 

 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

89 เสรมิไหล่ทางโค้งพร้อมราวเหล็ก 
จุดอันตราย  หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวก ปลอดภัย 

สายบ้านนายประการ 
วรรณะ ยาว 30 เมตร 
 

- - 60,000 60,000 60,000 ร้อยละ 80  
ของประชาชนท่ีใช้
ถนนเส้นนี มีความ 
พึงพอใจ 

การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

90 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่  10 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวก ปลอดภัย 

สายบ้านนายสุข   
ทองวิลาศ - บ้านนายปัน  
ชุ่มแก้ว กว้าง  4 เมตร  
ยาว  300 เมตร 
 

- - 660,000 660,000 660,000 ร้อยละ 80  
ของประชาชนท่ีใช้
ถนนเส้นนี มีความ 
พึงพอใจ 

การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

91 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่  10 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวก ปลอดภัย 

สายสามแยกบ่อดิน – 
ผ่านหน้าบ้านนายแดง 
ดวงดี เชื่อม หมู่ที่ 7
กว้าง 4 เมตร ยาว 
1,700  เมตร 

- - 3,740,000 3,740,000 3,740,000 ร้อยละ 80  
ของประชาชนท่ีใช้
ถนนเส้นนี มีความ 
พึงพอใจ 

การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕65)   

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การสง่เสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวและบรกิารสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคม      
   1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม   

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  

82 
 

แบบ  ผ. 02 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

92 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวก ปลอดภัย 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   
สายบ้านแม่ใส  ธงทอง 
กว้าง 4 เมตร ยาว 252 
เมตร 

- 
 

320,000 
 

- - - ร้อยละ 80  
ของประชาชนท่ีใช้
ถนนเส้นนี มีความ 
พึงพอใจ 

การสญัจรสะดวก  
รวดเร็ว  ปลอดภัย 

กองช่าง 

93 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่้า  หมู่ที ่10 เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวก ปลอดภัย 

อุดหนุนการไฟฟ้า ขยาย
เขตไฟฟ้าแรงต่า้จากบ้าน
พ่อสุข  ทองวิลาศ – 
บ้านพ่อปัน  อินแก้ว 
ระยะทาง  500  เมตร 

- - 750,000 750,000 750,000 ร้อยละ 80  
ของประชาชนท่ีใช้
ถนนเส้นนี มีความ 
พึงพอใจ 

การสญัจรสะดวก  
รวดเร็ว  ปลอดภัย 

กองช่าง 

94 วางท่อระบายน ้า  หมู่ที่ 10 เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวก ปลอดภัย 

วางท่อระบายน ้าขนาด
เส้นผา่ศูนย์กลาง 0.30 
เมตร บริเวณบ้านพ่อ
เจริญ  ค้าจม  และบ้าน
นายอุดม  แสนสุวรรณ์  
ความยาวรวม 15 เมตร 

- - 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80  
ของประชาชนท่ีใช้
ถนนเส้นนี มีความ 
พึงพอใจ 

การสญัจรสะดวก  
รวดเร็ว  ปลอดภัย 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕65)   

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การสง่เสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวและบรกิารสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคม      
   1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม   

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  

83 
 

แบบ  ผ. 02 

 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

95 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวก ปลอดภัย 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนางปราณี  
ค้าจม กว้าง 3 เมตร 
ยาว 55 เมตร 

- 
 

- 
 

90,000 90,000 90,000 ร้อยละ 80  
ของประชาชนท่ีใช้
ถนนเส้นนี มีความ 
พึงพอใจ 

การสญัจรสะดวก  
รวดเร็ว  ปลอดภัย 

กองช่าง 

96 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวก ปลอดภัย 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านผู้ใหญ่บ้าน 
กว้าง 4 เมตร 
ยาว 27 เมตร 

- - 60,000 60,000 60,000 ร้อยละ 80  
ของประชาชนท่ีใช้
ถนนเส้นนี มีความ 
พึงพอใจ 

การสญัจรสะดวก  
รวดเร็ว  ปลอดภัย 

กองช่าง 

97 ปรับปรุงระบบประปา 
หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวก ปลอดภัย 

ปรับปรุงระบบประปา 
เป็นระบบ 3 เฟส 

- - 140,000 140,000 140,000 ร้อยละ 80  
ของประชาชนมี
ความพึงพอใจ 
 

การสญัจรสะดวก  
รวดเร็ว  ปลอดภัย 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕65)   

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การสง่เสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวและบรกิารสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคม      
   1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม   

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  

84 
 

แบบ  ผ. 02 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

98 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวก ปลอดภัย 

ซอย 2 กว้าง 3 เมตร  
ยาว 58 เมตร 
 

- 
 

- 
 

96,000 96,000 96,000 ร้อยละ 80  
ของประชาชนท่ีใช้
ถนนเส้นนี มีความ 
พึงพอใจ 

การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

99 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวก ปลอดภัย 

บริเวณบา้นนางดี - บ้าน
นางธวัลรัตน์ กว้าง 4 
เมตร ยาว 45  เมตร 
 

- 
 

- 
 

99,000 99,000 99,000 ร้อยละ 80  
ของประชาชนท่ีใช้
ถนนเส้นนี มีความ 
พึงพอใจ 

การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

100 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวก ปลอดภัย 

บริเวณบา้นนายสุทัศน์ - 
บ้านนายวิลเลี่ยม  
กว้าง 3 เมตร  
ยาว 100 เมตร 

- 
 

- 
 

165,000 165,000 165,000 ร้อยละ 80  
ของประชาชนท่ีใช้
ถนนเส้นนี มีความ 
พึงพอใจ 

การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

101 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวก ปลอดภัย 

บริเวณบา้นนางสายฝน - 
บ้านนายแปง กว้าง 3 
เมตร ยาว  55  เมตร 

- 
 

- 
 

90,000 90,000 90,000 ร้อยละ 80  
ของประชาชนท่ีใช้
ถนนเส้นนี มีความ 
พึงพอใจ 

การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕65)   

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การสง่เสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวและบรกิารสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคม      
   1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม   

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  

85 
 

แบบ  ผ. 02 

 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

102 ก่อสร้างรางระบายน ้า หมู่ที่  11 
 

เพื่อขยายถนนให้กว้างขึ น
และป้องกันน ้าท่วมขัง 

รางระบายน า้คอนกรีต
เสรมิเหล็ก ถนนสาย
เชื่อมตั งแต่ หมู่ที่ 10 – 
หมู่ที่ 11 – หมู่ที่ 13  
ยาวรวม 400 เมตร 

- - 1,400,000 1,400,000 1,400,000 ร้อยละ 80  
ของประชาชนท่ีใช้
ถนนเส้นนี มีความ 
พึงพอใจ 

การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

103 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 11 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวก ปลอดภัย 

บ้านป้าหน้อย – บ้าน
ต้ารวจ  กว้าง 3  เมตร 
ยาว 58 เมตร 

- - 86,000 86,000 86,000 ร้อยละ 80  
ของประชาชนท่ีใช้
ถนนเส้นนี มีความ 
พึงพอใจ 

การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

104 ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์
บริเวณปา่ช้า  หมู่ที่ 11 

เพื่อให้ประชาชนมีสถานท่ีใช้
ประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนาบรเิวณปา่ช้า 

ศาลาอเนกประสงค์ 1 
หลัง  ขนาดกว้าง 10 
เมตร ยาว 20 เมตร 

- 
 

- 
 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 -ศาลาอเนกประสงค์
จ้านวน 1 หลัง 

ประชาชนมีสถานท่ี
ใช้ประกอบพิธีกรรม
ทางศาสนาบริเวณ
ป่าช้า 
 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕65)   

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การสง่เสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวและบรกิารสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคม      
   1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม   

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  

86 
 

แบบ  ผ. 02 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

105 ก่อสร้างรางระบายน ้าคอนกรีต
เสรมิเหล็ก  หมู่ที่  12 
(ล าดับที่  1) 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวก ปลอดภัย 

ก่อสร้างรางระบายน ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ภายในหมู่บ้าน   
กว้าง  1  เมตร   
ยาว  1,000  เมตร 
 

- - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 80  
ของประชาชนท่ีใช้
ถนนเส้นนี มีความ 
พึงพอใจ 

การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

106 ขุดลอกล้าเหมือง  หมู่ที่  12 เพื่อการระบายน ้าสะดวก
และแก้ไขปญัหาการตื นเขิน
ของล้าเหมือง 

ขุดลอกล้าเหมือง  
บริเวณหมู่ที่  4  เชื่อม  
หมู่ที่  12   
 
 

- - 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80  
ของประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

สามารถระบายน ้าล้า
เหมืองไดส้ะดวก 

กองช่าง 

107 ก่อสร้างลานกีฬาพร้อมเครื่อง
ออกก้าลังกายกลางแจ้ง 
หมู่ที่  12 

เพื่อให้ประชาชนมีสถานท่ี
ออกก้าลังกายส่งเสริม
สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง 

ลานกีฬาคอนกรตีเสริม
เหล็ก  พร้อมเครื่องออก
ก้าลังกายกลางแจ้ง 
หมู่ที่  12 
 

- - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 80  
ของประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

มีลานกีฬาส้าหรับ
ออกก้าลังกาย
ประจ้าหมู่บ้าน 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕65)   

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การสง่เสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวและบรกิารสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคม      
   1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม   

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  

87 
 

แบบ  ผ. 02 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

108 ขุดลอกล้าเหมือง  ลงสู่น ้าปิง 
หมู่ที่  12 

เพื่อการระบายน ้าสะดวก
และแก้ไขปญัหาการตื นเขิน
ของล้าเหมือง 

ขุดลอกล้าเหมืองส่งน ้า
สาธารณะ  2  สาย   
ลงสู่  หมู่ที่  12   
 
 
 

- - 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80  
ของประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

สามารถระบายน ้า 
ล้าเหมืองไดส้ะดวก 

กองช่าง 

109 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริม
เหล็ก  สายโต้งกลาง  หมู่ที่ 12 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวก ปลอดภัย 

ก่อสร้างสะพานคอนกรีต
เสรมิเหล็ก สายโต้งกลาง 
 
 
 

- - 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80  
ของประชาชนท่ีใช้
ถนนเส้นนี มีความ 
พึงพอใจ 

การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕65)   

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การสง่เสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวและบรกิารสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคม      
   1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม   

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  

88 
 

แบบ  ผ. 02 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

110 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   
หมู่ที่  13 
(ล าดับที่ 1)  

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวก ปลอดภัย 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายข้างเคียงดาวรีสอร์ท  
กว้าง  4  เมตร  ยาว  
600  เมตร 

- - 1,320,000 1,320,000 1,320,000 ร้อยละ 80  
ของประชาชนท่ีใช้
ถนนเส้นนี มีความ 
พึงพอใจ 

การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

111 ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน  
(แห่งใหม่)  หมู่ที่  13 
 

เพื่อแก้ไขปัญหาให้
ประชาชนมีน ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 
 

ปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน   

- 350,000 350,000 - - ร้อยละ 80  
ของประชาชนท่ีใช้
น ้าประปามคีวาม 
พึงพอใจ 

ประชาชนมีน ้าใช้
อย่างเพียงพอ 
 

กองช่าง 

112 ก่อสร้างลานกีฬาพร้อมเครื่อง
ออกก้าลังกายกลางแจ้ง 
หมู่ที่  13 

เพื่อให้ประชาชนมีสถานท่ี
ออกก้าลังกายส่งเสริม
สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง 

ลานกีฬาคอนกรตีเสริม
เหล็ก  พร้อมเครื่องออก
ก้าลังกายกลางแจ้ง 
หมู่ที่  13 
 

- - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 80  
ของประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

มีลานกีฬาส้าหรับ
ออกก้าลังกาย
ประจ้าหมู่บ้าน 

กองช่าง 

113 โอเวอร์เลย์ถนน หมู่ที่ 13 เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวก ปลอดภัย 

ถนนสายหน้าบ้าน 
นายอ้านาจ  จันทร์ตา  
ถึงบ้านนางวันดี  แสง
อินทร์  กว้าง 4 เมตร 
ยาว 350 เมตร 

- - 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80  
ของประชาชนท่ีใช้
ถนนเส้นนี มีความ 
พึงพอใจ 

การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕65)   

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การสง่เสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวและบรกิารสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคม      
   1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม   

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  

89 
 

แบบ  ผ. 02 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

114 ก่อสร้างลานคอนกรีตเสรมิเหล็ก  
บริเวณปา่ช้า  หมู่ที่  14 
(ล าดับที่ 1) 

เพื่อให้ประชาชนใช้สถานท่ี
ได้สะดวก 

ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บริเวณปา่ช้า  760  
ตารางเมตร 

- 300,000 300,000 - - ลานคอนกรีตเสริม
เหล็กป่าช้า 1 แห่ง 

ประชาชนใช้สถานท่ี
ได้สะดวก 

กองช่าง 

115 ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอน 
กรีตเชื่อมหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 –  
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวก ปลอดภัย 

ถนนแอสฟัลต์ติก 
คอนกรีตเชื่อมระหว่าง
หมู่บ้าน  หมู่ที่ 14 -  
หมู่ที่ 5 กว้าง 4 เมตร 
ยาว 69  เมตร   

- - 152,000 152,000 152,000 ร้อยละ 80  
ของประชาชนท่ีใช้
ถนนเส้นนี มีความ 
พึงพอใจ 

การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

116 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่  14 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวก ปลอดภัย 

ซอย 3  หน้าศาลา
อเนกประสงค์ - ฟาร์มไก่  
กว้าง  3  เมตร ยาว 
307 เมตร 

- - 506,000 506,000 506,000 ร้อยละ 80  
ของประชาชนท่ีใช้
ถนนเส้นนี มีความ 
พึงพอใจ 

การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

117 ดาดลา้เหมืองสาธารณะ
ประโยชน์  หมู่ที่  14 

ป้องกันน ้าท่วมขัง จากล้า
เหมืองตื นเขิน 

ดาดลา้เหมืองสาธารณะ
ประโยชน์ ข้าง  
สภ.แม่แฝก ต่อจาก
โครงการเดิม – หมู่ที่ 9  
ร้านอุ๊ยมี ความยาว 
200  เมตร 

- - 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 ของ 
ผู้ใช้ล้าเหมือง
สาธารณะประโยชน์
มีความพึงพอใจ 

ป้องกันน ้าท่วมขัง 
จากล้าเหมืองตื นเขิน 
มีน ้าเพื่อการเกษตร
สะดวก 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕65)   

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การสง่เสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวและบรกิารสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคม      
   1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม   

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  

90 
 

แบบ  ผ. 02 

 
 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

118 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 14 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวก ปลอดภัย 

ซอยตรงข้ามสหฟารม์
เห็ด กว้าง  5  เมตร  
ยาว  100  เมตร 
 

- - 275,000 275,000 275,000 ร้อยละ 80  
ของประชาชนท่ีใช้
ถนนเส้นนี มีความ 
พึงพอใจ 

การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

119 ขุดลอกรางระบายน ้า หมู่ที่ 14 ป้องกันน ้าท่วมขังจากการ
ตื นเขิน 

ขุดลอกรางระบายน ้า 
หน้าโรงงาน CM  –  
ด้านใต้ และฝั่งตะวันตก 
ความยาว 1,500 เมตร 

- - 150,000 150,000 150,000 ระยะทางที่ขุดลอก ป้องกันน ้าท่วมขัง   กองช่าง 

120 ขุดลอกล้าเหมืองสาธารณะ  
พร้อมวางท่อระบายน ้า   
หมู่ที่  14 

ป้องกันน ้าท่วมขังจากการ
ตื นเขิน 

ขุดลอกรางระบายน ้า 
หน้าโรงงานเชียงใหม ่
โฟเซ่นฟู้ดส์ (CM) –  
โรงงานสหฟารม์เหด็  
 

- - 150,000 150,000 150,000 ระยะทางที่ขุดลอก ป้องกันน ้าท่วมขัง   กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕65)   

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การสง่เสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวและบรกิารสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคม      
   1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม   

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  

91 
 

แบบ  ผ. 02 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

121 อุดหนุนการไฟฟ้าขยายเขต    
ไฟฟ้าและติดตั งไฟฟ้ากิ่ง
สาธารณะ  ในพื นที่ต้าบล      
แม่แฝกใหม ่

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกปลอดภยัในเวลา
กลางคืน 

อุดหนุนการไฟฟา้ติดตั ง  
ไฟฟ้ากิ่งสาธารณะ ดังนี  
หมู่ที่ 1 จ้านวน 15 จุด 
หมู่ที่ 2 จา้นวน 15 จุด 
หมู่ที่ 3 ภายในหมู่บ้าน  7  
จุด เช่ือมหมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 9  
จ้านวน 9 จุด รวม 16 จุด  
หมู่ที่ 4 จา้นวน 20 จุด 
หมู่ที่ 5 จา้นวน 25 จุด 
หมู่ที่ 6 จา้นวน 10 จุด 
หมู่ที่ 7 จา้นวน 25 จุด 
หมู่ที่ 8 จา้นวน 20 จุด 
หมู่ที่ 9 จา้นวน 10 จุด 
หมู่ที่ 10 จ้านวน 10จุด 
หมู่ที่ 11 จ้านวน 20จุด 
หมู่ที่ 12 จ้านวน 10จุด 
เช่ือมระหว่าง ม.4-ม.12 
หมู่ที่ 13 จ้านวน 15จุด 
หมู่ที่ 14 จ้านวน 10จุด 

- - 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ร้อยละของถนน
ภายในหมู่บ้าน  
จ้านวน  14  
หมู่บ้าน  ไดร้ับการ
ติดตั งไฟฟ้าก่ิง 
สาธารณะ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรในเวลา
กลางคืน 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕65)   

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การสง่เสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวและบรกิารสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคม      
   1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม   

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  

92 
 

แบบ  ผ. 02 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

122 ก่อสร้างอาคารโดมเอนกประสงค ์
 

เพื่อใช้เป็นสถานท่ีประกอบ
กิจกรรมต่างๆ และบริการ
ประชาชน 

ก่อสร้างอาคารโดม
เอนกประสงค์  
จ้านวน 1 หลัง 

- 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 ร้อยละ 80  
ของประชาชนท่ีใช้
สถานท่ีนี มีความ 
พึงพอใจ 

มีสถานท่ีประกอบ
กิจกรรมต่างๆ และ
บริการประชาชน 

กองช่าง 

123 ค่าออกแบบ  ค่าควบคุมงานท่ี
จ่ายให้เอกชน  นิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอกเพื่อให้ไดม้าซึ่ง
สิ่งก่อสร้าง 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่า
ออกแบบ  ค่าควบคุมงานท่ี
จ่ายให้เอกชน  นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้างของ
เทศบาลตา้บลเจดีย์แม่ครัว 

มีการตั งงบประมาณ 
ส้าหรับค่าออกแบบ   
ค่าควบคุมงานท่ีจ่ายให้
เอกชน  นิติบุคคลหรือ
บุคคล ภายนอกเพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้างของ
เทศบาลตา้บลเจดีย ์
แม่ครัว 

- 250,000 300,000 200,000 200,000 ค่าออกแบบ   
ค่าควบคุมงานท่ีจ่าย
ให้เอกชน  นิติบุคคล
หรือบุคคล ภายนอก
เพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งก่อสร้างของ
เทศบาลตา้บลเจดีย์
แม่ครัว 

เทศบาลตา้บลเจดีย์ 
แม่ครัวมีงบประมาณ
ส้าหรับจ่ายเป็นคา่
ออกแบบ  ค่า
ควบคุมงานท่ีจ่ายให้
เอกชน  นิติบุคคล
หรือบุคคล ภายนอก
เพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งก่อสร้าง 

กองช่าง 

124 ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปา
เทศบาลต้าบลเจดีย์แม่ครัว 

เพื่อให้มีน ้าสะอาดใช้ใน
บริการประชาชนอย่าง
พอเพียง 

ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบ
ประปาเทศบาลต้าบล
เจดีย์แม่ครัว  
 

- 
 

- 
 

200,000 200,000 200,000 -ระบบประปา
จ้านวน 1 แห่ง 

มีน ้าสะอาดใช้ใน
บริการประชาชน
อย่างพอเพียง  

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕65)   

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การสง่เสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวและบรกิารสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคม      
   1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม   

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  

93 
 

แบบ  ผ. 02 

 

 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕61 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

125 โครงการปรับปรุงระบบประปา 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต้าบลเจดีย์แม่ครัว 

เพื่อมีระบบกักเกบ็น ้าไว้ใช้
ยามจ้าเป็น 

จัดหาถังเก็บน ้าน ้าพร้อม
ขาตั ง 
 
 

- 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

มีถังเก็บน ้าพร้อมขา
ตั ง จ้านวน 1 อัน 
 

มีระบบกักเกบ็น ้าไว้
ใช้ยามจ้าเป็น 

กองช่าง/
ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก 

126 ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคาร
ส้านักงานเทศบาล 

เพื่อมีสถานท่ีส้าหรับ 
ให้บริการ ประชาชนอย่าง
เพียงพอ 

ปรับปรุง/ซ่อมแซม
อาคารส้านักงาน  

- - 300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

-อาคารส้านักงาน
จ้านวน ๑ หลัง 

มีสถานท่ีส้าหรับ 
ให้บริการ ประชาชน
อย่างเพียงพอ 
 

กองช่าง 

127 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม           
ต่อเติมอาคารเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม  
ต่อเติม  อาคารเรยีนให้มี
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ น 

เด็กนักเรยีนมีสถานท่ี
เรียนที่มีความปลอดภัย 
 
 
 

- - 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

อาคารเรยีนศพด.
จ้านวน 1 หลังได้รับ
การปรับปรุง
ซ่อมแซม 

เด็กนักเรยีนมีความ
ปลอดภัย 

กองช่าง/
กอง

การศึกษา 

128 โครงการปรับปรุง/ต่อเตมิอาคาร
เรียน รร.อนุบาลเทศบาลต้าบล
เจดีย์แมค่รัว 

เพื่อปรับปรุงอาคารเรียน ให้
มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ น 

เด็กนักเรยีนมีสถานท่ี
เรียนที่มีความปลอดภัย 
 
 

- 500,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

อาคารเรยีนโรงเรียน
อนุบาลจ้านวน 1 
หลังไดร้ับการ
ปรับปรุง 
 

เด็กนักเรยีนมีความ
ปลอดภัย 

กองช่าง/
กอง

การศึกษา 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕65)   

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การสง่เสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวและบรกิารสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคม      
   1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม   

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  

94 
 

แบบ  ผ. 02 

 
 
 

 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕61 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

129 โครงการก่อสร้างรั วเหล็ก รอบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน
อนุบาล 

เพื่อก่อสร้างรั วเป็นแนวเขต
และป้องกันความปลอดภยั
แก่เด็กนักเรยีน 

รั วเหล็ก ยาว 89 เมตร 
สูงประมาณ 1 เมตร 
จ้านวน 1 แห่ง 
 

- - 225,000 
 

225,000 
 

225,000 
 

ได้รับการก่อร้างรั ว
จ้านวน 1 แห่ง 

เด็กนักเรยีนมีความ
ปลอดภัย 

กองช่าง/
กอง

การศึกษา 

130 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์
ภายนอกอาคารเรียน 

เพื่อปรับปรุงภมูิทัศน์
ภายนอกอาคารใหส้วยงาม
น่าอยู่ 
 

ภูมิทัศน์ภายนอกอาคาร
เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และ รร.อนุบาล 

- - 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

มีการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์อย่างน้อยปีละ 
1 ครั ง 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
ภูมิทัศน์ที่ดีรม่รื่น  
เหมาะแก่การพัฒนา
เด็กปฐมวัย 

กองช่าง/
กอง

การศึกษา 

131 โครงการจดัภูมิทัศนส์นามกีฬา
เทศบาลตา้บลเจดีย์แม่ครัว 

เพื่อให้สนามกีฬาได้
มาตรฐานและมีคุณภาพ  
น่าใช้บริการ 

สนามกีฬาเทศบาลต้าบล
เจดีย์แมค่รัว 

- - 200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

มีการจัดภูมิทัศน์
สนามกีฬาอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั ง 

มีสนามกีฬาท่ีได้
มาตรฐาน 

กองช่าง/
กอง

การศึกษา 
132 โครงการก่อสร้างห้องน ้าศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต้าบล
เจดีย์แมค่รัว 

เพื่อให้เด็กนักเรยีนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต้าบล
เจดีย์แมค่รัว มีห้องน ้าท่ี
สะอาด สะดวก ปลอดภยั  

ห้องน ้า จ้านวน 6 ห้อง 
ตามแบบแปลนกองช่าง 

- 
 

- 
 

270,000 
 

270,000 
 

270,000 
 

-ห้องน ้า จ้านวน ๑ 
หลัง 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตา้บลเจดีย์
แม่ครัว มีห้องน ้าท่ี
สะอาด สะดวก 
ปลอดภัย 

กองช่าง/
กอง

การศึกษา 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕65)   

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การสง่เสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวและบรกิารสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคม      
   1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม   

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  

95 
 

แบบ  ผ. 02 

 

 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕61 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

133 โครงการซ่อมบ้ารุงอุปกรณ์และ
สิ่งอ้านวยความสะดวกประจ้า
อาคารและ รอบบรเิวณอาคาร
เรียน 

เพื่อบ้ารุงอุปกรณ์และสิ่ง
อ้านวยความสะดวกประจ้า
อาคารและ รอบบรเิวณ
อาคารเรยีน ให้อยู่ในสภาพดี 
ปลอดภัย 
 

อาคารและ รอบบรเิวณ
อาคารเรยีนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

- - 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

มีการด้าเนินการ
ปรับปรุงซ่อมแซม
ภายใน 7 วันเมื่อ
เกิดการช้ารดุ
เสียหาย 

ระบบซ่อมบ้ารุง
อุปกรณ์และสิ่ง
อ้านวยความสะดวก
ประจ้าอาคารและ 
รอบบริเวณอาคาร
เรียน ทันต่อ
เหตุการณ ์

กองช่าง/
กอง

การศึกษา 

134 โครงการปรับปรุงห้องสมุดเพื่อ
การเรยีนรู ้

เพื่อให้ปรับปรุงห้องสมดุของ
เล่นให้อยู่ในสภาพที่ใช้งาน
ได้และปลอดภัยส้าหรับเด็ก 

ห้องสมุดของเล่นอยู่ใน
สภาพที่ใช้งานได้และ
ปลอดภัยส้าหรับเด็ก 
 

- 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

มีห้องสมุดของเล่น
จ้านวน 1 ห้อง 

ห้องสมุดของเล่นอยู่
ในสภาพที่ใช้งานได้
และปลอดภัย
ส้าหรับเด็ก 

กองช่าง/
กอง

การศึกษา 

135 โครงการก่อสร้างอาคาร
อ้านวยการ  ศูนย์กีฬาต้าบล 
แม่แฝกใหม ่

เพื่อใช้ส้าหรับเป็นกอง
อ้านวยการในการจดังาน
ต่างๆ 

ก่อสร้างอาคาร
อ้านวยการ 
 
 

- - 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

อาคารอ้านวยการ  
จ้านวน   1  หลัง 

มีสถานท่ีส้าหรับจดั 
พิธีการ  และบริการ
ประชาชน 

กองช่าง 

136 โครงการก่อสร้างกระถาง 
คบเพลิงพร้อมเสาธง 

เพื่อใช้ในพิธีเปิด-ปิดกีฬา ก่อสร้างกระถางคบเพลิง
พร้อมเสาธง 
 

- - 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

กระถางคบเพลิง
พร้อมเสาธง  
จ้านวน  1 แห่ง 

มีกระถางคบเพลิง
และเสาธงส้าหรับจัด
พิธีเปิด-ปิด กีฬา 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕65)   

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การสง่เสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวและบรกิารสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคม      
   1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม   

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  

96 
 

แบบ  ผ. 02 

 

 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕61 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

137 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
อ้าเภอสันทรายตามโครงการ
ติดตั งโคมไฟแสงสว่างหรือไฟก่ิง
ในเขตทางหลวงแผ่นดิน  
หมายเลข 1001  
(ถนนเชียงใหม่-พร้าว)  และ 
โครงการขยายเขตไฟฟ้าและ
ติดตั งไฟกิ่งสาธารณะในเขตพื นที่
ต้าบลแม่แฝกใหม ่

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกปลอดภยัในเวลา
กลางคืน 

อุดหนุนงบประมาณ ให้
การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
อ้าเภอสันทรายในการ
ติดตั งไฟแสงสว่างหรือ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
ไฟก่ิง  ถนนเชียงใหม่ - 
พร้าว จ้านวน 20 จดุ  
และขยายเขตไฟฟ้าและ
ติดตั งไฟกิ่งสาธารณะใน
เขตพื นท่ีต้าบลแม่แฝก
ใหม ่

- 
 

- 
 

1,500,000 
 

1,500,000 
 

1,500,000 
 

ร้อยละของถนน
ภายในต้าบลแม่แฝก
ใหม่  ได้รับการ
ติดตั งไฟฟ้าก่ิง 
สาธารณะ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรในเวลา
กลางคืน 

กองช่าง 

รวม 137  โครงการ - - - 11,278,400 80,360,250 76,985,450 76,985,450 - - - 
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 2.2  แผนงานการเกษตร 

        
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑ โครงการบริหารศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตร
ประจ าต าบลแม่แฝกใหม ่

1.  เพื่อด าเนินงานของ
ศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ า
ต าบลแม่แฝกใหม ่
2.  เพื่อให้เกิดการพัฒนา
งานด้านการเกษตรในพ้ืนท่ี
ต าบลแม่แฝกใหม ่

1.  คณะกรรมการ
บริหารศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
การเกษตรประจ าต าบล
แม่แฝกใหม่  
2.  เกษตรกรและ
ผู้สนใจในต าบล 
แม่แฝกใหม ่

- 
 

25,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

- จัดท าแผนพัฒนา
การเกษตร 3 ปี 
-  การประชุม
คณะกรรมการอย่าง
น้อย 6 ครั้ง 

- การด าเนินงานของ
ศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
การเกษตรประจ า   
ต าบลแม่แฝกใหม่
เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและ         
มีประสิทธิภาพ 
- ท าให้เกิดการ
พัฒนางานด้าน
การเกษตรในพ้ืนท่ี
ต าบลแม่แฝกใหม ่
 

ส านักปลดั 
ศบกต.   

แม่แฝกใหม ่
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 2.2  แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๒ โครงการเพิม่ประสิทธิภาพคณะ
กรรมการบริหารศูนยฯ์ 
 
 
 
 

1)  เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
การด าเนินงานของ
คณะกรรมการบรหิารศูนยฯ์ 
2)  เพื่อให้คณะกรรมการ
บริหารศูนย์ฯ น าความรู้มา
พัฒนาการเกษตรในต าบล 

คณะกรรมการบริหาร
ศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร 
ประจ าต าบลแม่แฝกใหม่ 
และที่ปรึกษา 
 
 
 

- 
 

3๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

-การอบรมหรือ
ศึกษาดูงานอย่าง
น้อย 1 ครั้ง 
-คณะกรรมการมี
ความรู้เพิ่มร้อยละ 
70 

- ด าเนินงานของ
คณะกรรมการ
บริหารศูนย ์มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
- คณะกรรมการ
บริหารศูนย์ฯ น า
ความรู้มาพัฒนาการ
เกษตรในต าบล 

ส านักปลดั 
ศบกต.     

แม่แฝกใหม ่
 

3 โครงการงานวันเกษตรต าบล  
แม่แฝกใหม ่

๑) เพื่อด าเนินกิจกรรมงาน
วันเกษตรต าบลแม่แฝกใหม ่
๒) เพื่อให้เกิดการพัฒนางาน
ด้านการเกษตรในพื้นที่ต าบล
แม่แฝกใหม ่
๓) เพื่อให้เกิดการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้
ประสบการณ์ระหว่าง
เกษตรกรในพ้ืนท่ี 
 
 

๑) คณะกรรมการ
บริหารศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
การเกษตร ประจ าต าบล
แม่แฝกใหม่ และ 
ที่ปรึกษา   
๒) เกษตรกรและ
ประชาชนท่ัวไปที่สนใจ
ในพื้นที่ต าบล 
แม่แฝกใหม ่

- 
 

- 
 

8๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

1.  หน่วยงานและ
องค์กรเกษตรเข้า
ร่วมอย่างน้อย 10 
หน่วยงาน 
2.  เกษตรกรและ
ประชาชนเข้าร่วมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 70 

- เกิดการพัฒนางาน
ด้านการเกษตรใน
พื้นที่ต าบลแม่แฝก
ใหม ่
- เกิดการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้
ประสบการณ์
ระหว่างเกษตรกรใน
พื้นที ่

ส านักปลดั 
ศบกต. 

แม่แฝกใหม ่
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2.2  แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการสนับสนุนกลุ่มวสิาหกิจ
ชุมชนต าบลแม่แฝกใหม ่

๑ ) เพื่ อ ให้ กลุ่ ม วิส าห กิ จ
ชุมชนต าบลแม่แฝกใหม่มี
แหล่งเงินทุนในการบริหาร
กลุ่ม 
๒) เพื่อลดภาระเงินทุนของ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนต าบลแม่
แฝกใหม ่
๓) เพื่อให้ ชุมชนต าบลแม่
แฝกใหม่  มี เศรษฐกิจของ
ชุมชนที่เข้มแข็งและยั่งยืน 
 

เกษตรกรกลุ่มวสิาหกิจ
ชุมชนต าบลแม่แฝกใหม่  

- 
 

- 
 

- 
 

๙๐,๐๐๐ 
 
 

๙๐,๐๐๐ 
 

- กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนเข้าร่วมอย่าง
น้อย 1 กลุ่ม 
- เกษตรกรกลุม่
วิสาหกิจชุมชนไดร้ับ
การอบรมอย่างน้อย 
1 ครั้ง 

- กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน ต.แม่แฝกใหม่ 
มีแหล่งเงินทุนในการ
บริหารกลุ่ม 
- ลดภาระเงินทุน
ของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน ต.แม่แฝกใหม ่
- ให้ชุมชนต าบล     
แม่แฝกใหม่ มี
เศรษฐกิจของชุมชน
ที่เข้มแข็งและยั่งยืน 

ส านักปลดั 
 
 

5 โครงการฝึกอบรมการแปรรูป
ผลผลติทางการเกษตร 

๑) เพื่อให้แม่บ้านเกษตรกร
ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน ์
๒) เพื่อให้แม่บ้านเกษตรกร      
มีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้        
แก่ครัวเรือน 
๓) เพื่อสร้างความเข้มแข็ง 
ของกลุ่ม 
 

แม่บ้านเกษตรกรต าบล
แม่แฝกใหม่   

- 
 

- 
 

- 
 

3๐,๐๐๐ 
 

3๐,๐๐๐ 
 

- เกษตรกรได้รับการ
อบรมจ านวน 1 ครั้ง 
- เกษตรกรได้รับ
ความรู้เพิ่มร้อยละ 
70 

- แม่บ้านเกษตรกร
ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ 
- แม่บ้านเกษตรกรมี
อาชีพเสริมเพิม่
รายได้แก่ครัวเรือน 
- สร้างความเข้มแข็ง
ของกลุ่ม 

ส านักปลดั  
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 2.2  แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการส่งเสริมอาชีพด้าน
การเกษตร 

๑) เพื่อส่งเสริมอาชีพแก่
ประชาชน  ให้มีความรูด้้าน
การเกษตร  การผลิตและ 
วิธีการลดผลติพืช  การ
รวมกลุม่ การบรหิารจดัการ
ต่าง ๆ ในด้านการเกษตร         
2) เพื่อสร้างความยั่งยืนใน
กระบวนการพัฒนาอาชีพ
การเกษตร 

เกษตรกรและผู้สนใจ 
เข้าร่วม   

- - - 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ -เกษตรกรไดร้ับการ
อบรมจ านวน 1 ครั้ง 
-เกษตรกรไดร้ับ
ความรู้เพิ่ม 
ร้อยละ 70 

- ส่งเสริมให้
เกษตรกรและ
ประชาชน มีอาชีพ
และความรู้ด้าน
การเกษตร  การผลิต
และวิธีการลดผลติ
พืช การรวมกลุ่ม
รวมกลุม่  การ
บริหารจดัการต่างๆ 

ส านักปลดั 
ศบกต.        

แม่แฝกใหม ่

7 โครงการพัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลติที่เหมาะสม
ส าหรับพืชเศรษฐกิจในชุมชน 

๑) เพื่อพัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลติพืช
เศรษฐกิจ 
๒) เพื่อเป็นการลดต้นทุน
และเพิ่มผลผลิต ในการผลติ
พืชเศรษฐกิจ 
๓) เพื่อให้เกษตรกรสามารถ
น าความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติด้วย
ตนเองได้อย่างถูกต้อง 
 

เกษตรกรและประชาชน
ผู้สนใจต าบลแม่แฝกใหม่  

- 
 

- 
 

- 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

-จัดท าแปลงสาธติ
อย่างน้อย 2 แปลง 
-เกษตรกรเข้าร่วม
อย่างน้อยร้อยละ 
70 

- พัฒนาและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การผลิตพืชเศรษฐกิจ 
- ลดต้นทุนและเพิ่ม
ผลผลติ ในการผลิต
พืชเศรษฐกิจ 
- เกษตรกรสามารถ
น าความรู้ที่ได้ไป
ปฏิบัติด้วยตนเองได้
อย่างถูกต้อง 

ส านักปลดั 
ศบกต. 

แม่แฝกใหม ่



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65)   

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
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แบบ  ผ. 02 

2.2  แผนงานการเกษตร 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการบริหารจัดการ 
ฟาร์มปศุสตัว ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑) เพื่อให้เกษตรมีความรู้
บริหารจดัการฟาร์ม 
2) เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันและ
ควบคุมการเกดิโรคระบาด
สัตว์ในชุมชน 
3) เพื่อให้เกษตรกรได้รับ
ความรู้  และข่าวสารด้านปศุ
สัตว์อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 
4) เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ด้านเศรษฐกิจภายในต าบล
ให้มั่นคงและยั่งยืน 
 
 
 
 
 

เกษตรกรผู้เลี้ยงสตัว์
ต าบลแม่แฝกใหม ่ 

- 
 

- 
 

- 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

-เกษตรกรได้รับการ
อบรมจ านวน 1 ครั้ง 
-เกษตรกรไดร้ับ
ความรู้เพิ่มร้อยละ 
70 

- เกษตรมีความรู้
บริหารจดัการฟาร์ม 
- เฝ้าระวัง ป้องกัน
และควบคมุการเกดิ
โรคระบาดสัตว์ใน
ชุมชน 
- เกษตรกรได้รับ
ความรู้  และ
ข่าวสารดา้นปศุสตัว์
อย่างถูกต้องและ
รวดเร็ว 
- สร้างความเข้มแข็ง
ด้านเศรษฐกิจ
ภายในต าบลให้
มั่นคงและยั่งยืน 

ส านักปลดั 
ศบกต. 

แม่แฝกใหม ่



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65)   

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุน สู่สากล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาเศรษฐกจิการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
     2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน   

102 

แบบ  ผ. 02 

2.2  แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการผลติไม้ผล 

๑) เพื่อให้เกษตรกรได้รับ
ความรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการผลติไม้ผล 
๒) เพื่อให้เกษตรกรสามารถ
น าความรู้ที่ได้ไปปฏิบัตดิ้วย
ตนเองได้อย่างถูกต้อง 
๓) เพื่อสามารถสร้างอาชีพ
และรายได้ให้แก่เกษตรกร 
 

เกษตรกรต าบล 
แม่แฝกใหม ่

- 
 

- 
 

- 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

-เกษตรกรได้รับการ
อบรมจ านวน 1 ครั้ง 
-เกษตรกรไดร้ับ
ความรู้เพิ่มร้อยละ 
70 

- เกษตรกรได้รับ
ความรู้ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ผลิตไมผ้ลสามารถ
น าความรู้ที่ได้ไป
ปฏิบัติด้วยตนเองได้
อย่างถูกต้อง 
- สร้างอาชีพและ
รายได้ให้แก่
เกษตรกร 

ส านักปลดั 
ศบกต. 

แม่แฝกใหม ่

10 โครงการฝึกอบรมการเพาะปลูก
ผักปลอดภัยบริโภคในครัวเรือน 

๑) เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกร
ตระหนักถึงความส าคญัของ
การลดการใช้สารเคมีใน 
การผลิต 
๒) เพื่อพัฒนาองค์ความรู้
ของเกษตรกรในการ
เพาะปลูกพืชปลอดภัย 
 
 

ประชาชนต าบล 
แม่แฝกใหม่  

- 
 

- 
 

- 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

-เกษตรกรได้รับการ
อบรมจ านวน 1 ครั้ง 
-เกษตรกรไดร้ับ
ความรู้เพิ่มร้อยละ 
70 

- ช่วยส่งเสริมให้
เกษตรกรตระหนักถึง
ความส าคัญของการ
ลดการใช้สารเคมีใน
การผลิต 
- เป็นการพัฒนาองค์
ความรู้ของเกษตรกร
ในการเพาะปลูกพืช
ปลอดภัย 

ส านักปลดั 
ศบกต. 

แม่แฝกใหม ่



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65)   

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุน สู่สากล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาเศรษฐกจิการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
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แบบ  ผ. 02 

2.2  แผนงานการเกษตร 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 โครงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ า   

๑) เพื่อให้เกษตรกรได้เรียนรู้
วิธีการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ าที่ถูก
วิธี 
๒) เพื่อสร้างรายได้เสริม
ให้แก่เกษตรกร 
๓) เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
และความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจภายในชุมชน 

เกษตรกรและประชาชน
ในต าบลแม่แฝกใหม ่

- 
 

- 
 

- 
 

3๐,๐๐๐ 
 

3๐,๐๐๐ 
 

-เกษตรกรได้รับการ
อบรมจ านวน 1 ครั้ง 
-เกษตรกรไดร้ับ
ความรู้เพิ่มร้อยละ 
70 

- เกษตรกรได้เรียนรู้
วิธีการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าถูกวิธี 
-สร้างรายไดเ้สริม
ให้แก่เกษตรกร 
- สร้างความเข้มแข็ง
และความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจภายใน
ชุมชน 
 

ส านักปลดั 
ศบกต. 

แม่แฝกใหม ่

12 โครงการฝึกอบรมการก าจดั
ศัตรูพืช 

๑) เพื่อให้เกษตรกรได้รับ
ความรู้ในการก าจัดศัตรูพืชที่
ถูกต้อง 
2) เพื่อให้เกษตรกรสามารถ
จัดการศตัรูพืช และสามารถ
น าไปปฏิบตัิได้อย่างถูกต้อง
และมีประสิทธิภาพ 
 

เกษตรกรต าบล 
แม่แฝกใหม่  

- 
 

- 
 

- 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

-เกษตรกรได้รับการ
อบรมจ านวน 1 ครั้ง 
-เกษตรกรไดร้ับ
ความรู้เพิ่มร้อยละ 
70 

- เกษตรกรได้รับ
ความรู้เรื่องการ
ก าจัดศัตรูพืชที่
ถูกต้อง 
จัดการศตัรูพืช และ
สามารถน าไปปฏิบัติ
ได้อย่างถูกต้องและ
มีประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั 
ศบกต. 

แม่แฝกใหม ่



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65)   

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุน สู่สากล 
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แบบ  ผ. 02 

2.2  แผนงานการเกษตร 

      

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 โครงการลดการใช้สารเคมีทาง
การเกษตร 

๑) เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกร
ลดการใช้สารเคมีในการ
เพาะปลูก 
๒) เพื่อเป็นการลดต้นทุน
จากการใช้สารเคม ี
๓) เพื่อช่วยลดปญัหา
สิ่งแวดล้อม 
 

เกษตรกรต าบล 
แม่แฝกใหม ่

- 
 

2๐,๐๐๐ 
 

- 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

-เกษตรกรได้รับการ
อบรมจ านวน 1 ครั้ง 
-เกษตรกรไดร้ับ
ความรู้เพิ่มร้อยละ 
70 

- ส่งเสริมให้
เกษตรกรลดการใช้
สารเคมีในการ
เพาะปลูก 
- ลดต้นทุนจากการ
ใช้สารเคม ี
- ลดปัญหา
สิ่งแวดล้อม 

ส านักปลดั 
ศบกต. 

แม่แฝกใหม ่

14 โครงการอบรมเรื่องการจัดการ
ดิน ธาตุอาหาร โรคและแมลงใน
การปลูกพืช 

๑) เพื่อให้เกษตรกรต าบลแม่
แฝกใหม่มีความรู้ในการ
แก้ไขปัญหาสภาพดินและ
การปรับปรุงบ ารุงดินท่ี
ถูกต้อง 
๒) เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้
ด้านธาตุอาหาร โรคและ
แมลงในพืช 
3) เพื่อลดต้นทุนการผลิต
ทางการเพาะปลูก 

เกษตรกรต าบล 
แม่แฝกใหม ่

- 
 

- 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

-เกษตรกรได้รับการ
อบรมจ านวน 1 ครั้ง 
-เกษตรกรไดร้ับ
ความรู้เพิ่มร้อยละ 
70 

- เกษตรกรมีความรู้
ในการแก้ไขปัญหา
สภาพดินและการ
ปรับปรุงบ ารุงดินที่
ถูกต้อง 
- เกษตรกรมีความรู้
ด้านธาตุอาหาร โรค
และแมลงในพืช 
- ลดต้นทุนการผลติ
ทางการเพาะปลูก 

ส านักปลดั 
ศบกต. 

แม่แฝกใหม ่



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65)   

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุน สู่สากล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาเศรษฐกจิการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
     2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน   
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แบบ  ผ. 02 

2.2  แผนงานการเกษตร 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

1) เพื่อสนองพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราช-
สุดาฯ 
2) เพื่อด าเนินการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 

ประชาชนต าบล 
แม่แฝกใหม ่

- 
 

3๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

-เกษตรกรไดร้ับ
ความรู้เพิ่มร้อยละ 
70 

-ให้ชุมชนต าบล 
แม่แฝกใหม่อนุรักษ์
พืชพรรณและความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพในพ้ืนท่ี 
-ประชาชนมี
จิตส านึกในการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

ส านักปลดั 

16 โครงการส่งเสริมการท าปุ๋ยหมัก
และผลิตผักปลอดสารพิษ 

เพื่อลดการใช้สารเคมีใน
การเกษตร 

เกษตรกรในต าบล 
แม่แฝกใหม ่

- - 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ร้อยละของเกษตรกร
มีปุ๋ยหมักและผลติ
ผักปลอดสาร 

ลดการใช้สารเคมีใน
การเกษตร 
 

ส านักปลดั 

17 โครงการเกษตรผสมผสาน  
 

เพื่อสร้างความหลากหลาย
ของพืชและกิจกรรมทางการ
เกษตร 

เกษตรกรในต าบล 
แม่แฝกใหม ่

- 20,000 
(แผน LSEP) 

- - - ร้อยละของเกษตรกร
ปลูกพืชและกิจกรรม
ทางการเกษตร
หลากหลาย 

เกษตรกรปลูกพืช
และกิจกรรม
ทางการเกษตร
หลากหลาย 

ส านักปลดั 

รวม 17  โครงการ - - - 125,000 330,000 820,000 820,000 - - - 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65)   

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที ่ 3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     3.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน   
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แบบ  ผ. 02 

3.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  

      
 
 
 
 
 
 
   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการเฝ้าระวังการเผาและ
ควบคุมหมอกควันไฟป่า  

เพื่อรณรงคป์ระชาสัมพันธ์ให้
ความรู้ประชาชนในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
หมอกควันไฟป่าและเตรียม
ความพร้อมในการเผชิญเหต ุ

ประชาชนต าบล 
แม่แฝกใหม ่
จ านวน 14 หมู่บ้าน 

- 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

-จัดอบรมให้ความรู้
แก่ประชาชน 1 ครั้ง 
กลุ่มเป้าหมายเข้า
ร่วมไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 
-เครื่องมือดับไฟป่า
จ านวน 10 ชุด 
  
 
 
 

ประชาชนไดร้ับ
ความรู้ในการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาหมอกควันไฟ
ป่า  และมีการ
เตรียมความพร้อมใน
การเผชิญเหต ุ
 

ส านักปลดั 
 
 
 

รวม 1  โครงการ - - - 30,000 30,000 30,000 30,000 - - - 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65)   

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที ่ 3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     3.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน   
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แบบ  ผ. 02 

    3.2  แผนงานการศึกษา 

 
 
 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการธนาคารขยะและการ
คัดแยกขยะ 

เพื่อฝึกให้เด็กได้รูจ้ักคัดแยก
ขยะ และรักสิ่งแวดล้อม ใช้
ทรัพยากรให้คุ้มคา่ 

เด็กนักเรยีน 
จ านวน   60  คน 

- 3,000 
 

3,000 
 

3,000 
 

3,000 
 

เด็กร้อยละ 80  
สามารถแยกขยะได ้

เด็กรู้จักคดัแยกขยะ 
รักสิ่งแวดล้อม และ
ใช้ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่า 
 
 

โรงเรียน
อนุบาล 

2 โครงการธนาคารขยะและการ
คัดแยกขยะ 

เพื่อฝึกให้เด็กได้รูจ้ักคัดแยก
ขยะ และรักสิ่งแวดล้อม ใช้
ทรัพยากรให้คุ้มคา่ 

เด็กใน ศพด.  จ านวน   
250  

- 3,000 
 

3,000 
 

3,000 
 

3,000 
 

เด็กร้อยละ 80 
สามารถแยกขยะได ้

เด็กรู้จักคดัแยกขยะ 
รักสิ่งแวดล้อม และ
ใช้ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่า 
 
 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

 

รวม 2  โครงการ - - - 6,000 6,000 6,000 6,000 - - - 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65)   

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที ่ 3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     3.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน   
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แบบ  ผ. 02 

3.3  แผนงานสาธารณสุข 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการรณรงค์ลดภาวะ 
โลกร้อน  

เพื่อเพิ่มศักยภาพและสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับ ชุมชน
และโรงเรียนในการด าเนิน
กิจกรรม ลดภาวะโลกร้อนที่
เป็นรูปธรรม 

 
 

โรงเรียนและชุมชนใน
เขตเทศบาลต าบลเจดีย์
แม่ครัว 
 

- - 20,000 20,000 20,000 มีการจัดกจิกรรมลด
ภาวะโลกร้อน เช่น
การปลูกต้นไมเ้พื่อ
เพิ่มพื้นท่ีสีเขียว การ
อนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ 
การลดการใช้
ถุงพลาสติก กล่อง
โฟม การใช้ถุงผ้า ใน
ชุมชน อย่างน้อย          
ปีละ 1 ครั้ง 
 

1.มีพื้นท่ีสเีขียว
เพิ่มขึ้นในชุมชน 

2.นักเรยีนใน
โรงเรียนมีความรู้
เพิ่มมากข้ึนเกี่ยวกับ
ภาวะโลกร้อน วิธีลด
ภาวะโลกร้อน 
น าไปสู่การจัดท า
กิจกรรมลดภาวะ
โลกร้อนในโรงเรียน
และชุมชนได้อย่าง
เป็นรูปธรรม 

กอง
สาธารณสุข 

และ 
สิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65)   

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที ่ 3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     3.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน   
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แบบ  ผ. 02 

3.3  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการรณรงค์คัดแยกขยะใน
ชุมชน 

1 .เพื่ อ ให้ ป ระ ชาช น ได้ รั บ
ค ว าม รู้  มี ค ว าม ต ระ ห นั ก
เกี่ยวกับการคัดแยกขยะและ
การน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้
ป ระ โยช น์ ได้ อ ย่ างถู ก ต้ อ ง
เหมาะสม โดยร่วมจัดกิจกรรม
รณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอยใน
รู ป แ บ บ ต่ า ง ๆ ใ น ชุ ม ช น 
สามารถเป็นชุมชนต้นแบบใน
การคัดแยกขยะได้  
2.เพื่ อ ส ร้ า ง ศั ก ย ภ าพ ข อ ง
ประชาชน โดยเฉพาะเด็กและ
เยาวชนในสถานศึกษาให้มี
ความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การคัดแยกขยะ มีจิตส านึก
รักษ์สิ่งแวดล้อม  และให้เกิด
เป็นเครือข่ายหรืออาสาสมัคร
ในการรณรงค์คัดแยกขยะ หรือ
จัดกิจกรรมด้านการจัดการ
ขยะอย่างเป็นรูปธรรม 

โรงเรียนและชุมชนใน
เขตเทศบาลต าบลเจดีย์
แม่ครัว 

- 160,000 100,000 100,000 100,000 1. มีการจัดกิจกรรม
รณรงค์คัดแยกขยะใน
ชุมชน อย่างน้อย 2 
กิจกรรม เช่น ธนาคาร
ขยะรีไซเคิล ผ้าป่า
ขยะ การท าปุ๋ยหมัก 
การท าน้ าหมักชีวภาพ 
เป็นต้น 
2.มีการจัดอบรมให้
ความรู้ เรื่อง การคัด
แยกขยะแก่นักเรียน
ในโรงเรียน โดยมี
ผู้เข้าร่วมอบรมอย่าง
น้อยร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 
3.มีการจัดกิจกรรม
รณรงค์คัดแยกขยะใน
โรงเรียนอย่างเป็น
รูปธรรม อย่างน้อย 1 
กิจกรรม  

1. ชุมชนมีการจัด
กิจกรรมรณรงค์คัด
แยกขยะจ านวน 2 
กิจกรรม 
2.นักเรียนมีความรู้
เพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับ
การคัดแยกขยะให้ถูก
ประเภท วิธีลด
ปริมาณขยะมูลฝอย 
3. นักเรียนมีการ
ด าเนินการกิจกรรม
รณรงค์คัดแยกขยะใน
โรงเรียนอย่างเป็น
รูปธรรม อย่างน้อย 1 
กิจกรรม 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65)   

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยืน 
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แบบ  ผ. 02 

3.3  แผนงานสาธารณสุข 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการรณรงค์งดการเผาและ
ปัญหาหมอกควัน 

เพื่อส่งเสริมและรณรงคไ์ม่ให้
มีการเผาเศษใบไม้ กิ่งไม้ 
วัสดุเหลือใช้จากการเกษตร 
และ 
ขยะมูลฝอยในชุมชนโดย
ส่งเสริมให้มีการน าไปใช้
ประโยชน์อย่างเหมาะสม 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
เทศบาลต าบลเจดีย ์
แม่ครัว 
 
 
 

- 
 

- 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

มีการจัดกจิกรรม
เพื่อรณรงค์                         
งดการเผา                    
และปัญหาหมอก
ควันในพื้นที่ อย่าง
น้อย 1 กิจกรรม 

1.ประชาชนในพ้ืนท่ี
เกิดความตระหนัก
ถึงผลกระทบของ
การเผา 
2.ปัญหาการเผาและ
หมอกควันภายใน
พื้นที่ลดลง 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

4 โครงการวันสิ่งแวดล้อมไทย และ
วันสิ่งแวดล้อมโลก 

เพื่อให้ประชาชนท่ัวไปและ
กลุ่มเยาวชน นักเรียน นิสติ 
นักศึกษา ได้มสี่วนร่วมและมี
จิตส านึกร่วมกันในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 
 
 

จัดให้มีกิจกรรมในวัน
สิ่งแวดล้อมโลก  และ 
วันสิ่งแวดล้อมไทย     
ภายในเขตพื้นท่ีเทศบาล
ต าบลเจดีย์แม่ครัว  

- 
 

- 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

-มีการจัดกิจกรรมใน
วันสิ่ งแวดล้อมโลก
และวันสิ่งแวดล้อม
ไทย ในพื้ นที่ อย่ าง
น้อยปีละ 2 ครั้ง 

ประชาชนท่ัวไปและ
กลุ่มเยาวชน 
นักเรียน นิสติ 
นักศึกษา มีความรู้
ความเข้าใจในด้าน
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เห็น
ความส าคญัและ
คุณค่าของ
สิ่งแวดล้อม 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65)   

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที ่ 3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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แบบ  ผ. 02 

3.3  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการรณรงค์ติดตั้งระบบ
บ าบัดน้ าเสียเบื้องต้น 

1. เพื่อส่งเสริมให้ครัวเรือน
และสถานประกอบการมี
ความรู้ ความเข้าใจ 
ตระหนักถึงความส าคญัของ
แหล่งน้ าสาธารณะ  
2. ประชาชนเกิดการ
ปรับเปลีย่นพฤติกรรมในการ
อนุรักษแ์หล่งน้ าสาธารณะ 
โดยตดิตั้งระบบบ าบัดน้ าเสยี
เบื้องต้น ก่อนปล่อยน้ าท้ิงลง
สู่แหล่งน้ าสาธารณะ 
 
 

1.ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลเจดีย ์
แม่ครัว 
2.สถานประกอบการใน
เขตเทศบาลต าบลเจดีย์
แม่ครัว 

- 30,000 30,000 30,000 30,000 1. มีการจัดอบรมให้
ความรู้ประชาชนและ
สถานประกอบการ
เกี่ยวกับความส าคัญ 
การอนุรักษ์ทรัพยากร
น้ าในชุมชน การใช้น้ า
อย่างประหยัด รวมถึง
การจัดการน้ าเสียใน
ชุมชน โดยมีผู้เข้าร่วม
อบรมอย่างน้อย ร้อย
ละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 
2. ครัวเรือนและ
สถานประกอบการมี
การติดตั้งระบบบ าบัด
น้ าเสียเบื้องต้นก่อน
ปล่อยน้ าท้ิงลงสู่แหล่ง
น้ าสาธารณะ อย่าง
น้อยร้อยละ 50 ของ
กลุ่มเป้าหมายท่ีเข้ารับ
การอบรม 

1.กลุม่เป้าหมายที่
เข้ารับการอบรมมี
ความรู้เพิ่มมากขึ้น
เกี่ยวกับการอนุรักษ์
ทรัพยากรน้ าและ
การจัดการน้ าเสีย
ภายในชุมชน 
2. ครัวเรือนและ
สถานประกอบการ 
มีการบ าบัดน้ าเสยี
เบื้องต้นก่อนปล่อย
ลงสู่แหล่งน้ า
สาธารณะ 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65)   

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที ่ 3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     3.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน   

112 
 

แบบ  ผ. 02 

3.3  แผนงานสาธารณสุข 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการสร้างการมีส่วนร่วม
รับผิดชอบของกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพกับชุมชน 

เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบ
กิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพทุกประเภทในพ้ืนท่ี
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
เกิดความตระหนักในเรื่อง
สิ่งแวดล้อม ประกอบกิจการ
โดยไม่สร้างความเดือดร้อน
ให้ชุมชน ไม่ส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพของประชาชนและไม่
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

สถานประกอบกิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ในพื้นที่เทศบาลต าบล
เจดีย์แมค่รัว 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 1.มีการจัดท า
ฐานข้อมูลผู้ประกอบ
กิจการท่ีเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ โดยแยก
ประเภทกิจการ 
2. มีการจัดอบรมให้
ความรู้แก่ผู้ประกอบ
กิจการท่ีเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ เกี่ยวกับ
การประกอบกิจการท่ี
ถูกต้องตามหลัก
สุขาภิบาลและ
ระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการ
ประกอบกิจการ อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง  

1.มีฐานข้อมูล
ฐานข้อมูลผู้ประกอบ
กิจการท่ีเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ โดยแยก
ประเภทกิจการท่ี
ครบถ้วนและเป็น
ปัจจุบัน 
2.ผู้ประกอบการมี
ความรู้ความเข้าใจ
มากขึ้นเกี่ยวกับการ
ประกอบกิจการท่ี
ถูกต้องตามหลัก
สุขาภิบาลรวมท้ัง
ระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้องในการ
ประกอบกิจการ 
 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

รวม 6  โครงการ - - - 210,000 230,000 230,000 230,000 - - - 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65)   

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที ่ 3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     3.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน   
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แบบ  ผ. 02 

3.4  แผนงานเคหะและชุมชน 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการบริการจดัเก็บขยะใน
เขตเทศบาล 

เพื่อให้บริการเก็บขน 
ขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล
ต าบลเจดีย์แม่ครัว 
 
 

การเก็บขนขยะมูลฝอย 
ในเขตพื้นท่ีเทศบาล
ต าบลเจดีย์แม่ครัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 

3,000,000 
 

3,000,000 
 

3,000,000 
 

3,000,000 
 

-เทศบาลฯให้บริการ
เก็บขนและก าจดั
ขยะมูลฝอยในเขต
พื้นที่ร้อยละ 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทศบาลต าบลเจดีย์ 
แม่ครัว มีความ
สะอาดน่าอยู่และมี
สิ่งแวดล้อมท่ีด ี

กองช่าง/
กอง

สาธารณสุข
และ

สิ่งแวดล้อม 

รวม 1  โครงการ - - - 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 - - - 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65)   

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที ่ 3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     3.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน   
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แบบ  ผ. 02 

3.5  แผนงานการเกษตร 
 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

1. เพื่อให้ประชาชนต าบล      
แม่แฝกใหม่ ได้ตั้งปณิธาน   
ความดี รู้คณุค่าและอนุรักษ์
ทรัพยากร ธรรมชาติในพื้นที ่ 
2. เพื่อเฉลมิพระเกียรติพระ
บาท สมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว  
สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถและพระ
บรมวงศานุวงศ์ 
 

เกษตรกรและประชาชน
ในต าบลแม่แฝกใหม ่
 

- 
 

3๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละ 80 ของ
เกษตรกรและ
ประชาชนในต าบล
แม่แฝกใหม ่ได้ตั้ง
ปณิธานความดี    รู้
คุณค่าและอนุรักษ์
ทรัพยากร ธรรมชาติ
ในพื้นที่ 

- ประชาชนต าบล 
แม่แฝกใหมต่ั้ง
ปณิธานความดี  รู้
คุณค่าและอนุรักษ์
ทรัพยากร ธรรมชาติ
ในพื้นที่ 
- ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้ าป่าไหล
หลาก และฟื้นฟู
ธรรมชาต ิ

ส านักปลดั 
 
 

2 โครงการท าปุ๋ยหมักเพื่อลดการ
เผา  ต าบลแม่แฝกใหม ่

- เพื่อลดการผาเศษใบไม้  
เศษหญ้าแห้ง  และเศษวัสดุ
เหลือใช้ทางการเกษตร   
- เพื่อลดต้นทุนในการใช้
ปุ๋ยเคม ี
- เพื่อให้ประชาชนตระหนัก
ถึงโทษของการเผา 

กลุ่มเครือข่ายเกษตรกร
ปลอดการเผาต าบลแม่
แฝกใหม่  จ านวน  30  
คน 

- 
 

- 
 

- 
 

50,000 
 

50,000 
 

-ลดการเผาลง ร้อย
ละ  80 
-กลุ่มเกษตรกรท า
ปุ๋ยหมักเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 60 

สามารถลดการเผา  
ลดต้นทุนการผลิต
ของเกษตรกรลงได้  
โดยการใช้ปุ๋ยหมัก
ทดแทน  ดินมีความ
อุดมสมบรูณ์มากขึ้น 
 

ส านักปลดั/
ส านักงาน
เกษตร
อ าเภอ    

สันทราย 

รวม 2  โครงการ - - - 30,000 100,000 150,000 150,000 - - - 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65)   

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่  3  การเสรมิสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น      
     4.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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แบบ  ผ. 02 

4.1  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อยกระดับ พัฒนา ยกย่อง 
เชิดชูเกียรติ ปราชญ์
ชาวบ้าน 
 

ประชาชนต าบล 
แม่แฝกใหม ่

- 
 

- 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

ปราชญ์ชาวบ้านร้อย
ละ 100 ได้รับการ
ยกย่องเชิดชูเกียรต ิ

ประชาชนภาคภมูิใจ
และเทศบาลมี
ทะเบียนปราชญ์
ชาวบ้าน 

กอง
การศึกษา 

 

2 โครงการจดักิจกรรมวันส าคัญ
ทางพุทธศาสนา 

เพื่อร่วมการจดักิจกรรมวัน
ส าคัญทางพุทธศาสนา 

เทศบาลต าบล วัด  
ประชาชน 

- 
 

40,000 
 

80,000 
 

80,000 
 

80,000 
 

ประชาชนเข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า 
500 คน 

เทศบาลมสี่วนร่วม
การจัดกิจกรรมวัน
ส าคัญทางพุทธ
ศาสนา 
 

กอง
การศึกษา 

 

3 โครงการอบรมส่งเสรมิคุณธรรม
จริยธรรมเพื่อพัฒนาคณุภาพ
ชีวิต(ธรรมสญัจร) 

เพื่อให้พนักงานเทศบาล 
ผู้บริหาร ผู้น าชุมชน  
ประชาชน   ได้มีโอกาส
ปฏิบัติธรรม 

พนักงาน ผู้บริหาร  ผู้น า
ชุมชน  ประชาชน   

- 
 

10,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

พนักงาน ผู้บริหาร  
ผู้น าชุมชน  เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 
ประชาชนไม่น้อย
กว่า 100 คน 

พนักงาน ผู้บริหาร  
ผู้น าชุมชน  
ประชาชนไดม้ีโอกาส
ร่วมฟังธรรมะ
ร่วมกัน  เพื่อ
สุขภาพจิตทีด่ี   
 

กอง
การศึกษา 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65)   

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่  3  การเสรมิสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น      
     4.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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แบบ  ผ. 02 

4.1  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการส่งเสริมกิจกรรม
ประเพณียี่เป็งต าบลแม่แฝกใหม ่

เพื่ อ ส่ ง เส ริ ม วัฒ น ธ ร รม
ประเพณีที่ดีงาม 

ประชาชนต าบลแม่แฝก
ใหม ่

- 
 

- 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

ประชาชนต าบลแม่
แฝกใหม่เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า 
500 คน 

สืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น 

กอง
การศึกษา 

 
 

5 โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู 
สืบสานศลิปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีปี๋ใหม่เมือง 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนร่วม
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูปี๋ใหม่เมือง 

ประชาชนเข้าร่วม
โครงการ  จ านวน100  
คน 

- 
 

- 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

ประชาชนต าบลแม่
แฝกใหม่เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า 
100 คน 
 

ประชาชนมีความรู้
และร่วมอนุรักษ์
ฟื้นฟูประเพณีปี๋ใหม่
เมือง 

กอง
การศึกษา 

 

6 โครงการส ารวจแหล่งวัฒนธรรม
เพื่อพัฒนาสู่แหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชน 

เพื่อศึกษาและส ารวจแหล่ง
วัฒนธรรมในชุมชน 

ประชาชนและ
คณะกรรมการสภาสภา
วัฒนธรรมต าบลแม่แฝก
ใหม ่

- 
 

- 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ต าบลแม่แฝกใหมม่ี
แหล่งวัฒนธรรมที่
พัฒนาสู่แหล่งเรียนรู้
ไม่น้อยกว่า 2 แห่ง 
 

พัฒนาแหล่ง
วัฒนธรรมเป็นแหล่ง
เรียนรู้ในชุมชน 

กอง
การศึกษา 

7 โครงการส ารวจศาสนสถาน 
 
 
 

เพื่อให้ได้ข้อมูลพื้นฐานทาง
ศาสนา 

วัดในเขตพื้นท่ีทั้ง 7 วัด 
และโบสถ์ครสิตจักร 

- 
 

- 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

มีการส ารวจศาสน
สถานในพ้ืนท่ีร้อยละ 
100 
 

เทศบาลต าบลเจดีย์
แม่ครัวมีข้อมลูอย่าง
เป็นระบบ 

กอง
การศึกษา 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65)   

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่  3  การเสรมิสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น      
     4.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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แบบ  ผ. 02 

4.1  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการ สบืฮตี โตยฮอย   
ผ่อกอย ป๋าเวณยีี่เป็ง   

- เพื่อเป็นการอนุรักษ์ และ
สืบสานประเพณีที่ดีงามให้
ลูกหลาน ได้ปฏิบัติกันต่อไป  
- เพื่อให้ประชาชนได้มสี่วน
ร่วมในการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
รู้ถึงความ ส าคญัและประวตัิ
ของประเพณียีเ่ป็ง 

เด็ก เยาวชน ประชาชน
ต าบลแม่แฝกใหม ่

- 
 

60,000 
 

60,000 
 

60,000 
 

100,000 มีผู้เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่า 200 
คน 

- ประเพณียีเ่ป็ง
ได้รับการอนุรักษ์
และสบืสาน ท านุ
บ ารุงศิลปะ 
วัฒนธรรมท้องถิ่น 
และได้รับความรู้ถึง
ความส าคญัและ
ประวัติของประเพณ ี
ยี่เป็ง 

กอง
การศึกษา 

9 โครงการฝึกอบรมผู้น าทาง 
ศาสนพิธี เพื่อนุรักษ์และสืบสาน
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

- เพือ่เป็นการอนุรักษ์ สืบ
ทอดวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนยีมประเพณีที่ดี
งามของชาติ 
- เพื่อบุคลากรที่ได้รับการ
ฝึกอบรมมีความรูค้วาม
เข้าใจ สามารถน าไปเผยแพร่
ในท้องถิ่นของตนได ้
 

มัคทายก ผู้น าท้องถิ่น 
คณะกรรมการสภา
วัฒนธรรม 
ที่ปรึกษาสภาวัฒนธรรม 
ผู้ทรงคุณวุฒิ และ
เยาวชน จ านวน 40 คน 

- 
 

- 
 

2๐,๐๐๐ 
 

2๐,๐๐๐ 
 

20,000 คณะกรรมการสภา
วัฒนธรรมต าบล
เจดีย์แมค่รัวเข้าร่วม
โครงการร้อยละ 80 

ได้รูจ้ักประเพณ ี
วัฒนธรรม และ
รับทราบนโยบายใน
การด าเนินงานด้าน
สภา วัฒนธรรม 
ตลอดจนเกิด
สัมพันธภาพที่ด ี
ต่อกัน 

กอง
การศึกษา 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65)   

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่  3  การเสรมิสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น      
     4.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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แบบ  ผ. 02 

4.1  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 โครงการอนุรักษส์่งเสริมดนตรี
พื้นเมืองและศลิปะการแสดง  
 

- เพื่อให้เด็ก เยาวชน 
ประชาชนไดม้ีความรู้ ความ
เข้าใจ สามารถ พัฒนาด้าน
ศิลปะการแสดง และการ
เล่นดนตรีพื้นเมือง 
- เด็ก เยาวชน ประชาชน ได้
มีโอกาสแสดงออก
แลกเปลีย่นประสบการณ์
ด้านศิลปะและดนตรี
พื้นเมือง 
- แหล่งเรียนรูด้้านศลิปะ
ดนตรีพื้นเมืองในต าบล 
แม่แฝกใหม ่

เด็ก เยาวชน ประชาชน
ต าบลแม่แฝกใหม ่

- 
 

- 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

เด็ก เยาวชน
ประชาชนเข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า 
50 คน 

สภาวัฒนธรรมต าบล
เจดีย์แมค่รัว  
สามารถจัดกิจกรรม
ถ่ายทอดการแสดง
ศิลปะและดนตรี
พื้นเมืองแก่เด็ก  
เยาวชน  ประชาชน
ในต าบลแม่แฝกใหม่    
ได้อย่างท่ัวถึง 
- ผู้เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ  
๘๐ 

กอง
การศึกษา 

11 โครงการพัฒนาแหล่งวัฒนธรรม
ท้องถิ่น เป็นแหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชน 
 

เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้
เกิดองค์ความรู้และต่อยอด
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

พัฒนาแหล่งเรียนรู้  3  
แห่ง 

- 
 

- 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

แหล่งเรียนรู้จ านวน 
3 แห่ง ได้รบัการ
พัฒนา 

ผู้สนใจได้รับความรู้
จากการศึกษาแหล่ง
เรียนรู ้

กอง
การศึกษา 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65)   

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่  3  การเสรมิสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น      
     4.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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แบบ  ผ. 02 

4.1  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 โครงการอบรมสืบสานคณุธรรม  
จริยธรรม  จรรยามารยาท   
ตามวิถีไทย  วิถีท้องถิ่น 

- เพื่อให้เด็ก  และเยาวชน  
มีความรู้  ความเข้าใจใน
คุณธรรมจริยธรรม  จรรยา
มารยาทตามวิถีไทย  วิถี
ท้องถิ่นอย่างถูกต้อง 
-เพื่อสร้างต้นแบบอย่างแก่
ผู้อื่นในสังคมต่อไป 

เด็ก  เยาวชน  ในต าบล
แม่แฝกใหม่  จ านวน  
50  คน 

- 
 

- 
 

20,0๐๐ 
 

20,0๐๐ 
 

20,0๐๐ 
 

ร้อยละของผูเ้ข้าร่วม
โครงการมคีวามรูส้ืบ
สานคุณธรรม  
จริยธรรม  จรรยา
มารยาท   
ตามวิถีไทย  วิถี
ท้องถิ่น 

- เด็ก  และเยาวชน  
มีความรู้  ความ
เข้าใจในคุณธรรม
จริยธรรม  จรรยา
มารยาทตามวิถีไทย  
วิถีท้องถิ่นอย่าง
ถูกต้อง  เป็น
ต้นแบบอย่างแก่
ผู้อื่นในสังคมต่อไป 

กอง
การศึกษา 

13 อุดหนุนงบประมาณโครงการจดั
มหกรรม  ไมด้อกไม้ประดับ
ประจ าป ี

เพื่อเชิดชูและคงไว้ซึ่ง 
ขนบธรรมเนยีม ประเพณี
และความ งดงามตระการตา
ของ ไม้ดอกไม้ประดับนานา 
พันธุ์ของจังหวัด เชียงใหม ่

อุดหนุนงบประมาณ 
ให้แก่ท่ีท าการปกครอง 
อ าเภอสันทรายเพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการ กิจกรรม 

- 
 

30,๐๐๐ 
 

30,๐๐๐ 
 

30,๐๐๐ 
 

30,๐๐๐ 
 

จ านวน ผู้เข้าร่วม 
โครงการ 

ประชาชนตระหนัก 
และหวงแหน       
ขนบธรรมเนยีม 
ประเพณีของตน 
สร้างงานให้กลุ่ม
เกษตรกร ผู้ผลิต
พันธุ์ไม้ดอกไม้
ประดับ  

กอง
การศึกษา 

รวม 13  โครงการ - - - 140,000 770,000 770,000 770,000 - - - 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65)   

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่  3  การเสรมิสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น      
     4.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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แบบ  ผ. 02 

4.1  แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการจดังานส่งเสริม
ผลิตภณัฑ์สินคา้ท้องถิ่นของดี
ต าบลแม่แฝกใหม ่

เพื่อจัดแสดงสินค้าและ
ผลิตภณัฑ์ท้องถิ่นส่งเสริม
การประกอบอาชีพเกิดช่อง
ทางการสร้างรายได้ให้แก่
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

ประชาชนท่ัวไปในเขต
พื้นที่ต าบลแม่แฝกใหม่
และพื้นที่ใกล้เคยีง 
ไม่น้อยกว่า 100 คน 

- 
 

- 
 

20,0๐๐ 
 

20,0๐๐ 
 

20,0๐๐ 
 

ประชาชนในเขต
พื้นที่ต าบลแม่แฝก
ใหมแ่ละพื้นที่
ใกล้เคียงเข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า 
100 คน 

ประชาชนผู้ผลิต
สินค้าผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่น เกิดช่องทาง
สร้างรายได้จากการ
แสดงสินค้าและ
ผลิตภณัฑ์ท้องถิ่น 

ส านักปลดั 

รวม 1  โครงการ - - - - 20,000 20,000 20,000 - - - 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65)   

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การเสรมิสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที ่ 5  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
     5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
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แบบ  ผ.  02 

5.1  แผนงานบริหารทั่วไป 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพคณะกรรมการศูนย์
ยุติธรรมชุมชนต าบลแม่แฝกใหม ่

1) เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
การด าเนินงานของ
คณะกรรมการศูนย์ยตุิธรรม
ชุมชนต าบลแม่แฝกใหม ่
2) เพื่อให้คณะกรรมการ
ศูนย์ฯน าความรู้มาพัฒนา
ชุมชนต่อไป 

คณะกรรมการศูนย์
ยุติธรรมชุมชนต าบล 
แม่แฝกใหม ่

- - 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ร้อยละ  80  ของ
คณะกรรมการศูนย์
ยุติธรรมชุมชนต าบล 
แม่แฝกใหมไ่ด้รบั
ความรู ้

การด าเนินงานของ
คณะกรรมการศูนย์
ยุติธรรมชุมชนต าบล
แม่แฝกใหม่มี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

ส านักปลดั 

2 โครงการเผยแพร่ความรู้ทาง
กฎหมายแก่ชุมชน  

1) เพื่อให้ความรู้กับชุมชน
ในเรื่องของกฎหมายที่มี
ผลกระทบต่อความเป็นอยู่
ของคนในชุมชน 
2) เพื่อชุมชนและคนใน
ชุมชนได้รับความรู้ทางด้าน
กฎหมายและสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

ประชาชนท่ัวไปในเขต
พื้นที่ต าบลแม่แฝกใหม ่

- - 
 

25,000 
 

25,000 
 

25,000 
 

ร้อยละ  80  ของ
ประชาชนท่ัวไปใน
เขตพื้นท่ีต าบล 
แม่แฝกใหม่ที่เข้า
ร่วมโครงการได้รับ
ความรู ้

ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ความเข้าใจ
และสามารถน า
ความรู้ที่ได้รับไปใช้
ประโยชน ์

 

ส านักปลดั 

รวม 2  โครงการ - - - - 45,000 45,000 45,000 - - - 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65)   

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การเสรมิสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที ่ 5  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
     5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  

122 
 

แบบ  ผ.  02 

5.2  แผนงานการศึกษา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการจดัการศึกษาร่วมกับ
เครือข่ายการพัฒนาการศึกษา 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
บริการดา้นการศึกษาอย่าง
ทั่วถึงหลากหลาย 

ประชาชน 14  หมูบ่้าน - 10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

ประชาชนเข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า 
100 คน 
 

ประชาชนมีคุณภาพ
ด้านการจดั
การศึกษา 

กอง
การศึกษา 

2 โครงการจ้างงานนักเรียน
นักศึกษาท างานปิดภาคเรียน 
ฤดูร้อน 

ให้เด็กมีคณุภาพและมี
ลักษณะที่พึงประสงค ์
 
 

เด็กนักเรยีน นักศึกษา  
14  หมู่บา้น 

- 100,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

นักเรียน นักศึกษาใน
พื้นที่เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า 
20 คน 

เด็กนักเรยีนนักศึกษา
มีรายได้ช่วงปิดภาค
เรียนและสามารถ
พัฒนาตนเองเพื่อ
สังคมได ้

กอง
การศึกษา 

3 โครงการจดังานวันเด็กแห่งชาต ิ เพื่อสนับสนุน/ส่งเสรมิให้
เด็กมีอนาคตทีด่ ี
 

จัดงานวันเด็กแห่งชาต ิ - 300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

เด็กเข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่า 700 
คน 
 

เด็กมีพัฒนาการทีด่ี
เป็นผู้ใหญ่ที่มี
คุณภาพ 

กอง
การศึกษา 

4 โครงการทุนการศึกษา นักเรียน
นักศึกษาผู้ด้อยโอกาส 

ช่วยเหลือนักเรยีนนักศึกษา
และผูด้้อยโอกาสที่ยากจนได้
เรียนต่อ 

นักเรียน, นักศึกษา, 
ผู้ด้อยโอกาสที่ยากจน 
 
 

- 
 

330,000 
 

330,000 
 

330,000 
 

330,000 
 

นักเรียน,นักศึกษา , 
ผู้ด้อยโอกาสที่
ยากจนไดร้ับทุนร้อย
ละ 10 
 

ผู้ด้อยโอกาสมี
การศึกษาท่ีดีขึ้น 

กอง
การศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการจดัหาหนังสือพิมพ์
ประจ าหมู่บ้าน  โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว และ  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลเจดีย์แม่ครัว 

เพื่อให้ประชาชน และ
เยาวชน ได้รับข้อมูลข่าวสาร
และรักการอ่านหนังสือ 

ทุกหมู่บ้านในเขต
เทศบาล โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต าบล
เจดีย์แมค่รัว และ   
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลเจดีย ์
แม่ครัว 
 

- 
 

90,000 
 

90,000 
 

90,000 
 

90,000 
 

เด็กและเยาวชน
ต าบลแม่แฝกใหม่
เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่า 50 คน 
 

ประชาชนและ
เยาวชนไดร้ับข้อมูล
ข่าวสารมากข้ึน  ทัน
เหตุการณ ์

กอง
การศึกษา 

6 โครงการจดัท าแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
 

เพื่อจัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนอนุบาลให้
สอดคล้องกับนโยบายและ
สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น 

-คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
-ครู 
-ชมรมผู้ปกครอง 
 
 
 

- 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

มีแผนพัฒนา
การศึกษา 3 ฉบับ 

โรงเรียนอนุบาลมี
แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตาม
วิสัยทัศน์และพันธ
กิจท่ีก าหนด 
 

โรงเรียน
อนุบาล 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการอบรมให้ความรู้
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต าบลเจดีย์แม่ครัว 

เพื่อให้คณะกรรมการ
โรงเรียนอนุบาล ได้มีโอกาส
รับความรู้และปรึกษาหารือ
กันในการส่งเสริมพัฒนา
การศึกษาของโรงเรยีน
อนุบาลให้ไดม้าตรฐานตามที่
กรมส่งเสรมิการปกครอง
ท้องถิ่นก าหนด 
 
 
 

คณะกรรมการโรงเรียน
อนุบาล 

- 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

10,000 คณะกรรมการ
โรงเรียนอนุบาลเข้า
ร่วมโครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 

คณะกรรมการ
โรงเรียนอนุบาลได้มี
บทบาทในการ
ก าหนดแนวทางการ
ส่งเสริมโรงเรียน
อนุบาลตามนโยบาย
และแผนพัฒนาของ
อปท. 
 

โรงเรียน
อนุบาล 

8 โครงการอบรมให้ความรู้แก่
ผู้ปกครองในการดูแลเด็ก 
 
 

1. เพื่อให้ผู้ปกครองไดร้ับ
ความรู้  และสามารถอบรม
เลี้ยงดเูด็กได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมควบคู่กับการดูแล
ของครูในโรงเรียน 
2.เพื่อให้เด็กทุกคนไดร้ับการ
ดูแลสุขภาพและมีพัฒนาการ
ตามวัยเต็มตามศักยภาพ 

ผู้ปกครองนักเรยีน 
จ านวน 200 คน  
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

10,000 
 

10,000 
 
 
 
 
 

10,000 
 
 
 
 
 

10,000 ผู้ปกครอง เข้าร่วม
โครงการร้อยละ 70 

ผู้ปกครอง  ไดร้ับ
ความรู้  และ
สามารถอบรมเลี้ยงดู
เด็กเล็กได้อยา่ง
ถูกต้องเหมาะสม
ควบคู่กับการดูแล
ของครูในโรงเรียน 

โรงเรียน
อนุบาล 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการพัฒนาข้าราชการครู
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบล
เจดีย์แมค่รัว 

เพื่อส่งเสริมให้คร/ูบุคลากรที่
เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรม
แสวงหาความรู้และเทคนิค
ใหม่ๆและจัดอบรมให้ความรู้
แก่คร ู 
 
 

ครู/บุคลากรทีเ่กี่ยวข้อง 
 

- 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ครูเข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 100 

ครู/บุคลากรทีเ่กี่ยว
ได้แสวงหาความรู้
และเทคนิคใหม่ๆรับ
ฟังความคิดเห็น ใจ
กว้างและยอมรบั
การเปลีย่นแปลง 

โรงเรียน
อนุบาล 

10 โครงการพัฒนากระบวนการ
เรียนการสอนพหุวัฒนธรรม
การศึกษา 
 

เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็กสามารถ
สอนได้อยา่งมีคุณภาพ 

ครูผูดู้แลเด็ก, เด็ก
นักเรียน 

- 
 

25,000 
 

25,000 
 

25,000 
 

25,000 
 

ครูเข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 80 

-ครูมีเทคนิคการ
สอนที่หลากหลาย 
-เด็กสามารถเรียนรู้
ได้อย่างเต็มศักยภาพ 
 

โรงเรียน
อนุบาล 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 โครงการจดัซื้อของเล่นส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก 
-มุมบทบาทสมมุติ,มมุสื่อสัมผัส 
มุมเกมการศึกษา,มมุเรยีนรู้
ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ ตัวเลข 
ฯลฯ 

1. เพื่อให้เด็กเกดิการเรียนรู้
และส่งเสรมิพัฒนาการตาม
วัย 
2. เพื่อให้เด็กได้ท ากิจกรรม
ร่วมกัน สรา้งความสามัคคีใน
หมู่คณะ 

เด็กโรงเรียนอนุบาล 
จ านวน 60 คน 

 

- 
 
 

100,000 
 
 

100,000 
 
 

100,000 
 
 

100,000 
 

เด็กนักเรยีนได้เล่น
ของเล่นส่งเสริม
พัฒนาการร้อยละ 
70 

เด็กโรงเรียนอนุบาล 
จ านวน 60 คนได้
เรียนรู้และมีพัฒนา 
การที่เหมาะสมตาม
วัย และได้ท า
กิจกรรมร่วมกัน 
สร้างความสามัคค ี

โรงเรียน
อนุบาล 

12 โครงการพัฒนาปรับปรุง
ห้องสมุดของ โรงเรยีนอนุบาล
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

1.เพื่อพัฒนาห้องสมดุของ
โรงเรียนใหม้ีสื่อการเรยีนรู้ที่
ทันสมัย  และเหมาะสม
พัฒนาการ 

จัดซื้อสื่อการเรยีนรู ้ - 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 
 

100,000 
 

เด็กนักเรยีนได้ใช้สื่อ
การเรยีนรู้ร้อยละ 
70 

เด็กนักเรยีนมีสื่อการ
เรียนรู้ที่ทันสมัย  
ครบครัน  และ
เหมาะสมกับ
พัฒนาการสมวัย 

โรงเรียน
อนุบาล 

13 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู ้ เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ส าหรับเด็กให้มีความ
ปลอดภัย  และเป็นปจัจุบัน 

เด็กนักเรยีน, ประชาชน - 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

มีแหล่งเรียนรูภ้ายใน
โรงเรียนอย่างน้อย 
1 แห่ง 

แหล่งเรียนรู้ได้รับ
การพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น   
ส่งเสริมให้เด็กเกิด
การเรยีนรู ้

โรงเรียน
อนุบาล 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 โครงการจดัซื้อเครื่องเล่นสนาม 
-อุโมงค์มหาสนุก 
-ปีนป่ายสไลดล์ื่นสร้างสรรค ์
-ก าแพงเด็กหรรษาพร้อมลูกบอล 
-ศูนย์รวมเครื่องปีนป่าย 
 

เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ด้านร่างกาย  อารมณ์  
สังคม สตปิัญญา ในการเล่น
เครื่องเล่นสนาม 
 

เด็กมีพัฒนาการด้าน
ร่างกาย  อารมณ์  สังคม 
สติปัญญา ในการเล่น
เครื่องเล่นสนาม 
 

- 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 เด็กได้เล่นเครื่องเล่น
สนามร้อยละ 70 

เด็กมีพัฒนาการด้าน
ร่างกาย อารมณ์ 
สังคม สตปิัญญา ใน
การเล่นเครื่องเล่น
สนาม ท่ีเหมาะสม
กับวัย 

โรงเรียน
อนุบาล 

15 โครงการกิจกรรม 5 ส. 1.เพื่ออาคารเรียน มีความ
สะอาด สะดวก และ
ปลอดภัย 
2.เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็กไดฝ้ึก
ปฏิบัติกิจกรรม 5 ส.  

อาคารเรยีน  จ านวน 1
หลัง 
 
 
 

- 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 ครูเข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 80 

อาคารเรยีน มีความ
สะอาด สะดวก และ
ปลอดภัยและครู
ผู้ดูแลเด็กไดฝ้ึก
ปฏิบัติกิจกรรม 5 ส. 
 

โรงเรียน
อนุบาล 

16 โครงการอบรมการจัดท าและ
ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา โรงเรียนอนุบาล 

เพื่อให้โรงเรียนอนุบาลได้
หลักสตูรสถานศึกษาท่ี
สอดคล้องกับปรัชญา 
หลักการ และเป้าหมาย
การศึกษา 
 

คณะกรรมการบรหิาร
โรงเรียนอนุบาล 
และครูทุกคน 

- 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 คณะกรรมการ
บริหารโรงเรยีน
อนุบาลและครู  
ร้อยละ 70 เข้าร่วม
โครงการ 

โรงเรียนอนุบาลได้
หลักสตูรสถานศึกษา
ที่สอดคล้องกับ
ปรัชญา หลักการ 
และเป้าหมาย
การศึกษาเหมาะสม
กบเด็กและท้องถิ่น 

โรงเรียน
อนุบาล 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

17 โครงการผลติสื่อการเรยีนการ
สอน 

1.เพื่อให้ ครูผลติสื่อ
ประกอบการเรียนการสอน 
ทุกคน คนละ 1 ช้ิน/คน 
2.เพื่อให้เด็กไดร้ับการ
ส่งเสริมพัฒนาการยิ่งข้ึน 
 

เพื่อให้ ครูผลติสื่อ
ประกอบการเรียนการ
สอนทุกคน คนละ 1 
ช้ิน/คน 
 

- 
 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

ครูผลิตสื่อ
ประกอบการเรียน
การสอนร้อยละ 
100 

ครูผลิตสื่อประกอบ 
การเรยีนการสอน
ทุกคน คนละ 1 ช้ิน/
คนและเด็กได้รับการ
ส่งเสริมพัฒนาการ
ยิ่งข้ึน 

โรงเรียน
อนุบาล 

 
 
 

 
18 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการ

บริหารสถานศึกษาให้แก่
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบล
เจดีย์แมค่รัว  ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
-ค่าจัดการเรียนการสอน 
(รายหัว) 
-ค่าหนังสือเรียน 
-ค่าอุปกรณ์การเรยีน 
-ค่าเครื่องแบบนักเรยีน 
-ค่ากิจกรรมพัฒนาคณุภาพ
ผู้เรยีน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษาของ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต าบลเจดีย์แม่ครัว 

นักเรียนโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลเจดีย์   
แม่ครัว 

- 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

นักเรียนร้อยละ 
100 ได้รับการ
สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษา
ร้อยละ 100 

โรงเรียนมีการ
จัดการเรียนการสอน
ที่ดีขึ้น 

โรงเรียน
อนุบาล 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

19 โครงการพัฒนาผู้เรยีนโดยใช้
กระบวนการวิจยั 
 

เพื่อพัฒนาผู้เรียนโดยใช้
กระบวนการวิจยั 
    -วิจัยในช้ันเรียน 
    -ศึกษารายกรณ ี
 โดยปรับปรุงแก้ไข
พฤติกรรมเด็กให้เป็นไป
ในทางที่พึงประสงค์ 

1.เด็กโรงเรียนอนุบาล
จ านวน 60 คน 
2. เด็กท่ีมีปัญหาทาง
พฤติกรรม 

- 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

เด็กร้อยละ 70 
เปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมไปในทาง
ที่พึงประสงค ์

เด็กได้รับการ
เปลี่ยนแปลงแก้ไข
พฤติกรรมใหเ้ป็นไป
ในทางที่พึงประสงค์
นอกเหนือจาก
หลักสตูรสถานศึกษา 
 

โรงเรียน 
อนุบาล 

20 โครงการแหล่งเรยีนรู้ภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 

 

เพื่อให้เด็กได้เรยีนรู้
ประสบการณ์ตรงจากแหล่ง
เรียนรูภู้มิปญัญาท้องถิ่นใน
โรงเรียนอนุบาล 

เด็กในโรงเรียนอนุบาล  
จ านวน   60 คน 

- 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

เด็กร้อยละ 80 เข้า
ร่วมโครงการ 

เด็กได้เรยีนรู้
ประสบการณ์ตรง
จากแหล่งเรยีนรู้ใน
โรงเรียนอนุบาล  
 

โรงเรียน
อนุบาล 

21 โครงการค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต
โรงเรียน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
อินเทอร์เน็ตของโรงเรียน
อนุบาล 

เด็กนักเรยีน  ครู  
ประชาชน 

- 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

เด็กนักเรยีน  ครู  
ประชาชนสามารถใช้
อินเตอร์เนต็ของ
โรงเรียนอนุบาลได้
ร้อยละ 70 
 

เด็กนักเรยีนได้
เรียนรูผ้่าน
อินเทอร์เน็ต 

โรงเรียน
อนุบาล 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

22 โครงการเยี่ยมบ้านเด็ก 
 
 
 

เพื่อให้ครูไดร้่วมกับ
ผู้ปกครองร่วมกันแกไ้ข
พฤติกรรมที่มปีัญหาของเด็ก 

เยี่ยมบ้านเด็กท่ีมี
พฤติกรรมที่มปีัญหา 

- 
 

3,000 
 

3,000 
 

3,000 
 

3,000 
 

เด็กนักเรยีนร้อยละ 
80 ได้รับการเยี่ยม
บ้าน 

ครูไดร้่วมกับ
ผู้ปกครองร่วมกัน
แก้ไขพฤติกรรมที่มี
ปัญหาของเด็ก 

โรงเรียน
อนุบาล 

23 โครงการมหกรรมงานวิชาการ
และสานสัมพันธ์วันครอบครัว 

เพื่อจัดกิจกรรมมหกรรม
วิชาการและเสรมิสร้าง
ความสัมพันธ์ของครอบครัว
และจัดพิธมีอบ
ประกาศนียบตัรให้แก่
นักเรียนท่ีจบการศึกษา 

เด็ก  ผู้ปกครอง 
ชุมชน  

- 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

30,000 เด็กและผู้ปกครอง
เข้าร่วมโครงการร้อย
ละ 70 

เด็ก ผู้ปกครอง 
ชุมชน มีส่วนร่วม ใน
การจัดกิจกรรมและ
เสรมิสร้าง
ความสัมพันธ์ของ
ครอบครัว 

โรงเรียน
อนุบาล 

24 โครงการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 
 
 

1.เพื่อช่วยเหลือเด็กที่มี
ปัญหา/ความสามารถทาง
พฤติกรรมเป็นรายบุคคล 

1.เด็กท่ีมีพัฒนาการช้า 
2.เด็กท่ีความสามารถ
พิเศษ 

- 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

เด็กนักเรยีนที่มี
ปัญหาได้รับการ
ช่วยเหลือร้อยละ 
60 

การบริหารจัดการ
โรงเรียนอนุบาลควบ
คลุมเป็นรายบุคคล
ได้อย่างท่ัวถึง 

โรงเรียน
อนุบาล 

25 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพ
การศึกษาและเสริมสร้าง
สวัสดิการฯ  
 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
การศึกษาและเสริมสร้าง
สวัสดิการ 

เด็กนักเรยีนมีสวสัดิการ
ที่ด ี
 

- 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

เด็กนักเรยีนร้อยละ 
60 มสีวัสดิการที่ด ี

เด็กนักเรยีนมี
สวัสดิการที่ด ี

โรงเรียน
อนุบาล 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65)   

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การเสรมิสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที ่ 5  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
     5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  

131 
 

แบบ  ผ.  02 

5.2  แผนงานการศึกษา 

  

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

26 โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการ
สอน โดยการมสี่วนร่วมของครู 
ชุมชนและนักเรยีน โรงเรียน 
อนุบาลเทศบาลต าบลเจดีย์    
แม่ครัว 

เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการ
สอน 

ครู ชุมชน และนักเรยีน - 
 

35,000 
 

35,000 
 

35,000 
 

35,000 
 

ครู ชุมชน และ
นักเรียนมสี่วนร่วม
ในการพัฒนาสื่อการ
เรียนร้อยละ 70 
 

สื่อการเรียนการสอน
ได้รับการพัฒนาโดย
การมีส่วนร่วม 

โรงเรียน
อนุบาล 

27 โครงการร่วมงานมหกรรมการ
จัดการศึกษาท้องถิ่น 

เพื่อเผยแพร่แลกเปลี่ยน
ความรู้ระหว่างสถานศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ครูและบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง 

- 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 ครูและบุคลากรที่
เกี่ยวข้องได้เข้าร่วม
โครงการ้อยละ 60 

ครูไดเ้รียนรู้สื่อ
นวัตกรรมใหม่ ๆ 
และเผยแพร่
แลกเปลีย่นความรู้
ระหว่างสถาน ศึกษา
ของ อปท. เพื่อ
น ามาปรับปรุงระบบ
การเรยีนการสอน  
เพื่อส่งเสริม
พัฒนาการให้แก่
นักเรียน 

โรงเรียน
อนุบาล 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

28 โครงการจดัท าแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
 
 

เพื่อจัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กใหส้อดคล้อง
กับนโยบายและ
สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น 

-คณะกรรมการศูนย์
พัฒนาเด็ก  
-ครูผู้ดูแลเด็ก 
-ชมรมผู้ปกครอง 

- 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

มีแผนพัฒนาใช้ร้อย
ละ 80 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาท่ีมีประ
สิทธิ ภาพและ
ประสิทธิผลตาม
วิสัยทัศน์และพันธ
กิจท่ีก าหนด 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

29 โครงการอบรมให้ความรู้แก่
คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 
 
 
 
 

เพื่อให้คณะกรรมการศูนย์
พัฒนา   ได้มีโอกาสรับ
ความรู้และปรึกษา หารือกัน
ในการส่งเสริมพัฒนา
การศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กให้ไดม้าตรฐานตามที่
กรมส่งเสรมิการปกครอง
ท้องถิ่นก าหนด 

คณะกรรมการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

- 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

คณะกรรมการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเข้า
ร่วมโครงการร้อยละ 
70 

คณะกรรมการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กไดม้ี
บทบาทในการ
ก าหนดแนวทางการ
ส่งเสริม 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตามนโยบายและ
แผนพัฒนาของ
อปท. 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

30 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย   
ในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
เจดีย์แมค่รัว 
-ค่าหนังสือเรียน 
-ค่าอุปกรณ์การเรยีน 
-ค่าเครื่องแบบนักเรยีน 
-ค่ากิจกรรมพัฒนาคณุภาพ
ผู้เรยีน 
 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจดั
การศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลเจดีย์
แม่ครัว 

นักเรียนศูนย์พัฒนา  
เด็กเล็กเทศบาลต าบล
เจดีย์แมค่รัว 

- 200,000 200,000 200,000 200,000 นักเรียนร้อยละ 
100 ได้รับการ
สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษา
ร้อยละ 100 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลเจดีย์
แม่ครัวมีการจัดการ
เรียนการสอนที่ดีขึ้น 

ศูนย์พัฒนา  
เด็กเล็ก
เทศบาล

ต าบลเจดีย์
แม่ครัว 

31 โครงการสนับสนุนคา่จัดการ
เรียนการสอน (รายหัว) ของ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลเจดีย์แม่ครัว 
 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดการจดัการเรียนการสอน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

นักเรียนศูนย์พัฒนา  
เด็กเล็กเทศบาลต าบล
เจดีย์แมค่รัว 

- 200,000 200,000 200,000 200,000 นักเรียนร้อยละ 
100 ได้รับการ
สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษา
ร้อยละ 100 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลเจดีย์
แม่ครัวมีการจัดการ
เรียนการสอนที่ดีขึ้น 

ศูนย์พัฒนา  
เด็กเล็ก
เทศบาล

ต าบลเจดีย์
แม่ครัว 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

32 โครงการอบรมให้ความรู้แก่
ผู้ปกครองในการดูแลเด็ก 
 
 

1. เพื่อให้พ่อแม่  ผู้ปกครอง
ได้รับความรู้  และสามารถ
อบรมเลี้ยงดูเด็กได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสมควบคู่กับ
การดูแลของครูในโรงเรยีน 
ท าให้มีสุขภาพและ
พัฒนาการตามวัยเต็มตาม
ศักยภาพ 

ผู้ปกครอง จ านวน 250 
คน  
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

10,000 
 
 
 
 
 

10,000 
 
 
 
 
 

10,000 
 
 
 
 
 

10,000 
 

พ่อแม่ ผู้ปกครองเข้า
ร่วมโครงการร้อยละ 
70 

1. พ่อแม่   
ผู้ปกครอง  ไดร้ับ
ความรู้  และ
สามารถอบรมเลี้ยงดู
เด็กเล็กได้อยา่ง
ถูกต้องเหมาะสม
ควบคู่กับการดูแล
ของครูในโรงเรียน 
2. เด็กเล็กทุกคน
ได้รับการดูแล
สุขภาพและมี
พัฒนาการตามวัย
เต็มตามศักยภาพ 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

 
 
 
 
 
 

33 โครงการประเมินครผูู้ดูแลเด็ก/
บุคลากรที่เกีย่วข้อง 
 

เพื่อสร้างแรงจุ่งใจให้กับครู
ผู้ดูแลเด็ก/บุคลากรที่
เกี่ยวข้องในการพัฒนา
สถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

ครูผูดู้แลเด็ก/บุคลากรที่
เกี่ยวข้อง 
 

- 
 

25,000 
 

25,000 
 

25,000 
 

25,000 
 

ครูผูดู้แลเด็กร้อยละ 
80 ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 

ครูผูดู้แลเด็ก/
บุคลากรที่เกีย่วข้อง
มีความมุ่งมั่นในการ
ปฏิบัติงานและมี
ความรับผิดชอบ 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

34 โครงการจดัซื้อของเล่นส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก 
-มุมบทบาทสมมุติ,มมุสื่อสัมผัส 
มุมเกมการศึกษา,มมุเรยีนรู้
ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ ตัวเลข 
ฯลฯ 

1. เพื่อให้เด็กเกดิการเรียนรู้
และส่งเสรมิพัฒนาการตาม
วัย 
มีกิจกรรมร่วมกัน สร้าง
ความสามัคคีในหมู่คณะ 

เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน 250 คน 
 

- 
 

50,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

เด็กได้เล่นของเล่น
ส่งเสริมพัฒนาการ
ร้อยละ 70 

เด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จ านวน 250 
คนได้เรียนรู้และมี
พัฒนาการที่
เหมาะสมตามวัย 
และได้ท ากิจกรรม
ร่วมกัน สรา้งความ
สามัคคีในหมู่คณะ 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

35 โครงการพัฒนาครูผูดู้แลเด็ก เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญใน
วิชาชีพ 

ครูผูดู้แลเด็ก , บุคลากร - 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ครู , ผู้ดูแลเด็กเข้า
ร่วมโครงการร้อยละ 
80 

บุคลากรมีความรู้
และประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงาน
เพิ่มขึ้น 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

36 โครงการกิจกรรม 5 ส. 1.เพื่ออาคารเรียน มีความ
สะอาด สะดวก และ
ปลอดภัย 
2.เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็กไดฝ้ึก
ปฏิบัติกิจกรรม 5 ส.  
 

อาคารเรยีน  จ านวน 1  
หลัง 
ครูผูดู้แลเด็กจ านวน  
20  คน 

- 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

ครูผูดู้แลเด็กเข้าร่วม
โครงการร้อยละ 80 

อาคารเรยีน มีความ
สะอาด สะดวก และ
ปลอดภัยและครู
ผู้ดูแลเด็กไดฝ้ึก
ปฏิบัติกิจ 
กรรม 5 ส.  

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

37 โครงการอบรมเพื่อพัฒนา
หลักสตูรสถานศึกษา ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
เจดีย์แมค่รัว 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้
หลักสตูรสถานศึกษาท่ี
สอดคล้องกับปรัชญา 
หลักการ และเป้าหมาย
การศึกษา 
 

คณะกรรมการบรหิาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
และครผูู้ดูแลเด็ก  

- 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

ครูผูดู้แลเด็กเข้าร่วม
โครงการร้อยละ 80 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ได้หลักสตูร
สถานศกึษาที่
สอดคล้องกับ
ปรัชญา หลักการ 
และเป้าหมาย
การศึกษาเหมาะสม
กับเด็กและท้องถิ่น 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

38 โครงการจดัซื้อแบบเรียน 1.เพื่อจัดหาแบบเรยีนให้แก่
เด็กนักเรยีน  ที่ทันสมัย  
ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู ้

เด็กนักเรยีน  ได้มี
แบบเรียนท่ีทันสมัย  
ส่งเสริมการเรียนรู ้
 

- 
 

60,000 
 

60,000 
 
 

60,000 
 

30,000 เด็กมีแบบเรียนใช้
ร้อยละ 100 

-นักเรียนมี
พัฒนาการการ
เรียนรู้ทีด่ีขึ้น 
-ส่งเสรมิให้เด็กรัก
การเรยีนรู ้

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

39 โครงการผลติสื่อการเรยีนการ
สอน 

1.เพื่อให้ ครูผู้ดูแลเด็กผลติ
สื่อประกอบการเรยีนการ
สอนทุกคน คนละ 1 ช้ิน/คน 
2.เพื่อให้เด็กไดร้ับการ
ส่งเสริมพัฒนาการยิ่งข้ึน 

เพื่อให้ ครูผู้ดูแลเด็กผลิต
สื่อประกอบการเรยีน
การสอน 
ทุกคน คนละ 1 ช้ิน/คน 

- 
 
 

15,000 
 
 

15,000 
 
 

15,000 
 
 

15,000 
 

ครูผลิตสื่อ
ประกอบการเรียน
การสอนร้อยละ 
100 

ครูผูดู้แลเด็กผลิตสื่อ
ประกอบการเรียน
การสอนทุกคน  
และเด็กไดร้ับการ
ส่งเสริมพัฒนาการ 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

40 โครงการพัฒนาผู้เรยีนโดยใช้
กระบวนการวิจยั 
 

เพื่อพัฒนาผู้เรียนโดยใช้
กระบวนการวิจยั 
    -วิจัยในช้ันเรียน 
    -ศึกษารายกรณ ี
 โดยปรับปรุงแก้ไข
พฤติกรรมเด็กให้เป็นไป
ในทางที่พึงประสงค์ 

1.เด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 
2. เด็กที่มีปัญหาทาง
พฤติกรรม 

- 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

เด็กร้อยละ 70 
เปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมไปในทาง
ที่พึงประสงค ์

เด็กได้รับการ
เปลี่ยนแปลงแก้ไข
พฤติกรรมใหเ้ป็นไป
ในทางที่พึงประสงค์
นอกเหนือจาก
หลักสตูรสถานศึกษา 
 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

41 โครงการแหล่งเรยีนรู้ภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 

 

เพื่อให้เด็กได้เรยีนรู้
ประสบการณ์ตรงจากแหล่ง
เรียนรูภู้มิปญัญาท้องถิ่นใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
 
 

เด็กใน ศพด.   
 

- 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

เด็กร้อยละ 80 เข้า
ร่วมโครงการ 

เด็กได้เรยีนรู้
ประสบการณ์ตรง
จากแหล่งเรยีนรู้ใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

42 โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อให้เด็กได้ มีกิจกรรมใน
การส่งเสริมพัฒนาการ
เรียนรู ้
 
 

เด็กใน ศพด.   
 

- 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

เด็กร้อยละ 80 เข้า
ร่วมโครงการ 

เด็กได้มีกิจกรรม
ส่งเสริมพัฒนาการ
เรียนรู้  

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

43 โครงการเยี่ยมบ้านเด็ก เพื่อครูผูดู้แลเด็กได้ร่วมกับ
ผู้ปกครองร่วมกันแกไ้ข
พฤติกรรมที่มปีัญหาของเด็ก  
 
 

เยี่ยมบ้านเด็กท่ีมี
พฤติกรรมที่มปีัญหา 

- 
 

3,000 
 

3,000 
 

3,000 
 

3,000 
 

ครูออกเยี่ยมบา้น
เด็กร้อยละ 80 

ครูผูดู้แลเด็กได้
ร่วมกับผู้ปกครอง
ร่วมกันแก้ไข
พฤติกรรมที่มปีัญหา
ของเด็ก 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

44 โครงการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อช่วยเหลือเด็กทีม่ีปัญหา/
ความสามารถทางพฤติกรรม
เป็นรายบุคคล 
 

1.เด็กท่ีมีพัฒนาการช้า 
2.เด็กท่ีความสามารถ
พิเศษ 

- 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

เด็กท่ีมีปัญหาได้รับ
การช่วยเหลือร้อยละ 
60 

การบริหารจัดการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ควบคลุมเป็น
รายบุคคลได้อย่าง
ทั่วถึง 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

45 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพ
การศึกษาและเสริมสร้าง
สวัสดิการฯ  

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
การศึกษาและเสริมสร้าง
สวัสดิการ 
 

เด็กนักเรยีนมีสวสัดิการ
ที่ด ี

- 40,000 40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

เด็กร้อยละ 70 มี
สวัสดิการที่ด ี

เด็กนักเรยีนมี
สวัสดิการที่ด ี

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

46 โครงการร่วมงานมหกรรมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

เพื่อเผยแพร่แลกเปลี่ยน
ความรู้ระหว่างศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ครูผูดู้แลเด็กและ
บุคลากรที่เกีย่วข้อง 

- 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ครูผูดู้แลเด็กและ
บุคลากรที่เกีย่วข้อง
เข้าร่วมงานมหกรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อปท. 

ครูผูดู้แลเด็กได้
เรียนรูส้ื่อนวัตกรรม
ใหม่ ๆ และเผยแพร่
แลกเปลีย่นความรู้
ระหว่างศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

47 โครงการปรับปรุงและพัฒนา
แหล่งเรียนรู ้

เพื่อปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ให้
อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้  มี
ความเหมาะสมและ
ปลอดภัยส าหรับเด็ก 

เด็กนักเรยีน  ครูผูดู้แล
เด็ก  ประชาชนในชุมชน 

- 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

มีแหล่งเรียนรู้
จ านวน 1 แห่ง 

แหล่งเรียนรู้ได้รับ
การปรับปรุงอย่าง
สม่ าเสมอ  ส่งเสรมิ
ให้เด็กมีพัฒนาการที่
ดียิ่งขึ้น 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

48 โครงการอาหารเสรมิ(นม)  เพื่อให้เด็กได้รับอาหารเสริม
(นม)เพื่อเพิ่มพัฒนาการและ
การเจรญิเติบโต 
 
 

ศพด./รร.อนุบาล/รร.
บ้านเจดีย์แม่ครัว/รร.
บ้านแม่แฝก 
 

- 
 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

เด็กร้อยละ 100 ได้
ดื่มนมทุกวัน 

เด็กได้รับอาหาร
เสรมิ(นม)ให้
เจริญเติบโตตามวัย 

กอง
การศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

49 โครงการอาหารกลางวัน เพื่อให้เด็กนักเรยีนมีอาหาร
กลางวันที่เหมาะสมและ
เพียงพอ 

เด็กนักเรยีนมีน้ าหนัก  
ส่วนสูง  ท่ีเหมาะสมกับ
วัย 

- 
 

1,200,000 
 

1,200,000 
 

1,200,000 
 

1,200,000 
 

นักเรียนร้อยละ 
100 ได้รับประทาน
อาหารกลางวัน 

เด็กนักเรยีนมี
พัฒนาการด้าน
ร่างกายที่แข็งแรง  
สมบูรณ์ สมวัย 

โรงเรียน
อนุบาล 

50 โครงการอบรมฟันสวยยิ้มสดใส เพื่อส่งเสริมให้เห็น
ความส าคญัของการมี
สุขภาพปากและฟันท่ีดีใน
เด็ก 
 

เด็กและผู้ปกครองมีส่วน
ร่วมไม่น้อยกว่า ร้อยละ  
80 

- 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

เด็กร้อยละ 60 ฟัน
ไมผ ุ

เด็กมสีุขภาพฟันดี
และลดการบริโภค
ขนมกรุบกรอบเพื่อ
โภชนาการที่ดีของ
เด็ก 

โรงเรียน
อนุบาล 

51 โครงการอาหารกลางวัน 1.เพื่อให้เด็กนักเรียนไดม้ี
อาหารกลางวันท่ีเหมาะสม  
เพียงพอ  และครบห้าหมู่ 
ส าหรับเด็ก   
 

เด็กนักเรยีนมีสดัส่วน
น้ าหนัก  ส่วนสูง  ท่ี
เหมาะสมกับวัย 

- 
 

1,500,000 
 

1,500,000 
 

1,500,000 
 

1,000,000 
 

นักเรียนร้อยละ 
100 ได้รับประทาน
อาหารกลางวัน 

เด็กนักเรยีนมี
พัฒนาการด้าน
ร่างกายที่แข็งแรง  
สมบูรณ์  สมวยั 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

52 โครงการสะอาดก่อนเข้าโรงเรียน 
 

เพื่อให้เด็กได้รับการตรวจ
สุขภาพท่ีถูกและมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 

เด็กนักเรยีน - 
 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

เด็กเข้าร่วมโครงการ 
ร้อยละ 70 

-เด็กไดร้ับการตรวจ
สุขภาพถูกวิธีและมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 

โรงเรียน
อนุบาล 
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5.2  แผนงานการศึกษา 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

53 โครงการอบรมฟันสวยยิ้มสดใส เพื่อส่งเสริมให้เห็น
ความส าคญัของการมี
สุขภาพปากและฟันท่ีดีใน
เด็ก 
 

เด็กและผู้ปกครองมีส่วน
ร่วมไม่น้อยกว่า ร้อยละ  
80 

- 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

เด็กร้อยละ 60 ฟัน
ไม่ผ ุ

เด็กมสีุขภาพฟันดี
และลดการบริโภค
ขนมกรุบกรอบเพื่อ
โภชนาการที่ดีของ
เด็ก 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

54 โครงการแข่งขันกีฬา ประจ าปี
ต าบลแม่แฝกใหม ่
 

เพื่อใช้กีฬาพัฒนาประชาชน
ให้มีศักยภาพในทุกๆ ด้าน 

ประชาชนต าบลแม่แฝก
ใหม ่

- 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

ประชาชนเข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า 
500 คน 

ประชาชนพัฒนา
ตนเองด้วยกีฬา 

กอง
การศึกษา 

55 
 
 

โครงการโรงเรยีนอนุบาลปลอด
โรค 

เพื่อป้องกันการระบาดของ
โรคตดิต่อภายในโรงเรียน
อนุบาล 

เด็กนักเรยีน รร.อนุบาล  - 20,000 20,000 20,000 20,000 เด็กนักเรยีนร้อยละ 
50  เกิดโรคระบาด
น้อยลง 

เด็กนักเรยีนมี
สุขภาพท่ีแข็งแรง  
และมภีูมิคุ้มกันใน
การเกิดโรค 

โรงเรียน
อนุบาล 

56 
 
 

โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปลอดโรค 

เพื่อป้องกันการระบาดของ
โรคตดิต่อภายในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เด็กนักเรยีน ศพด.  - 10,000 10,000 10,000 10,000 เด็กนักเรยีนร้อยละ 
50  เกิดโรคระบาด
น้อยลง 

เด็กนักเรยีนมี
สุขภาพท่ีแข็งแรง  
และมภีูมิคุ้มกันใน
การเกิดโรค 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
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5.2  แผนงานการศึกษา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

57 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเจดีย์
แม่ครัว 
-กิจกรรมวันไหว้ครู 
-กิจกรรมฟันสวยยิ้มสดใส 
-กิจกรรมวันลอยกระทง 
-กิจกรรมงานวิชาการ  สร้างผลงานสู่
การเรียนรู้ 
-กิจกรรมพัฒนาทางกายส าหรับเด็ก
ปฐมวัย 
-กิจกรรมสะเต็มศึกษาส าหรับเด็ก
ปฐมวัย 
-กิจกรรมเล่าเร่ืองคุณธรรมจริยธรรม 
-กิจกรรมทัศนศึกษา 
-กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  
ระดับปฐมวัย 
-กิจกรรมวันเข้าพรรษา 
-กิจกรรมภาษาที่สาม 
-กิจกรรมสวดมนต์ท านองสรภัญญะ 
-กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชน 

เพื่อให้เด็กได้มีกิจกรรมใน
การส่งเสริมพัฒนาการ
เรียนรู ้

เด็กนักเรยีนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบล
เจดีย์แมค่รัว 

- 50,000 50,000 50,000 50,000 เด็กนักเรยีนร้อยละ 
90  ได้เข้าร่วม
กิจกรรม 

เด็กนักเรยีนมี
กิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาการเรียนรู ้

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
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ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที ่ 5  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
     5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  

143 
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5.2  แผนงานการศึกษา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

58 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ของ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบล
เจดีย์แม่ครัว 
-กิจกรรมวันไหว้ครู 
-กิจกรรมฟันสวยยิ้มสดใส 
-กิจกรรมวันลอยกระทง 
-กิจกรรมมหกรรมวิชาการการศึกษา
ปฐมวัย 
-กิจกรรมพัฒนาทางกายส าหรับเด็ก
ปฐมวัย 
-กิจกรรมสะเต็มศึกษาส าหรับเด็ก
ปฐมวัย 
-กิจกรรมเล่าเร่ืองคุณธรรมจริยธรรม 
-กิจกรรมทัศนศึกษาเดย์แคมป ์
-กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  
ระดับปฐมวัย 
-กิจกรรมวันเข้าพรรษา 
-กิจกรรมภาษาที่สาม 
-กิจกรรมสวดมนต์ท านองสรภัญญะ 
-กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชน 

เพื่อให้เด็กได้มีกิจกรรมใน
การส่งเสริมพัฒนาการ
เรียนรู ้

เด็กนักเรยีนโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต าบล
เจดีย์แมค่รัว 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 เด็กนักเรยีนร้อยละ 
90  ได้เข้าร่วม
กิจกรรม 

เด็กนักเรยีนมี
กิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาการเรียนรู ้

โรงเรียน
อนุบาล 
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5.2  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

59 โครงการค่ายกีฬาสมัพันธ์ เพื่อพัฒนา ส่งเสรมิศักยภาพ
ด้านกีฬา 
 

ประชาชนต าบลแม่แฝก
ใหม ่
 

- 80,000 
 

100,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

ประชาชนเข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า 
40 คน 

ประชาชนพัฒนา
ศักยภาพกีฬา 

กอง
การศึกษา 

60 โครงการสนับสนุนการแข่งขัน
กีฬาของเยาวชนและประชาชน 

เพื่อใช้กีฬาพัฒนาเยาวชน
ประชาชนให้มีศักยภาพ 
ในทุกๆ ด้าน 
 

เยาวชนและประชาชน
ต าบลแม่แฝกใหม ่

- 200,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

เยาวชนและ
ประชาชนต าบลแม่
แฝกใหม่เข้าร่วม
โครงการร้อยละ 70 

เยาวชนและ
ประชาชนพัฒนา
ตนเองด้วยกีฬา 

กอง
การศึกษา 

61 โครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ 
ของชมรมกีฬาต าบลแม่แฝกใหม ่

เพื่อสนับสนุนการปั่น
จักรยานเพื่อสุขภาพของ
เยาวชน 

เยาวชน  ประชาชน ให้
ร่วมกันปั่นจักรยานเพื่อ
สุขภาพท่ีด ี

- 30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

มีผู้เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่า 100 
คน 

เยาวชน และ
ประชาชน  มีจิตใจ
รักการปั่นจักรยาน
เพื่อสุขภาพท่ีด ี

กอง
การศึกษา 

62 โครงการจดัซื้อเครื่องออกก าลัง
กายกลางแจ้งพร้อมตดิตั้ง 
 

เพื่อให้ประชาชนใช้ส าหรับ
ออกก าลังกาย 
 

จัดหาเครื่องออกก าลัง
กายกลางแจ้ง 
 

- - 
 

- 
 

500,000 
 

- 
 

เครื่องออกก าลังกาย
กลางแจ้ง จ านวน  
20  ชุด 

ประชาชนใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์
ด้วยการออกก าลัง
กาย 

กองช่าง 
 

63 โครงการฝึกอบรมนักเตะรุ่นเยาว ์ เพื่อให้เด็กและเยาวชนมี
ความรู้และพื้นฐานในการฝึก
เล่นกีฬาฟุตบอล 

เด็กและเยาวชนต าบล
แม่แฝกใหม่  จ านวน  
30  คน 

- - 
 

- 
 

- 
 

50,000 
 

เด็กและเยาวชนเข้า
ร่วมโครงการจ านวน  
30  คน 

เด็กและเยาวชนใช้
เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์  ห่างไกล 
ยาเสพตดิ 

กอง
การศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

64 โครงการจดัซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา เพื่อให้มีอุปกรณ์ในการเล่น
กีฬานันทนาการที่มีคณุภาพ 

ประชาชนต าบลแม่แฝก
ใหม ่

- 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 100 มี
อุปกรณ์กีฬาใช้ 

ประชาชนมีอุปกรณ์
กีฬาท่ีมีคุณภาพใน
การฝึกซ้อมกีฬา 
 

กอง
การศึกษา 

65 โครงการกีฬาผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ เพื่อส่งเสริมให้ผูสู้งอายุออก
ก าลังกาย 

ผู้สูงอายุในต าบลแม่แฝก
ใหม ่

- 
 

25,000 
 

25,000 
 

25,000 
 

25,000 
 

ผู้สูงอายุทุกหมู่บา้น
เข้าร่วมโครงการ 
 

ผู้สูงอายไุด้ออกก าลัง
กายและท ากิจกรรม
ร่วมกัน 

กอง
การศึกษา 

66 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว  

เด็กได้รับประทานอาหาร
ถูกต้องตามหลักโภชนาการ 

นักเรียนโรงเรียนบา้น
เจดีย์แมค่รัว 

- 
 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

นักเรียนร้อยละ 
100 ได้รับประทาน
อาหารกลางวัน 

เด็กได้รับอาหารดี 
ถูกสุขอนามัย  ท าให้
มีพัฒนาการที่ดีตาม
วัย  ทุกคน 

กอง
การศึกษา 

67 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านแม่แฝก 

เด็กได้รับประทานอาหาร
ถูกต้องตามหลักโภชนาการ 

นักเรียนโรงเรียนบา้นแม่
แฝก 

- 
 

700,000 
 

700,000 
 

700,000 
 

700,000 
 

นักเรียนร้อยละ 
100 ได้รับประทาน
อาหารกลางวัน 

เด็กได้รับอาหารดี 
ถูกสุขอนามัย  ท าให้
มีพัฒนาการที่ดีตาม
วัย  ทุกคน 

กอง
การศึกษา 

รวม 67  โครงการ - - - 11,911,000 12,051,000 12,601,000 11,636,000 - - - 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการรณรงค์ป้องกัน
โรคตดิต่อ โรคอุบัติใหม่                 
โรคอุบัติซ้ าในชุมชน 

1.เพื่อลดอัตราการเจบ็ป่วย
ด้วยโรคติดต่อที่ส าคญัใน
พื้นที่ ให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานที่กระทรวง
สาธารณสุขก าหนด 
2.เพื่อควบคุมการระบาด
ของโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ 
โรคอุบัติซ้ า ให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานท่ีกระทรวง
สาธารณสุขก าหนด 
3.เพื่อพัฒนาศักยภาพทีม
เฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่
เร็วต าบลแม่แฝกใหม่ ให้มี
ความพร้อมและมีศักยภาพ
ในการปฏิบัติงาน ในการ
ป้องกันและควบคุม
โรคตดิต่อ โรคอุบัติใหม่   
โรคอุบัติซ้ า ในชุมชน 

ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลเจดีย ์
แม่ครัว 

- - 100,000 100,000 100,000 1.มีการจัดกิจกรรมท า
ความสะอาดใหญ่เพื่อ
รณรงค์ป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อท่ีมี
ยุงลาย                  
เป็นพาหะ (Big 
Cleaning Day)                           
ปีละ 1 ครั้ง 
2.มีการพ่นสารเคมี
เพื่อควบคุมโรคท่ีมียุง
เป็นพาหะ เช่น โรค
ไข้เลือดออก, โรคติด
เชื้อไวรัสซิก้า ฯลฯ 
โดยพ่นสารเคมีในบ้าน
ผู้ป่วย และพื้นท่ีรอบ
บ้านผู้ป่วยในรัศมี
อย่างน้อย 100 เมตร  
ในวันท่ี 0 ,3 ,7 ,14, 
21, 28    

1.ลดอัตราป่วยโรค
ไข้เลือดออกในเขต
พื้นท่ีเทศบาลต าบล
เจดีย์แม่ครัว ให้ได้ไม่
เกินเกณฑ์ที่กระทรวง
สาธารณสุขก าหนด 
2.ทีมเฝ้าระวัง
สอบสวนเคลื่อนท่ีเร็ว
ต าบลแม่แฝกใหม่ 
ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพให้มีความ
พร้อมในการ
ปฏิบัติงาน อย่าง
ต่อเนื่องทุกปี 
3.เกิดเครือข่ายในการ
เฝ้าระวังโรคติดต่อ
ภายในชุมชน 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลยั
ลักษณ์ อัครราชกุมารี เทศบาล
ต าบลเจดีย์แม่ครัว 
 

1.เพื่อส ารวจจ านวนสุนัขและ
แมวและขึ้นทะเบียนประชากร
สุนัขและแมวในพื้นท่ี  
2.เพื่อให้สุนัขและแมวในพื้นท่ี
เทศบาลต าบลเจดีย์ 
แม่ครัว ได้รับการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่าง
ต่อเนื่องทุก ๆ ปี 
3.เพื่อประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนในพื้นท่ีฯ มีความรู้
ความเข้าใจในการเลี้ยงสุนัข
และแมวอย่างถูกต้อง 
4.เพื่อให้ประชาชนเกิดการมี
ส่วนร่วม และสร้างความรู้
ความเข้าใจเพื่อให้ตระหนักถึง
ความส าคัญในการน าสุนัขและ
แมวในความดูแลไปขึ้น
ทะเบียนและรับการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า                 
อย่างต่อเนื่อง 

สุนัขและแมวของ
ประชาชนในเขตพื้นท่ี 
ต าบลแม่แฝกใหมต่ามที่
ส ารวจได้ในแตล่ะป ี

- 85,000 120,000 130,000 140,000 1.สุนัขและแมว              
อย่างน้อยร้อยละ 80 
ของประชากรสุนัข
และแมวในพื้นท่ี 
ได้รับการส ารวจข้อมูล
และขึ้นทะเบียนสัตว์   
2.สุนัขและแมวอย่าง
น้อยร้อยละ 80 ของ
กลุ่ม  เป้าหมายจาก
การส ารวจ ได้รับ                  
การฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า 

1.สุนัขและแมวอย่าง
น้อยร้อยละ 80 ของ
ประชากรสุนัขและ
แมวในพื้นท่ี ได้รับการ
ส ารวจข้อมูลและขึ้น
ทะเบียนสัตว์   
2.สุนัขและแมวอย่าง
น้อยร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมายจากการ
ส ารวจ ได้รับการฉีด
วัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า 
 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท 

3 โครงการรณรงค์ควบคุม  และ
ป้องกันโรคเอดส์  และการ
ตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น 

เพื่อให้ความรู้เรื่องเอดส์  
เพศศึกษา ทักษะชีวิต การ
ป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึง
ประสงค์ (ไม่พร้อม)  
ตลอดจนการมเีพศสัมพันธ์ที่
ปลอดภัย การแก้ปัญหาการ
ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ให้แก่
เด็กและเยาวชนในต าบลแม่
แฝกใหม ่
 
 

1. นักเรียนช้ัน ป.4-ป.6 
รร.บ้านแม่แฝก 
2. นักเรียนช้ัน ป.4-ป.6 
และ ม.1-ม.3 รร.บา้น
เจดีย์แมค่รัว 

- 
 

- 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 -กลุ่มเป้าหมายได้รับ
การอบรมให้ความรู้
เรื่องโรคเอดส์ และ
การตั้งครรภ์                  
ไม่พร้อม  จ านวน 1 
ครั้ง  
-มีกลุ่มเป้าหมายเข้า
ร่วมกิจกรรมอย่าง
น้อยร้อยละ 90 

1.เด็กและเยาวชน
ในต าบลแม่แฝกใหม่
มีความรู้ความเข้าใจ
ในเรื่องเพศศึกษา 
และการป้องกันการ
ติดเชื้อเอชไอวี 
2.เด็กและเยาวชน
ในพื้นที่ต าบลแม่
แฝกใหม่มีความรู้
ความเข้าใจเรื่อง
ตั้งครรภ์ไม่พึง
ประสงค ์

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65)   

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การเสรมิสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที ่ 5  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
     5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  

149 
 

แบบ  ผ.  02 

5.3  แผนงานสาธารณสุข 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหาไฟ
ป่าหมอกควันและฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก (PM 2.5) เทศบาล
ต าบลเจดีย์แม่ครัว 

เพื่อรณรงค์สร้างความรู้
ความเข้าใจให้แก่ประชาชน
เกิดความตระหนักในการ
ป้องกันปัญหาหมอกควัน 
และฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
(PM 2.5)  และผลกระทบ 
ที่เกิดขึ้นต่อสุขภาพ  ในเขต
พื้นที่เทศบาลต าบลเจดีย ์
แม่ครัว 
 

ประชาชน                    
ในเขตเทศบาล                       
ต าบลเจดีย์แม่ครัว 

- - 30,000 30,000 30,000 1. มีการจัดอบรมเพ่ือ
สร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับปัญหา
หมอกควัน ให้แก่                  
แกนน าสุขภาพ / เด็ก
และเยาวชนในพื้นท่ี 
2. มีการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์
มาตรการในการ
ป้องกันปัญหาหมอก
ควันท่ีหลากหลาย  
3. มีการสาธิตวิธีการ
ในการลดการเผา ท่ี
สามารถท าได้ในแต่ละ
ครัวเรือน อย่างน้อย 
1 จุด ณ เทศบาล
ต าบลเจดีย์แม่ครัว 

1. ประชาชนในพื้นท่ี
มีความรู้ความเข้าใจถึง
ปัญหาฝุ่นควันและ
ผลกระทบท่ีอาจ
เกิดขึ้นต่อสุขภาพ 
2. ประชาชนมี
ความรู้และสามารถ
ป้องกันตนเองไม่ให้
เกิดปัญหาโรคทางเดิน
หายใจท่ีเกิดจากฝุ่น
ควัน ด้วยตัวเอง 
3. มีจุดสาธิตการลด
การเผาในพื้นท่ี อย่าง
น้อย 1 จุด 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 
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5.3  แผนงานสาธารณสุข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการรณรงค์การใช้จักรยาน
ในชีวิตประจ าวัน 

1.เพื่อส่งเสรมิให้ประชาชนมี
การใช้จักรยานใน
ชีวิตประจ าวันเพิม่มากข้ึน 
2.เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่อง
ความปลอดภัยในการใช้รถ
ใช้ถนนร่วมกันของผู้ใช้
จักรยาน  รถจักรยานยนต์  
และรถยนต ์

ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบล
แม่แฝกใหม่ทั้ง  14  
หมู่บ้าน 

- 
 

- 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

-มีการอบรมให้
ความรู้เรื่องการใช้
จักรยานใน
ชีวิตประจ าวันให้แก่
ผู้ที่สนใจ 
อย่างน้อยร้อยละ 
70 มคีวามรูเ้รื่อง
ความปลอดภัยใน
การใช้รถใช้ถนน 

-ประชาชนได้ออก
ก าลังกายอย่าง
ต่อเนื่อง  ส่งผลให้มี
สุขภาพแข็งแรง ลด
อัตราการเจ็บป่วย
ด้วยโรคไมต่ิดต่อ
เรื้อรังต่างๆ เช่น โรค
ความดันโลหิตสูง 
โรคหลอดเลือด
สมอง ฯลฯ 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 
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5.3  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการอาหารสะอาด รสชาติ
อร่อย 

1. เพื่อตรวจวเิคราะห์ ตรวจ
ประเมินให้การรับรอง
สถานท่ีจ าหน่ายอาหาร ตาม
เกณฑ์อาหารสะอาด รสชาติ
อร่อย กรมอนามัย 
2. เพื่อตรวจสอบ ควบคุม
หรือก ากับดูแลสถานท่ี
จ าหน่ายอาหารให้ถูก
สุขลักษณะ 
และประกอบกิจการโดยไม่
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชนและไมส่่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
3. เพื่อให้ผู้ประกอบการและ
ผู้สัมผสัอาหารมีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
สุขาภิบาลอาหารและ
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการประกอบกิจการ 

1. สถานท่ีจ าหนา่ย
อาหารภายในเขต
เทศบาลต าบลเจดีย ์

แม่ครัว 

2. ผู้ประกอบการและผู้
สัมผสัอาหารภายเขต
เทศบาลต าบลเจดีย ์

แม่ครัว 

- 30,000 30,000 30,000 30,000 1.ประเมินให้การ
รับรองสถานท่ี
จ าหน่ายอาหารในเขต
เทศบาลต าบลเจดีย์
แม่ครัวไม่น้อยกว่า30 
ร้าน อย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง 
2. สถานท่ีจ าหน่าย
อาหารจ านวน 30 
ร้านประกอบกิจการ
โดยไม่ส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพของ
ประชาชนและไม่
ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม 
3.มีการจัดอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการ
สุขาภิบาลอาหาร
ให้แก่ผู้ประกอบการ  
ผู้สัมผัสอาหาร        
ปีละ 1 ครั้ง 

1. สถานท่ีจ าหน่าย
อาหารท่ีผ่านการ
ประเมินตามเกณฑ์
มาตรฐานของกรม
อนามัยได้รับรองป้าย
อาหารสะอาด รสชาติ
อร่อย 
2.สถานท่ีจ าหน่าย
อาหารไม่ส่งผล
กระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชนและ
สิ่งแวดล้อม 
3.ผู้ประกอบการ ผู้
สัมผัสอาหารท่ีเข้ารับ
การอบรมมีความรู้
เพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับ
การสุขาภิบาลอาหาร 
รวมท้ังระเบียบ
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 
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5.3  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ าเพื่อ
การอุปโภค บริโภค 

1.เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูล
และสถานการณ์ของแหล่ง
น้ าท่ีน ามาใช้ในการผลติ
น้ าประปารวมทั้งข้อมูล
ระบบน้ าประปาทุกหมู่บา้น 
2.เพื่อด าเนินการเก็บ
ตัวอย่างน้ าประปา 14  
หมู่บ้าน ส่งตรวจวิเคราะห์
ทางห้องปฏิบัติการ 
3.เพื่อเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์ผลการ
ทดสอบคุณภาพให้
ประชาชนทราบ หรือ
ด าเนินการแกไ้ขให้มีคณุภาพ
ตามมาตรฐาน        

1. ระบบประปาหมู่บ้าน 
14 หมู่บ้าน 
2. ตัวแทนชุมชน 14 
หมู่บ้าน 

- - 50,000 50,000 50,000 1. จัดท าฐานข้อมลู
และสถานการณ์
ของแหล่งน้ าและ
ฐานข้อมูลระบบ
ประปาหมู่บ้านที่
ครบถ้วนและเป็น
ปัจจุบัน ทั้ง 14 
หมู่บ้าน   
2. ด าเนินการเก็บ
ตัวอย่างน้ าประปา 
หมู่บ้านเพื่อส่งตรวจ
วิเคราะห์ คณุภาพ
น้ าจ านวน 14 
หมู่บ้าน  
 

1.ฐานข้อมูลและ
สถานการณ์ของ
แหล่งน้ าและ
ฐานข้อมูลระบบ
ประปาหมู่บ้านที่
ครบถ้วนท้ัง 14 
หมู่บ้าน 
2. มีผลการทดสอบ
คุณภาพน้ าประปา
หมู่บ้าน ครบทั้ง 14 
หมู่บ้าน 
3. ประชาชนมี
ความรู้ความความ
เข้าใจและตระหนัก
ถึงความส าคัญของ
น้ าท่ีใช้ในการอุปโภค 
บริโภค ร่วมมือกันใช้
น้ าอย่างประหยดั 
 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 
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5.3  แผนงานสาธารณสุข 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการส่งเสริมคณุภาพตู้น้ าดื่ม
หยอดเหรียญสะอาด ปลอดภัย 
ห่างไกลโรค 

1.เพื่อจัดท าฐานข้อมลูตู้น้ า
ดื่มหยอดเหรยีญในพื้นที่
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
2.เพื่อจัดอบรมให้ความรู้แก่
ผู้ประกอบการตู้น้ าดื่มหยอด
เหรียญ 
3.เพื่อประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับความปลอดภัยใน
การใช้บริการตู้น้ าดื่มหยอด
เหรียญ 

1.ตู้น้ าดื่มหยอดเหรียญ
ในพื้นที่ 14 หมู่บ้าน 
2. ผู้ประกอบการตู้น้ า
ดื่มหยอดเหรยีญใน
ต าบลแม่แฝกใหม ่

- - 30,000 30,000 30,000 1. จัดท าฐานข้อมลูตู้
น้ าดื่มหยอดเหรยีญ
ครอบคลมุพื้นท่ี14 
หมู่บ้าน 
2. ผู้ประกอบการ 
ตู้น้ าดื่มหยอดเหรียญ
เข้ารับการอบรม  
ร้อยละ 70 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 
3. มีการจัดท าสื่อ
ประชาสมัพันธ์
เกี่ยวกับความ
ปลอดภัยในการใช้
บริการตู้น้ าดื่มหยอด
เหรียญครอบคลุม
พื้นที่ 14 หมู่บ้าน 
 

1.มีฐานข้อมลูตู้น้ า
ดื่มหยอดเหรยีญ
ภายในต าบลแม่แฝก
ใหม ่
2. ผู้ประกอบการที่
เข้ารับการอบรมมี
ความรู้เพิ่มมากขึ้น
เกี่ยวกับการดู
บ ารุงรักษาตู้น้ าดื่ม
หยอดเหรียญ 
3. ประชาชนได้
รับทราบข้อมลู
เกี่ยวกับความ
ปลอดภัยในการใช้
บริการตู้น้ าดื่มหยอด
เหรียญ 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 
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5.3  แผนงานสาธารณสุข 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ปฏิบัติงานกิจการประปา
หมู่บ้าน 

เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะ
กรรมการบริหารกิจการและ
บ ารุงรักษาระบบประปา
หมู่บ้านหรือผู้ปฏิบตัิงาน
กิจการประปาหมู่บ้าน 

ผู้ปฏิบัติงานกิจการ
ประปาหมู่บ้าน 14 
หมู่บ้าน 

- - 45,000 45,000 50,000 1.มีการอบรมพัฒนา
ศักยภาพ
ผู้ปฏิบัติงานกิจการ
ประปาหมู่บ้าน  
ปีละ 1 ครั้ง 
2. มีการพัฒนา
คุณภาพน้ าอุปโภค 
บริโภคตาม
มาตรฐานกรม
อนามัย 

ผู้ปฏิบัติงานกิจการ
ประปาหมู่บ้าน มี
ความรู้ความเข้าใจ
กระบวนการ พัฒนา
คุณภาพน้ าประปา
ตามมาตรฐานกรม
อนามัย 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

10 สม ทบ กอ งทุ น ห ลั ก ป ระกั น
สุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว   

เพื่อสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพตาม
ระเบียบฯ ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 50 ของค่าบริการ
สาธารณสุขท่ีได้รับจาก
กองทุนประกันสุขภาพ
แห่งชาติ   
 

กองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนท่ีเทศบาลต าบล
เจดีย์แมค่รัว   

- 
 

20๐,๐๐๐ 
 

20๐,๐๐๐ 
 

20๐,๐๐๐ 
 

220,000 สมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 50  
ของค่าบริการ
สาธารณสุขท่ีได้รับ
จากกองทุนประกัน
สุขภาพแห่งชาต ิ

สมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ตามระเบียบฯ        
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 50 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65)   
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5.3  แผนงานสาธารณสุข 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ที่  1  ต าบลแม่แฝกใหม ่
ส าหรับการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข  
 

เพื่อให้คณะกรรมการ
หมู่บ้านด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข   
 

ประชาชนทุกกลุ่มวัย 
ในหมู่บ้าน 

- 20,000 
 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ร้อยละ 100 ของ
ชุมชน  มีการด าเนิน
กิจกรรมตาม
โครงการที่ก าหนด 

ชุมชนมีการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุขไดส้ าเร็จ
บรรลตุาม
วัตถุประสงค์ของ
โครงการ   

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

12 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ที่  2  ต าบลแม่แฝกใหม ่
ส าหรับการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข  
 

เพื่อให้คณะกรรมการ
หมู่บ้านด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข   
 

ประชาชนทุกกลุ่มวัย 
ในหมู่บ้าน 

- 20,000 
 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ร้อยละ 100 ของ
ชุมชน  มีการด าเนิน
กิจกรรมตาม
โครงการที่ก าหนด 

ชุมชนมีการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุขไดส้ าเร็จ
บรรลตุาม
วัตถุประสงค์ของ
โครงการ   

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
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5.3  แผนงานสาธารณสุข 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ที่  3  ต าบลแม่แฝกใหม ่
ส าหรับการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข  
 

เพื่อให้คณะกรรมการ
หมู่บ้านด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข   
 

ประชาชนทุกกลุ่มวัย 
ในหมู่บ้าน 

- 
 
 

20,000 
 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ร้อยละ 100 ของ
ชุมชน  มีการด าเนิน
กิจกรรมตาม
โครงการที่ก าหนด 

ชุมชนมีการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุขไดส้ าเร็จ
บรรลตุาม
วัตถุประสงค์ของ
โครงการ   

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

14 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ที่  4  ต าบลแม่แฝกใหม ่
ส าหรับการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข  
 

เพื่อให้คณะกรรมการ
หมู่บ้านด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข   
 

ประชาชนทุกกลุ่มวัย 
ในหมู่บ้าน 

- 
 
 

20,000 
 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ร้อยละ 100 ของ
ชุมชน  มีการด าเนิน
กิจกรรมตาม
โครงการที่ก าหนด 

ชุมชนมีการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุขไดส้ าเร็จ
บรรลตุาม
วัตถุประสงค์ของ
โครงการ   

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 
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5.3  แผนงานสาธารณสุข 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ที่  5  ต าบลแม่แฝกใหม ่
ส าหรับการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข  
 

เพื่อให้คณะกรรมการ
หมู่บ้านด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข   
 

ประชาชนทุกกลุ่มวัย 
ในหมู่บ้าน 

- 
 
 

20,000 
 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ร้อยละ 100 ของ
ชุมชน  มีการด าเนิน
กิจกรรมตาม
โครงการที่ก าหนด 

ชุมชนมีการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุขไดส้ าเร็จ
บรรลตุาม
วัตถุประสงค์ของ
โครงการ   

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

16 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ที่  6  ต าบลแม่แฝกใหม ่
ส าหรับการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข  
 

เพื่อให้คณะกรรมการ
หมู่บ้านด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข   
 

ประชาชนทุกกลุ่มวัย 
ในหมู่บ้าน 

- 
 

20,000 
 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ร้อยละ 100 ของ
ชุมชน  มีการด าเนิน
กิจกรรมตาม
โครงการที่ก าหนด 

ชุมชนมีการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุขไดส้ าเร็จ
บรรลตุาม
วัตถุประสงค์ของ
โครงการ   

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 
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เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
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5.3  แผนงานสาธารณสุข 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

17 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ที่  7  ต าบลแม่แฝกใหม ่
ส าหรับการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข  
 

เพื่อให้คณะกรรมการ
หมู่บ้านด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข   
 

ประชาชนทุกกลุ่มวัย 
ในหมู่บ้าน 

- 
 
 

20,000 
 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ร้อยละ 100 ของ
ชุมชน  มีการด าเนิน
กิจกรรมตาม
โครงการที่ก าหนด 

ชุมชนมีการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุขไดส้ าเร็จ
บรรลตุาม
วัตถุประสงค์ของ
โครงการ   

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

18 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ที่  8  ต าบลแม่แฝกใหม ่
ส าหรับการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข  
 

เพื่อให้คณะกรรมการ
หมู่บ้านด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข   
 

ประชาชนทุกกลุ่มวัย 
ในหมู่บ้าน 

- 
 
 

20,000 
 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ร้อยละ 100 ของ
ชุมชน  มีการด าเนิน
กิจกรรมตาม
โครงการที่ก าหนด 

ชุมชนมีการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุขไดส้ าเร็จ
บรรลตุาม
วัตถุประสงค์ของ
โครงการ   

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65)   

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การเสรมิสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที ่ 5  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
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แบบ  ผ.  02 

5.3  แผนงานสาธารณสุข 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

19 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ที่  9  ต าบลแม่แฝกใหม ่
ส าหรับการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข  
 

เพื่อให้คณะกรรมการ
หมู่บ้านด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข   
 

ประชาชนทุกกลุ่มวัย 
ในหมู่บ้าน 

- 
 
 

20,000 
 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ร้อยละ 100 ของ
ชุมชน  มีการด าเนิน
กิจกรรมตาม
โครงการที่ก าหนด 

ชุมชนมีการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุขไดส้ าเร็จ
บรรลตุาม
วัตถุประสงค์ของ
โครงการ   

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

20 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ที่  10  ต าบลแม่แฝกใหม ่
ส าหรับการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข  
 

เพื่อให้คณะกรรมการ
หมู่บ้านด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข   
 

ประชาชนทุกกลุ่มวัย 
ในหมู่บ้าน 

- 
 
 

20,000 
 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ร้อยละ 100 ของ
ชุมชน  มีการด าเนิน
กิจกรรมตาม
โครงการที่ก าหนด 

ชุมชนมีการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุขไดส้ าเร็จ
บรรลตุาม
วัตถุประสงค์ของ
โครงการ   

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65)   

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การเสรมิสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที ่ 5  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
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แบบ  ผ.  02 

5.3  แผนงานสาธารณสุข 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

21 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ที่  11  ต าบลแม่แฝกใหม ่
ส าหรับการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข  
 

เพื่อให้คณะกรรมการ
หมู่บ้านด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข   
 

ประชาชนทุกกลุ่มวัย 
ในหมู่บ้าน 

- 
 
 

20,000 
 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ร้อยละ 100 ของ
ชุมชน  มีการด าเนิน
กิจกรรมตาม
โครงการที่ก าหนด 

ชุมชนมีการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุขไดส้ าเร็จ
บรรลตุาม
วัตถุประสงค์ของ
โครงการ   

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

22 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ที่  12  ต าบลแม่แฝกใหม ่
ส าหรับการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข  
 

เพื่อให้คณะกรรมการ
หมู่บ้านด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข   
 

ประชาชนทุกกลุ่มวัย 
ในหมู่บ้าน 

- 
 
 

20,000 
 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ร้อยละ 100 ของ
ชุมชน  มีการด าเนิน
กิจกรรมตาม
โครงการที่ก าหนด 

ชุมชนมีการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุขไดส้ าเร็จ
บรรลตุาม
วัตถุประสงค์ของ
โครงการ   

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65)   

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การเสรมิสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที ่ 5  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
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แบบ  ผ.  02 

5.3  แผนงานสาธารณสุข 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

23 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ที่  13  ต าบลแม่แฝกใหม ่
ส าหรับการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข  
 

เพื่อให้คณะกรรมการ
หมู่บ้านด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข   
 

ประชาชนทุกกลุ่มวัย 
ในหมู่บ้าน 

- 
 
 

20,000 
 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ร้อยละ 100 ของ
ชุมชน  มีการด าเนิน
กิจกรรมตาม
โครงการที่ก าหนด 

ชุมชนมีการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุขไดส้ าเร็จ
บรรลตุาม
วัตถุประสงค์ของ
โครงการ   

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

24 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ที่  14  ต าบลแม่แฝกใหม ่
ส าหรับการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข  
 

เพื่อให้คณะกรรมการ
หมู่บ้านด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข   
 

ประชาชนทุกกลุ่มวัย 
ในหมู่บ้าน 

- 
 
 

20,000 
 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ร้อยละ 100 ของ
ชุมชน  มีการด าเนิน
กิจกรรมตาม
โครงการที่ก าหนด 

ชุมชนมีการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุขไดส้ าเร็จ
บรรลตุาม
วัตถุประสงค์ของ
โครงการ   

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

รวม 24  โครงการ - - - 595,000 935,000 945,000 980,000 - - - 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65)   

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การเสรมิสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที ่ 5  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
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แบบ  ผ.  02 

5.4  แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิต
ผู้สูงอายุต าบลแม่แฝกใหม ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.) เพื่อให้ผู้สูงอายมุีความรู้
ความเข้าใจ ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการดูแล
สุขภาพอนามัยของตนเอง  
ทั้งด้าน โภชนาการ การ
ฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย
และจิตใจ 
2) เพื่อเป็นการสร้างขวัญ 
และก าลังใจให้ผู้สูงอายุมี
ทัศนคติที่ดีต่อการดูแล
สุขภาพให้แข็งแรงเพื่อด ารง
อยู่ในสังคมอย่างมีคณุค่า 
3) เพื่อสร้างจติส านึก
ปลูกฝังให้คนรุ่นหลังได้มี
ทัศนคติที่ดี เห็นคณุค่าและ
ช่วยกันดูแลผูสู้งอาย ุ

ผู้สูงอายุต าบลแม่แฝก
ใหม ่ จ านวน 120 คน 

- 
 

65,๐๐๐ 
 

65,๐๐๐ 
 

65,๐๐๐ 
 

80,000 ร้อยละ 85 
ของผู้สูงอายุไดม้ี
โอกาส พบปะ 
พูดคุยกัน
แลกเปลีย่นเรยีนรู้
กันและมีความรู้ 
ความเข้าใจในการ
ดูแลสุขภาพของ
ตนเอง 

1)ผู้สูงอายุมีความรู้
ความเข้าใจ 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ในการดูแลสุขภาพ
ของตนเอง ท้ังด้าน 
โภชนาการ การฟื้นฟู
สมรรถภาพร่างกาย
และจิตใจ 
2) ผู้สูงอายุมีขวัญ  
ก าลังใจและมีทัศนคติ
ท่ีดีต่อการดูแล
สุขภาพให้แข็งแรง
เพื่อด ารงอยู่ในสังคม
อย่างมีคุณค่าและ
ปลูกฝัง 
ให้คนรุ่นหลังได้มี
ทัศนคติท่ีดี เห็น
คุณค่าและช่วยกัน
ดูแลผู้สูงอายุ 

ส านักปลดั 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65)   

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
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ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที ่ 5  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
     5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  

163 
 

แบบ  ผ.  02 

5.4  แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุม่
พัฒนาสตรตี าบลแม่แฝกใหม ่
 
 
 
 

- เพื่อพัฒนาบทบาทหน้าท่ี
สตรีในการเข้าร่วมกิจกรรม
การพัฒนา การประสานงาน
ร่วมกับองค์กรอื่นๆ ได้ด ี

สมาชิกกลุ่มพัฒนาสตรี
ต าบลแม่แฝกใหม่ 
จ านวน 70 คน 

- 
 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

25,000 ร้อยละ 75 ของสตรี
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 
ได้รับความรู-้เข้าใจ 
ในบทบาทหน้าท่ีของ
ตนเอง 

กลุ่มพัฒนาสตรีฯ  
ได้ที่เข้ารับอบรม มี
ความรู้ความเข้าใจ
ในบทบาทหน้าท่ี
ของตนเองต่อการ
เข้าร่วมจดักิจกรรม 

ส านักปลดั 
 

3 จัดงานวันสตรีสากลเพื่อ
เสรมิสร้างการพัฒนาชุมชนของ
ตนเองด้วยใจรัก 
 
 
 

เพื่อให้กลุ่มพัฒนาสตรีฯได้
ตระหนักถึงความส าคญัของ
วันสตรสีากล รวมพลังสร้าง
ความเข้มแข็ง และบ าเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ 

กลุ่มพัฒนาสตรีต าบล 
แม่แฝกใหม่        
จ านวน 200 คน 

- 
 

- 
 

15,000 
 

15,000 20,000 ร้อยละ 75 ของสตรี
ต าบลแม่แฝกใหม่ 
ได้มีการแสดงพลัง
ร่วมกันและสร้าง
ความรัก-สามัคคีเป็น
อย่างดี 

กลุ่มพัฒนาสตรีฯ  
ได้ตระหนักถึง
ความส าคญัของวัน
สตรสีากลและไดม้ี
โอกาสรวมพลังสร้าง
ความรัก สามัคคี  

ส านักปลดั 
 

4 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ
ส าหรับประชาชน 

 - เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
ในพื้นที่ ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ มีอาชีพเสริมเพิ่ม
ทักษะในการประกอบอาชีพ
เสริม  โดยน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและเพิ่ม 
รายได้ ให้แก่ครอบครัว  

ประชาชนท่ัวไปและกลุ่ม
อาชีพท่ีต้องการพัฒนา
อาชีพ จ านวน 5 กลุ่ม/
อาชีพ  

- 
 

60,000 
 

60,000 
 

60,000 
 

60,000 ร้อยละ 75 ของผู้
เข้ารับการฝึกอบรม
อาชีพได้รับความรู้ 
เพิ่มทักษะในการ
น าไปประกอบอาชีพ
ได ้

ประชาชนในพ้ืนท่ี มี
อาชีพเสริมสร้าง 
รายได้ให้แก่
ครอบครัวและมี
โอกาสได ้

ส านักปลดั 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65)   

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การเสรมิสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
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แบบ  ผ.  02 

5.4  แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 

 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการเสรมิสร้างศักยภาพ
ครอบครัวในชุมชนต าบลแม่แฝก
ใหม ่

เพื่อให้ครอบครัวมีศักยภาพ
สามารถเลีย้งดู ดูแล และ
พัฒนาเด็กเล็กโดยไม่ใช้ความ
รุนแรงในสภาพแวดล้อมและ
สร้างสภาพแวดล้อมท่ี
ปราศจากการกระท าความ
รุนแรงต่อเด็กเล็ก 

คณะกรรมการศูนย์
พัฒนาครอบครัวใน
ชุมชนต าบลแม่แฝกใหม ่

- - 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของผูเ้ข้าร่วม
โครงการ 

ครอบครัวมีศักยภาพ
สามารถเลีย้งดู ดูแล 
และพัฒนาเด็กเล็ก
โดยไม่ใช้ความ
รุนแรงใน
สภาพแวดล้อมและ
สร้างสภาพแวดล้อม
ที่ปราศจากการ
กระท าความรุนแรง
ต่อเด็กเล็ก 

ส านักปลดั 

รวม 5  โครงการ - - - 140,000 205,000 205,000 235,000 - - - 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65)   

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การเสรมิสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที ่ 5  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
     5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
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แบบ  ผ.  02 

5.5  แผนงานงบกลาง 

      

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
สนับสนุนเงินยังชีพให้แก่
ผู้สูงอายุต าบลแม่แฝกใหม่ 
ทั้ง 14 หมู่บ้าน 
 

ผู้สูงอายุท่ีลงทะเบียน
ขอรับเบี้ยยังชีพแล้วใน
เดือนพฤศจิกายนของทุก
ปีนี้ เพื่อรับเบี้ยยังชีพใน
ปีงบประมาณถัดไป 

- 
 

12,505,000 14,560,000 14,456,000 14,456,000 ร้อยละ 95 ของ
ผู้สูงอายุในพ้ืนท่ี
ได้รับรับเบีย้ยังชีพได้
ครบทุกคน 

ผู้สูงอายุในต าบลแม่
แฝกใหม่ทุกคนได้รับ
เบี้ยยังชีพฯตาม
ระเบียบที่ก าหนด 

ส านักปลดั 
 

2 โครงการเบี้ยยังชีพผู้พิการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
สนับสนุนเงินยังชีพให้แก่ผู้
พิการต าบลแม่แฝกใหม ่
 ทั้ง 14 หมู่บ้าน 

ผู้พิการที่ข้ึนทะเบียนเพื่อ
ขอรับสนับสนุนเบี้ยยัง
ชีพไว้แล้วตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยการจ่ายเบี้ย 
ผู้พิการฯ 

- 2,592,000 2,640,000 2,640,000 2,640,000 ร้อยละ 95 ของผู้
พิการในพื้นที่ได้รับ
รับเบี้ยยังชีพไดค้รบ
ทุกคน 

พิการในต าบลแม่
แฝกใหม่ทุกคนได้รับ
เบี้ยยังชีพฯตาม
ระเบียบที่ก าหนด 

ส านักปลดั 
 

3 โครงการเบี้ยผู้ป่วยเอดส ์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
สนับสนุนเงินยังชีพให้แก่
ผู้ป่วยเอดส์ต าบลแม่แฝก
ใหม่ ท้ัง 14 หมู่บ้าน 

ผู้ป่วยเอดส์ที่ข้ึนทะเบียน
เพื่อขอรับสนับสนุนเบี้ย
ยังชีพไว้แล้วตาม
ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยการ
จ่ายเบี้ยผู้ป่วยเอดส์ฯ 

- 210,000 210,000 210,000 210,000 ร้อยละ 95 ของ
ผู้ป่วยเอดส์ในพื้นที่
ได้รับรับเบีย้ยังชีพได้
ครบทุกคน 

ผู้ป่วยเอดส์ในต าบล
แม่แฝกใหม่ทุกคน
ได้รับเบี้ยยังชีพฯ
ตามระเบียบที่
ก าหนด 

ส านักปลดั 
 

รวม 3  โครงการ - - - 15,307,000 17,410,000 17,306,000 17,306,000 - - - 



 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕65)   

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  การสร้างความมั่นคง  ปลอดภัย  และความสงบสุขของประชาชน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม ่ ยุทธศาสตร์ที่  6  การป้องกัน  บรรเทาสาธารณภัยและการรกัษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 
     6.  ยุทธศาสตร์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการรกัษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน 
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แบบ  ผ. 02 แบบ  ผ. 02 

 6.1  แผนงานรักษาความสงบภายใน 

 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ช่วงเทศกาลปีใหม่  

เพื่อเป็นการป้องกันและลด
ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน 
และเตรียมความพร้อมใน
การให้บริการกบัประชาชน 
ในช่วงเทศกาลปีใหม่  
 

ประชาชน, นักท่องเที่ยว
,ผู้ใช้รถใช้ถนน  จ านวน 
3,000 คน  
 

- 
 

- 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

1.ร้อยละของกลุ่ม
อปพร.ที่มาปฏิบตัิ
หน้าท่ีอ านวยความ
สะดวกด้าน
การจราจรให้กับ
ประชาชน 
2.มีค าสั่งปฏิบัติ
หน้าท่ีและรายงาน
การปฏิบัตบิริการ/
สถานการณ ์
3.ลดอุบัติเหตุใน
พื้นที่ให้กับ
ประชาชนท้ังในและ
นอกพ้ืนท่ี 
 

สามารถลดการเกดิ
อุบัติเหตุ และให้
ความช่วยเหลือ
ประชาชนเมื่อ
ประสบภัยได้อย่าง
ทันท่วงที 

งาน ปภ. 
ส านักปลดั.  



 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕65)   

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  การสร้างความมั่นคง  ปลอดภัย  และความสงบสุขของประชาชน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม ่ ยุทธศาสตร์ที่  6  การป้องกัน  บรรเทาสาธารณภัยและการรกัษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 
     6.  ยุทธศาสตร์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการรกัษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน 
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แบบ  ผ. 02 แบบ  ผ. 02 

 6.1  แผนงานรักษาความสงบภายใน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์  

เพื่อเป็นการป้องกันและลด
ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน 
และเตรียมความพร้อมใน
การให้บริการกบัประชาชน 
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์  
 

ประชาชน,นักท่องเที่ยว,
ผู้ใช้รถใช้ถนน จ านวน 
3,000 คน 

- 
 

- 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

1.ร้อยละของกลุ่ม
อปพร.ที่มาปฏิบตัิ
หน้าท่ีให้บริการ
อ านวยความสะดวก
ด้านการจราจรให้กับ
ประชาชน 
2.มีค าสั่งปฏิบัติ
หน้าท่ีและรายงาน
การปฏิบัตบิริการ/
สถานการณ ์
3.ลดอุบัติเหตุใน
พื้นที่ให้กับ
ประชาชนท้ังในและ
นอกพ้ืนท่ี 
 
 
 
 

สามารถลดการเกดิ
อุบัติเหตุ และให้
ความช่วยเหลือ
ประชาชนเมื่อ
ประสบภัยได้อย่าง
ทันท่วงที 

งาน ปภ. 
ส านักปลดั. 



 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕65)   

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
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แบบ  ผ. 02 แบบ  ผ. 02 

 6.1  แผนงานรักษาความสงบภายใน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน 

เพื่อลดอัตราผูเ้สียชีวิตจาก
อุบัติเหตุทางถนน และสรา้ง
จิตส านึก วัฒนธรรมความ
ปลอดภัย 

ประชาชนผู้ใช้ลดใช้ถนน
สัญจรไปมาในพ้ืนท่ี
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่
ครัวและพื้นท่ีใกลเ้คียง 

- 
 

80,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

1.ร้อยละของ
ประชาชนไดร้ับ
ความปลอดภัยใน
การใช้รถใช้ถนน 
 2.มีค าสั่งปฏิบัติ
หน้าท่ีและรายงาน
การปฏิบัตบิริการ/
สถานการณ ์
3.ลดอุบัติเหตุใน
พื้นทีใ่ห้กับ
ประชาชนท้ังในและ
นอกพ้ืนท่ี 

อัตราผูเ้สียชีวิตจาก
อุบัติเหตุทางถนน 
ลดลง  ประชาชนมี
จิตส านึก วัฒนธรรม
ความปลอดภัย 

งาน ปภ. 
ส านักปลดั 

4 โครงการฝึกอบรมและซ้อมแผน
อพยพหนีไฟให้กับสถานศึกษาใน
พื้นที ่

เพื่อฝึกอบรมใหส้ถานศึกษา
มีความรู้และทักษะในการ
หนีไฟเมื่อเกดิอัคคีภยัขึ้นได้
อย่างถูกต้องและปลอดภัย 
 

สถานศึกษาในพ้ืนท่ี
ต าบลแม่แฝกใหม่  
จ านวน  3  แห่ง 

- 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

-ร้อยละ 90 ของ
สถานศึกษาในต าบล 
แม่แฝกใหมไ่ด้รบั
การซ้อมแผนอพยพ
หนีไฟ 

สถานศึกษาในต าบล
แม่แฝกใหม่ มี
ความรู้ความเข้าใจ
ในการอพยพหนีไฟ 
เมื่อเกิดเหตุอัคคภีัย 
 

งาน ปภ. 
ส านักปลดั 



 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕65)   

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  การสร้างความมั่นคง  ปลอดภัย  และความสงบสุขของประชาชน 
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แบบ  ผ. 02 แบบ  ผ. 02 

 6.1  แผนงานรักษาความสงบภายใน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 
 

ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
อันเนื่อง มาจากสาธารณภยั
และภยัพิบัติ  

พื้นที่ภายในต าบล 
แม่แฝกใหม ่

- 2๐๐,๐๐๐ 
 

3๐๐,๐๐๐ 
 

30๐,๐๐๐ 
 

30๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนไดร้ับการ
ช่วยเหลือ   
ร้อยละ 80 

ประชาชนไดร้ับการ
ช่วยเหลือเบื้องต้น 

งาน ปภ. 
 ส านักปลัด 

6 โครงการบริหารศูนย์ อปพร. 
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด า
กิจกรรมต่างๆให้แก่ ศูนย์ 
อปพร. ต าบลแม่แฝกใหม่  
เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และ
ค่าใช้จ่ายต่างๆในการบริหาร
กิจการ อปพร. 

สมาชิก อปพร. ต าบล 
แม่แฝกใหม่  จ านวน  
50  นาย 

- - 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

1.จ านวน อปพร.ที่
เข้าร่วมโครงการ 
2. การบริหารงาน
เป็นไปอย่างถูกต้อง 
3. อปพร. สามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ศูนย์ อปพร. ต าบล 
แม่แฝกใหมส่ามารถ
ด าเนินกิจกรรมได้
อย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ 

งาน ปภ. 
ส านักปลดั 

7 โครงการฝึกอบรมทบทวน
บทบาทและหน้าท่ีของสมาชิก
อปพร. เทศบาลต าบลเจดีย ์
แม่ครัว 

เพื่อฝึกอบรมทบทวน
บทบาท ในการปฏิบัติ งาน
ช่วยเหลือราชการ และให้
ความรู้ด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยัให้กับ
สมาชิก อปพร.และทีม 
กู้ชีพ-กู้ภัยเทศบาลต าบล
เจดีย์แมค่รัว 

สมาชิก อปพร.ต าบล 
แม่แฝกใหม ่ จ านวน 
40 คน 

- 30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

ร้อยละ 80 ของ
สมาชิกอปพร. 
เทศบาลต าบลเจดีย์
แม่ครัว 

สมาชิก อปพร.มี
ความพร้อม 
ความสามารถในการ
สนับสนุนงานกู้ชีพ–
กู้ภัยให้กับหน่วยงาน
ในพื้นที่  

งาน ปภ. 
ส านักปลดั 



 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕65)   

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  การสร้างความมั่นคง  ปลอดภัย  และความสงบสุขของประชาชน 
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แบบ  ผ. 02 แบบ  ผ. 02 

 6.1  แผนงานรักษาความสงบภายใน 

  

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการป้องกันและแก้ไขปญัหา
ยาเสพตดิ 

เพื่อสร้างภมูิคุ้มกันยาเสพตดิ
ให้นักเรียนก่อนวัยเสี่ยง ได้
รับรู้รับทราบถึงปัญหาและ
พิษภัยของยาเสพตดิ 

เด็กนักเรยีนช้ันประถม 
ศึกษาช้ันปีท่ี ๔ - ๖ และ
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3  
โรงเรียนบ้านแม่แฝก
และโรงเรียนบา้นเจดยี์     
แม่ครัว จ านวน 100  
คน   
 

- 15,๐๐๐ 
 

15,๐๐๐ 
 

15,๐๐๐ 
 

15,๐๐๐ 
 

นักเรียนก่อนวัยเสี่ยง 
ได้รับรู้รับทราบถึง
ปัญหาและพิษภัย
ของ   ยาเสพติด 
ร้อยละ 80  ขึ้นไป 

นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจถึงพิษภัย
ของสารเสพติด 
สถานศึกษามี
เครือข่ายนักเรียน 
ในการป้องกันและ
แก้ไขต่อต้านยาเสพ
ติด 

งาน ปภ. 
ส านักปลดั.  

9 โครงการป้องกันและแก้ไขปญัหา
ยาเสพตดิ 

เพื่อส่งเสริมการบ าบัดฟื้นฟู 
ผู้เสพยาเสพติด  ให้ได้รับ
การฝึกอบรมอาชีพ  และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อคืนสู่
สังคม 
 
 

ผู้เสพยาเสพติดเข้าร่วม
กิจกรรม  จ านวน  20  
คน 

- 130,000 
 

130,000 
 

130,000 
 

130,000 
 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ได้รับการบ าบดัฟื้นฟู
และได้รับความรู้จาก
การฝึกอบรม 
ร้อยละ  80 

ผู้เสพยาเสพติดได้รบั
การบ าบัดฟื้นฟูและ
อบรมฝึกอาชีพ  
และไม่หวนกลับไป
เสพยาเสพตดิอีก 

งาน ปภ. 
ส านักปลดั 

รวม 9  โครงการ - - - 455,000 615,000 615,000 615,000 - - - 



 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕65)   

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  การสร้างความมั่นคง  ปลอดภัย  และความสงบสุขของประชาชน 
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แบบ  ผ. 02 แบบ  ผ. 02 

 6.2  แผนงานการศึกษา 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการป้องกันยาเสพตดิ         
ในสถานศึกษา 

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพตดิในโรงเรียน/
สถานศึกษา 

ผู้บริหาร ครู คณะ
บุคลากร ประชาชน 
ผู้ปกครอง นักเรียน ใน 
ศพด./รร.อนุบาล,  รร.  
2 แห่งในพื้นที ่

- 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

25,000 ผู้บริหาร ครู คณะ
บุคลากร ประชาชน 
ผู้ปกครอง นักเรียน 
ในศพด./รร.อนุบาล
,รร.2แห่งในพื้นที่ 
เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่า 100 คน 
 
 
 
 
 
 

ป้องกันและแก้ไข
ปัญหา   ยาเสพติด
ในโรงเรียน/
สถานศึกษาให้เป็น
โรงเรียนสีขาวปลอด
ยาเสพตดิ 

กอง
การศึกษา 

 

รวม 1  โครงการ - - - 20,000 20,000 20,000 25,000 - - - 



 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕65)   

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  การสร้างความมั่นคง  ปลอดภัย  และความสงบสุขของประชาชน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม ่ ยุทธศาสตร์ที่  6  การป้องกัน  บรรเทาสาธารณภัยและการรกัษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 
     6.  ยุทธศาสตร์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการรกัษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน 

172 
 

แบบ  ผ. 02 แบบ  ผ. 02 

 6.3  แผนงานสาธารณสุข 

 
 
 
 
 
 
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการ to be number one 1.เพื่อรณรงค์ป้องกันแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิในกลุ่ม
เยาวชนอายุ 10-24  ปี 
2.เพื่อสนับสนุนให้เยาวชน
ในชุมชนและโรงเรียนจัด
กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
อย่างต่อเนื่อง 
 

เด็กและเยาวชนในเขต
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่
ครัว 

- - 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

มีการจัดกจิกรรม
อบรมให้ความรู้เรื่อง
ยาเสพตดิในกลุ่มเด็ก
และเยาวชน จ านวน  
1 ครั้ง โดยมี
กลุ่มเป้าหมายเข้า
ร่วมกิจกรรมอย่าง
น้อยร้อยละ 80 

เยาวชนต าบลแม่
แฝกใหม่ได้ใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์ 
ห่างไกลจากยาเสพ
ติด 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

 

รวม 1  โครงการ - - - - 20,000 20,000 20,000 - - - 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑ โครงการฝึกอบรม 
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  
 

เพื่อให้พนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร 
และสมาชิกสภาเทศบาล มี
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระเบียบ/กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
หน้าท่ี  และสามารถน า
ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติงานได ้
 

จัดโครงการฝึกอบรม
เพิ่มประสิทธิภาพให้แก่  
พนักงานเทศบาล  
พนักงานจ้าง  คณะ
ผู้บริหาร  และสมาชิก
สภาเทศบาล  ในสังกัด
เทศบาลต าบล 
เจดีย์แมค่รัว 

- 
 

2๐,๐๐๐ 
 

2๐,๐๐๐ 
 

2๐,๐๐๐ 
 

2๐,๐๐๐ 
 

พนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้าง คณะ
ผู้บริหาร และ
สมาชิกสภาเทศบาล  
ร้อยละ  80  ได้เข้า
รับการอบรม 

พนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้าง คณะ
ผู้บริหาร และ
สมาชิกสภาเทศบาล 
มคีวามรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระเบียบ/
กฎหมายที่เกีย่วข้อง
กับการปฏิบัตหิน้าท่ี  
และสามารถน า
ความรู้ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
 
 

ส านักปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการเสรมิสร้างความสามัคคี
ปรองดองและสมานฉันท์ 
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

เพื่อเสรมิสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ ของ
ประชาชน ให้เกิดความรัก
ความสามัคคี โดยการจดั
กิจกรรม ประชุมให้ความรู้ 
เผยแพร่ข้อมลู ข่าวสาร 
กิจกรรม ของคุณคา่
ความส าคญัของสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษตัริย์  

- จัดโครงการเสริมสร้าง
ความสามัคคี ปรองดอง
และสมานฉันท์ 
ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย 
พนักงานเทศบาล  
พนักงานจ้าง คณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล และประชาชน
ในต าบลแม่แฝกใหม่  

- 10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

พนักงานเทศบาล   
พนักงานจ้าง คณะ
ผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล และ
ผู้น าชุมชนหรือ
ตัวแทนประชาชนใน
ต าบลแม่แฝกใหม่
ร้อยละ 80  ได้เข้า
ร่วมกิจกรรม 

(1) ประชาชนเกิด
ความรัก ความ
สามัคคี เห็นคุณค่า
ความส าคญัของ
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษตัริย ์
 

ส านักปลดั 

3 โครงการปกป้องสถาบันส าคญั
ของชาติของเทศบาลต าบลเจดีย์
แม่ครัว 

  เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลแม่แฝกใหม่ และ
ประชาชนท่ัวไป ไดร้่วม
แสดงออกซึ่งความจงรักภักด ี
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  
 

ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบล
แม่แฝกใหม่ จ านวน 14 
หมู่บ้าน และประชาชน
ทั่วไป ได้ร่วมแสดงออก
ซึ่งความจงรักภักดตี่อ
สถาบันพระมหากษัตริย ์

- 10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลแม่แฝกใหม่ 
จ านวน 14 หมู่บ้าน 
และประชาชนท่ัวไป 
ร้อยละ 80 ไดร้่วม
แสดงออกซึ่งความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษตัริย ์
 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลแม่แฝกใหม่ 
และประชาชนท่ัวไป 
ได้แสดงออกซึ่ง
ความจงรักภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษตัริย์    
 

 ส านักปลัด  
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการประชุมประชาคมเพื่อ
จัดท าแผนชุมชนและแผนพัฒนา
ท้องถิ่น   

เพื่อทบทวน จัดท า แผน
ชุมชน และแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของเทศบาล และ
ส่งเสริมให้ประชาชนมี
ความรู้ ความเข้าใจ และ
ตระหนัก สิทธิและหนา้ที่
ประชาชนในฐานะของคนใน
ชุมชนท้องถิ่น และบริการ
ประชาชนเคลื่อนที ่

จัดประชุมและเวที
ประชาคมระดับต าบล
เพื่อ ทบทวนแผนชุมชน 
และแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   

- 
 

3๐,๐๐๐ 
 

3๐,๐๐๐ 
 

3๐,๐๐๐ 
 

3๐,๐๐๐ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุมและ
เวทีประชาคมพัฒนา
ประชาธิปไตยชุมชน 
หมู่ที่ 1-14 ร้อยละ 
80 ขึ้นไปมีความรู้  
ความเข้าใจ  และ
เข้าร่วมโครงการ
ประชุมฯ 

-จัดท าแผนชุมชน
และแผนพัฒนา
ท้องถิ่นตาม
ระเบียบฯประชาชน  
มีความรู้ ความเข้าใจ 
และตระหนัก สิทธิ
และหน้าท่ี 
 

ส านักปลดั 

5 เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษ (โบนสั) 

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพเิศษ 
(โบนัส) ให้กับพนักงาน
เทศบาล และพนักงานจ้าง
ของเทศบาลต าบลเจดยี ์
แม่ครัว ที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินและมีสิทธิได้รับเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษ (โบนัส) 
 

เงินประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นกรณีพิเศษ 
(โบนัส) ประจ าปี  ให้
พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้างของ
เทศบาล ที่ผ่านเกณฑ์
การประเมิน และ มีสิทธิ
ได้รับเงินประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ 
(โบนัส)ฯ 

- 
 

- 
 

1๐,๐๐๐ 
 

1๐,๐๐๐ 
 

1๐,๐๐๐ 
 

ให้ประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืนเป็นกรณี
พิเศษแก่บุคลกร 
เทศบาลต าบลเจดีย์
แม่ครัวร้อยละ 80  

ประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นกรณีพิเศษ
(โบนัส) ประจ า ปีให้
พนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้าง
ของเทศบาลที่ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน 
และมสีิทธิไดร้ับเงิน
ประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นกรณีพิเศษ
(โบนัส)ฯ 

ส านักปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการคลินิกกฎหมายเทศบาล
ต าบลเจดีย์แม่ครัว 

(1) เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ค าปรึกษาด้านกฎหมายใน
เบื้องต้นและลดข้อพิพาทที่
เกิดขึ้นน าไปสู่การไกลเ่กลี่ย
ปัญหาต่างๆ  
(2) เพื่อส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของงานด้านกฎหมาย
กับภาคประชาชน ให้มีมาก
ขึ้น 
(3) เพื่อเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์งานด้าน
กฎหมายของเทศบาลต าบล
เจดีย์แมค่รัว ให้ประชาชน
ได้รับรู้และเข้าใจ 
 

ประชาชนในเขตพื้นท่ี
ต าบลแม่แฝกใหม ่

- 
 

15,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

- ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
ได้รับค าปรึกษาด้าน
กฎหมาย และได้รับ
ความรู้ความเข้าใจ 
ด้านกฎหมายของ
เทศบาลต าบลเจดีย์
แม่ครัว 

  (1) ประชาชนได้รับ
ค าปรึกษาด้าน
กฎหมายในเบื้องต้น 
และปัญหาหรือข้อ
พิพาทท่ีเกิดขึ้น 
ได้รับการไกล่เกลี่ย 
(2) การมีส่วน
ร่วมงานด้าน
กฎหมายของ
เทศบาลต าบลเจดีย์
และประชาชนใน
พื้นที่มีมากขึ้น 

  (3) เทศบาลต าบล
เจดีย์แมค่รัว ได้
เผยแพร่งานด้าน
กฎหมาย  ให้
ประชาชนไดร้ับรู้
และเข้าใจ 

 

 ส านักปลัดฯ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕65)   

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  6  การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  7  การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
     7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  

177 
 

แบบ  ผ. 02 

7.1  แผนงานบริหารทั่วไป 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการจัดงานพระราชพิธี   
และรัฐพธิ ี
 
 
 

เพื่อให้ประชาชนได้ร่วม
แสดงออกถึงความจงรักษ์
ภักดีและเทิดทูนต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

จัดงานพระราชพธิี  รัฐพิธี
เน่ืองในวันส าคัญต่างๆ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการ 

- - 100,000 100,000 0,00010  จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนได้ร่วม
แสดงออกถึงความจง
รักษ์ภักดีและเทิดทูน
ต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

ส านักปลัด 

8 อุดหนุนส่วนราชการหรือ         
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่รับผิดชอบด าเนินตามโครงการ
บริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
อ าเภอสันทราย 
 
 
 

เพื่อรวบรวมกฎหมาย  
ระเบียบ หนังสือสั่งการ  และ
ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวขอ้งกับการ
ช่วยเหลือประชาชนทั้งในด้าน
สาธารณภัย  การส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชวีิตโรคติดต่อ  
หรือโรคระบาดในท้องถิ่น  
เพื่อแจ้งเวียนและเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร  หลักเกณฑ์  
และวิธกีารในการช่วยเหลือ
ประชาชน  รวมถึงการบริการ
อ านวยความสะดวกให้
ค าปรึกษาหรือแนะน าให้
ความช่วยเหลอืต่างๆ 

ประชาชนได้รับความ
ช่วยเหลือทั้งในด้านสา
ธารณภัย  การส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิต  
โรคติดต่อ  หรือโรค
ระบาดในท้องถิ่น  ตาม
อ านาจหน้าที่ของ องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น  ให้
ค าปรึกษาหรือแนะน า
หลักเกณฑแ์ละวธิีการใน
การขอรับความช่วยเหลือ
ในด้านต่างๆ ให้กับ
ประชาชน 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 มีสถานทีก่ลาง
ส าหรับเป็นศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  อ าเภอ
สันทราย 

การด าเนินงานของ
ศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น
อ าเภอสันทราย  
จังหวัดเชียงใหม่ 
เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย  ประชาชน 
มีสถานทีส่ าหรับเขา้
มาขอรับความ
ช่วยเหลือ 

ส านักปลัด 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕65)   

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  6  การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  7  การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
     7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  

178 
 

แบบ  ผ. 02 

7.1  แผนงานบริหารทั่วไป 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 อุดหนุนงบประมาณการจัดงาน
ของดีและประเพณีทอ้งถิ่น  
อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่ 
 
 

เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมการ
จัดแสดงสินค้าและ
ผลิตภณัฑ์ท้องถิ่นส่งเสริม
การประกอบอาชีพเกิดช่อง
ทางการสร้างรายได้ให้แก่
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

อุดหนุนงบประมาณให้แก่
อ าเภอสันทราย  จังหวัด
เชียงใหม่  เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการ 

- - 60,000 60,000 60,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนผู้ผลิต
สินค้าผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่น เกิดช่องทาง
สร้างรายได้จากการ
แสดงสินค้าและ
ผลิตภณัฑ์ท้องถิ่น 

ส านักปลัด 

10 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได้และปรับปรุง
ฐานข้อมูลแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ินและการ
ส ารวจเพื่อให้สอดรับและเป็น
การเตรียมความพร้อมเข้าสู่
พระราชบัญญัตภิาษีโรงเรือน
และสิ่งปลูกสร้างและการ
ประยุกต์ใช้งานแผนที่เพื่องาน
ตามภารกิจของ อปท. ให้สอด
รับกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี

1.  เพื่อเป็นการเตรยีมความ
พร้อมในการจัดเก็บภาษีตาม
พระราชบัญญัตภิาษีโรงเรือน
และที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
2.  เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
ยุทธศาสตร์ประเทศไทย
มั่นคง มั่งคั่งยั่งยืน 

ด าเนินการสร้างความรู้
และความเข้าใจ 
ข้อกฎหมายของภาษี
โรงเรือนและสิ่งปลูก
สร้าง  การฝึกปฏิบัติ 
การจัดเก็บรายได้   
การจัดเก็บฐานข้อมูล 
การวัดขนาดโรงเรือน  
การส ารวจโดยใช้อากาศ
ยานไร้คนขับถ่ายภาพ
เพื่อน าส ารวจ 

- 350,000 - - - มีรายได้เพิม่ขึ้น 
ร้อยละ  3 

1. เทศบาลต าบล
เจดีย์ แม่ครัวมีข้อมลู
ที่เป็นปัจจุบันเพื่อใช้
ในการจัดเก็บภาษี
โรงเรือนและสิ่งปลูก
สร้าง 
2. เป็นฐานข้อมลูที่มี
ความละเอียด
ถูกต้องตาม
มาตรฐานการจัดท า
แผนที่ภาษ ี

กองคลัง 

รวม 10  โครงการ - - - 455,000 280,000 280,000 260,000 - - - 



 
 
 
 
 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕65) 

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวและบริการสุภาพเชื่อมโยงชมุชนและท้องถิน่  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคม      
   1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม   

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  

179 
 

แบบ  ผ. 02/1 

 
 
 
 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลท-์ 
ติกคอนกรีตปรับปรุงคณุภาพ
ยางธรรมชาติ (ยางพารา) 
สายทางบ้านแม่แฝก (บ้านไร่) 
หมู่ที่ 1  ต าบลแม่แฝกใหม่  
อ าเภอสันทราย  จังหวัด
เชียงใหม ่

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวกปลอดภยั 

ปรับปรุงผิวถนนด้วย
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี
ปรับปรุงคณุภาพยาง
ธรรมชาติ (ยางพารา) 
สายทางบ้านแม่แฝก 
(บ้านไร่) หมู่ที่ 1  
กว้าง  4  เมตร  
ยาว  780  เมตร 
หนา  0.05  เมตร 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
3,120  ตารางเมตร 
 

- 1,480,000 - - - ร้อยละ 80  
ของประชาชนท่ีใช้
ถนนเส้นนี้มีความ 
พึงพอใจ 

การจราจรสะดวก  
รวดเร็ว  และ
ปลอดภัย 
 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕65) 

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวและบริการสุภาพเชื่อมโยงชมุชนและท้องถิน่  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคม      
   1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม   

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  

180 
 

แบบ  ผ. 02/1 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงผิว
จราจรด้วยแอสฟลัท์ติกคอนกรตี 
(over lay)  หมู่ที่  2  เชื่อม   
หมู่ที่  4  ต าบลแม่แฝกใหม่     

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวกปลอดภยั 

ก่อสร้าง/ปรับปรุง     
ผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ 
ติกคอนกรีต (over lay)  
หมู่ที่ 2 เชื่อมหมู่ที่ 4  
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 
3,380 เมตร หรือมี
พืน้ท่ีไม่น้อยกว่า 
13,520 ตารางเมตร  

- 6,970,000 - - - ร้อยละ 80  
ของประชาชนท่ีใช้
ถนนเส้นนี้มีความ 
พึงพอใจ 

การจราจรสะดวก  
รวดเร็ว  และ
ปลอดภัย 
 

กองช่าง 

3 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วย
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี   
(over lay)  หมู่ที่  4  เชื่อม  
หมู่ที่  12  ต าบลแม่แฝกใหม ่

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวกปลอดภยั 

ปรับปรุงผิวจราจรด้วย
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี  
(over lay)  หมู่ที่  4  
เชื่อม หมู่ที่ 12 ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 
1,810 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,240 
ตารางเมตร       

- 2,577,000 
 

2,577,000 
 

2,577,000 
 

2,577,000 
 

ร้อยละ 80  
ของประชาชนท่ีใช้
ถนนเส้นนี้มีความ 
พึงพอใจ 

การจราจรสะดวก  
รวดเร็ว  และ
ปลอดภัย 
 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕65) 

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวและบริการสุภาพเชื่อมโยงชมุชนและท้องถิน่  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคม      
   1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม   

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  

181 
 

แบบ  ผ. 02/1 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โอเวอร์เลย์ขยายถนน หมู่ที่ 5 
 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวก ปลอดภัย 

ขยายถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก หรือแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต ซอยดอกรัก
(บ.สันติภาพ) กว้างข้าง
ละ 1  เมตร ทั้งสองฝั่ง
ถนน ถึงทะลุคลอง
ชลประทานเชื่อมหมู่ที่ 8 
ยาว 1,500 เมตร พื้นที่ 
3,000 ตารางเมตร 

- - 2,700,000 2,700,000 2,700,000 ร้อยละ 80  
ของประชาชนท่ีใช้
ถนนเส้นนี้มีความ 
พึงพอใจ 

การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

5 ปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลท-์ 
ติกคอนกรีตปรับปรุงคณุภาพ
ยางธรรมชาติ (ยางพารา) 
สายทางบ้านแพะเจดีย์ หมู่ที่ 6 
ต าบลแม่แฝกใหม่  อ าเภอ 
สันทราย  จังหวัดเชียงใหม ่

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวกปลอดภยั 

ปรับปรุงผิวถนนด้วย
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี
ปรับปรุงคณุภาพยาง
ธรรมชาติ (ยางพารา) 
สายทางบ้านแพะเจดีย์  
หมู่ที่ 6 กว้าง  5  เมตร  
ยาว  790  เมตร 
หนา  0.05  เมตร 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
3,950  ตารางเมตร 

- 1,890,000 - - - ร้อยละ 80  
ของประชาชนท่ีใช้
ถนนเส้นนี้มีความ 
พึงพอใจ 

การจราจรสะดวก  
รวดเร็ว  และ
ปลอดภัย 
 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕65) 

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวและบริการสุภาพเชื่อมโยงชมุชนและท้องถิน่  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคม      
   1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม   

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  

182 
 

แบบ  ผ. 02/1 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสรมิ
เหล็ก หมู่ที่ 12 
 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวก ปลอดภัย 

ถนน คอนกรีตเสริม
เหล็ก ตั้งแต่หนา้บ้าน
นายสรศักดิ์   
วิละแสง-หอพักนายสม 
หน่อเทพ  กว้าง  4  
เมตร  ยาว 670 เมตร 
 

- 1,420,000 - - - ร้อยละ 80  
ของประชาชนท่ีใช้
ถนนเส้นนี้มีความ 
พึงพอใจ 

การสญัจรสะดวก  
รวดเร็ว  ปลอดภัย 

กองช่าง/ 
อบจ.ชเมตร 

7 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม    
ผิวจราจรแอสฟลัท์ติกคอนกรตี   
(over lay) หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 10  
ต าบลแม่แฝกใหม ่

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวกปลอดภยั 

ปรับปรุงซ่อมแซม      
ผิวจราจรแอสฟลัท-์      
ติกคอนกรีต (over lay) 
หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 10 
ต าบลแม่แฝก-ใหม่ 
ขนาดกว้าง  4  เมตร 
ยาว  2,400  เมตร 
หนา  0.05  เมตร  
พื้นที่ไม่น้อยกว่า  
9,600  ตารางเมตร  

- 3,257,000 
 

3,257,000 
 

3,257,000 
 

3,257,000 
 

ร้อยละ 80  
ของประชาชนท่ีใช้
ถนนเส้นนี้มีความ 
พึงพอใจ 

การจราจรสะดวก  
รวดเร็ว  และ
ปลอดภัย 
 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕65) 

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวและบริการสุภาพเชื่อมโยงชมุชนและท้องถิน่  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคม      
   1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม   

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  

183 
 

แบบ  ผ. 02/1 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการก่อสร้างคอนกรตี 
เสรมิเหล็ก  หมู่ที่  3   
ต าบลแม่แฝกใหม่   
สายบ้านเจดีย์แม่ครัว  
(ซอยบ้านทุ่งพัฒนา)      

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวกปลอดภยั 

ก่อสร้างคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก หมู่ที่ 3 
ต าบลแม่แฝกใหม่   
สายบ้านเจดีย์แม่ครัว 
(ซอยบ้านทุ่งพัฒนา)  
กว้าง  4  เมตร  
ยาว  333  เมตร 
หนา  0.15  เมตร 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า  
1,332  ตารางเมตร  

- 677,900 677,900 677,900 677,900 ร้อยละ 80  
ของประชาชนท่ีใช้
ถนนเส้นนี้มีความ 
พึงพอใจ 

การจราจรสะดวก  
รวดเร็ว  และ
ปลอดภัย 
 

กองช่าง 

9 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวก ปลอดภัย 

ซอย 3 ถึงอ่างเก็บน้ าท่ี
จะสร้างใหม่ กว้าง 4 
เมตร ยาว 3,000 เมตร 
 

- - 6,600,000 6,600,000 6,600,000 ร้อยละ 80  
ของประชาชนท่ีใช้
ถนนเส้นนี้มีความ 
พึงพอใจ 
 

การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕65) 

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวและบริการสุภาพเชื่อมโยงชมุชนและท้องถิน่  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคม      
   1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม   

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  

184 
 

แบบ  ผ. 02/1 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิว
จราจรแบบ  Over  Lay  ด้วย
แอสฟัลต์คอนกรีต  บ้านป่าป๋อ  
หมู่ที่  12  ต าบลแม่แฝกใหม่  
(เขตเทศบาลต าบลเจดยี์แม่ครัว)  
อ าเภอสันทราย  จังหวัด
เชียงใหม่  เชื่อมบ้านศรีวารี   
หมู่ที่  9  ต าบลเหมืองแก้ว  
อ าเภอแม่รมิ  จังหวัดเชียงใหม ่

เพื่อใหป้ระชาชนใช้สัญจร
สะดวก ปลอดภัย 

ปรับปรุงซ่อมแซมผิว
จราจรแบบ  Over  Lay  
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
ขนาดผิวจราจรกว้าง  
3.50 เมตร ยาว 
1,675 เมตร   

- 1,860,000 - - - ร้อยละ 80  
ของประชาชนท่ีใช้
ถนนเส้นนี้มีความ 
พึงพอใจ 

การสญัจรสะดวก  
รวดเร็ว  ปลอดภัย 

กองช่าง/ 
อบจ.ชเมตร 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕65) 

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวและบริการสุภาพเชื่อมโยงชมุชนและท้องถิน่  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคม      
   1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม   

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  

185 
 

แบบ  ผ. 02/1 

 
 
 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 โครงการปรับปรุงผิวถนนด้วย
แอสฟัลท์ติกคอนกรตีปรับปรุง
คุณภาพยางธรรมชาติ 
(ยางพารา)  สายทางบ้าน    
แพะเจดีย์ หมู่ที่ 6  เชื่อมบ้าน
แพะห้วยบง  หมู่ที่ 8 ต าบล    
แม่แฝกใหม่  อ าเภอสันทราย  
จังหวัดเชียงใหม ่
 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวกปลอดภยั 

ปรับปรุงผิวถนนด้วย
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี
ปรับปรุงคณุภาพยาง
ธรรมชาติ (ยางพารา) 
สายทางบ้านแพะเจดีย์ 
หมู่ที่ 6  เชื่อมบ้านแพะ
ห้วยบง  หมู่ที่ 8 
กว้าง  4  เมตร  
ยาว  280  เมตร 
หนา  0.15  เมตร 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า  
1,400  ตารางเมตร 

- 540,000 540,000 540,000 540,000 ร้อยละ 80  
ของประชาชนท่ีใช้
ถนนเส้นนี้มีความ 
พึงพอใจ 

การสญัจรสะดวก  
รวดเร็ว  ปลอดภัย 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕65) 

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวและบริการสุภาพเชื่อมโยงชมุชนและท้องถิน่  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคม      
   1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม   

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  

186 
 

แบบ  ผ. 02/1 

 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี  หมู่ที ่7  

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวก ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี  
หมู่ที ่7  ซอย 3  - อ่าง
เก็บน้ าท่ีจะสร้างใหม่ 
กว้าง 4 เมตร  ยาว 
6,000  เมตร 

- - 10,800,000 10,800,000 10,800,000 ร้อยละ 80  
ของประชาชนท่ีใช้
ถนนเส้นนี้มีความ 
พึงพอใจ 

การสญัจรสะดวก  
รวดเร็ว  ปลอดภัย 

กองช่าง 

13 โครงการโอเวอร์เลย์ถนนสาย
เลียบน้ าปิง  หมู่ที ่12  

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวก ปลอดภัย 

โอเวอร์เลย์ถนนสาย
เลียบน้ าปิง  หมู่ที ่12 
กว้าง 5 เมตร  
ยาว 1,700 เมตร 

- - 2,618,000 2,618,000 2,618,000 ร้อยละ 80  
ของประชาชนท่ีใช้
ถนนเส้นนี้มีความ 
พึงพอใจ 

การสญัจรสะดวก  
รวดเร็ว  ปลอดภัย 

กองช่าง 

14 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัทติก
(โอเวอร์เลย์) จาก หมู่ท่ี ๗         
ต.แม่แฝกใหม่ เชื่อมบ้าน 
หนองไหว หมู่ที่ ๑๒ และบ้าน
สหกรณ์นิคมฯหมู่ที่ ๗ ต.แม่แฝก 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวก ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนแอสฟัทติก
(โอเวอร์เลย)์  กว้าง ๖ 
เมตร ยาว ๑๓,๑๙๐
เมตร 

- - 30,000,000 30,000,000 30,000,000 ร้อยละ 80  
ของประชาชนท่ีใช้
ถนนเส้นนี้มีความ 
พึงพอใจ 

การสญัจรสะดวก  
รวดเร็ว  ปลอดภัย 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕65) 

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวและบริการสุภาพเชื่อมโยงชมุชนและท้องถิน่  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคม      
   1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม   

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  

187 
 

แบบ  ผ. 02/1 

 
 
 
 
 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 โครงการซ่อมแซมและเสรมิผิว
จราจรแบบ Over  Lay   
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต   
บ้านพระธาตเุจดีย์  หมู่ที่  13  
ต าบลแม่แฝกใหม่  (เขตเทศบาล
ต าบลเจดีย์แม่ครัว)  อ าเภอ 
สันทราย  จังหวัดเชียงใหม่  
เชื่อมบ้านหนองหาร  หมู่ที่  7  
ต าบลหนองหาร อ าเภอสันทราย  
จังหวัดเชียงใหม ่
 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวก ปลอดภัย 

ขนาดผิวจราจรกว้าง  
4.00 เมตร ยาว 
1,895 เมตร  หนา  
0.05  เมตร  หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า  
7,580  ตารางเมตร 

- - 3,883,000 3,883,000 3,883,000 ร้อยละ 80  
ของประชาชนท่ีใช้
ถนนเส้นนี้มีความ 
พึงพอใจ 

การสญัจรสะดวก  
รวดเร็ว  ปลอดภัย 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕65) 

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวและบริการสุภาพเชื่อมโยงชมุชนและท้องถิน่  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคม      
   1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม   

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  

188 
 

แบบ  ผ. 02/1 

 

  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ 
Over-lay ด้วยแอสฟัลท์
คอนกรีต (โดยเครื่องจักรกล) 
บ้านป่าป๋อ  หมู่ที่ 12 ต าบล  
แม่แฝกใหม่  (เขตเทศบาลต าบล
เจดีย์แมค่รัว)  อ าเภอสันทราย  
จังหวัดเชียงใหม่  เช่ือมบ้าน
หนองหาร  หมู่ที่  7  ต าบล
หนองหาร  (เขตเทศบาลต าบล
หนองหาร)  อ าเภอสันทราย  
จังหวัดเชียงใหม่  

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวกปลอดภยั 

ปรับปรุงผิวจราจรแบบ 
Over-lay ด้วยแอสฟัลท์
คอนกรีต (โดยเครื่อง 
จักรกล) บ้านป่าป๋อ   
หมู่ที่ 12 ต าบลแม่แฝก
ใหม่  เชื่อมบ้านหนอง
หาร  หมู่ที่  7  ต าบล
หนองหาร  ขนาดกว้าง 
4 เมตร ยาว 1,380 
เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
5,520 ตารางเมตร 
(ตามแบบของเทศบาล
ต าบลเจดีย์แม่ครัว
ก าหนด)    

- - 1,932,000 1,932,000 1,932,000 ร้อยละ 80  
ของประชาชนท่ีใช้
ถนนเส้นนี้มีความ 
พึงพอใจ 

การจราจรสะดวก  
รวดเร็ว  และ
ปลอดภัย 
 

กองช่าง/ 
อบจ.ชเมตร 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕65) 

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวและบริการสุภาพเชื่อมโยงชมุชนและท้องถิน่  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคม      
   1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม   

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  

189 
 

แบบ  ผ. 02/1 

 
 
 
 

 
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

17 ก่อสร้างอาคารเรียน 3 ช้ัน 12 
ห้องเรียน  ตอกเสาเข็ม  
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบล
เจดีย์แมค่รัว   

เพื่อรองรับการให้บริการ
ด้านการศึกษา ของ โรงเรยีน
อนุบาลเทศบาลต าบลเจดีย์
แม่ครัว   
 

ก่อสร้างอาคารเรียน 3 
ช้ัน 12 ห้องเรียน  ตอก
เสาเขม็  จ านวน 1 หลัง 

- 7,971,000 - - - อาคารเรยีน 3 ช้ัน 
12 ห้องเรยีน  ตอก
เสาเขม็  จ านวน 1 
หลัง 

ได้รับการก่อสร้าง
อาคารเรยีน ส าหรับ
ใช้ในการบริการด้าน
การศึกษา  โรงเรยีน
อนุบาลเทศบาล
ต าบลเจดีย์แม่ครัว 

กอง
การศึกษา/
กองช่าง 

18 โครงการติดตั้งกล้อง  CCTV  
ภายในพื้นที่ต าบลแม่แฝกใหม่   

เพื่อลดเหตุร้ายและเป็น
ประโยชน์ในการแจ้งเบาะ
แสะเพื่อคลี่คลายคดตี่างๆ 

 

ติดตั้งกล้อง  CCTV  
ภายในพื้นที่ต าบล 
แม่แฝกใหม ่

- - 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ร้อยละของเหตุร้าย
ลดลงในพื้นที ่

เหตุร้ายลดลงและ
การคลี่คลายคดี
ต่างๆ รวดเร็วขึ้น 

อ าเภอ /
เทศบาล 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕65) 

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวและบริการสุภาพเชื่อมโยงชมุชนและท้องถิน่  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคม      
   1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม   

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  

190 
 

แบบ  ผ. 02/1 

 
 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

19 จัดหาชุดอุปกรณ์ส าหรับ
ห้องเรียนโครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลเจดีย์แม่ครัว 

เพื่อให้เด็กนักเรยีนมีอุปกรณ์
ส าหรับห้องเรียนโครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยสีารสนเทศ 
DLTV   

ชุดอุปกรณส์ าหรับ
ห้องเรียนโครงการ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV 
จ านวน  1 ชุด 

- 30,700 - - - ชุดอุปกรณส์ าหรับ
ห้องเรียนโครงการ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV 
จ านวน  1 ชุด 

เด็กนักเรยีนได้
เรียนรูจ้ากห้องเรียน
โครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV 

กอง
การศึกษา/ 

ศพด. 

20 จัดหาชุดอุปกรณ์ส าหรับ
ห้องเรียนโครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV  
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบล
เจดีย์แมค่รัว 

เพื่อให้เด็กนักเรยีนมีอุปกรณ์
ส าหรับห้องเรียนโครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยสีารสนเทศ 
DLTV   

ชุดอุปกรณส์ าหรับ
ห้องเรียนโครงการ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV 
จ านวน  1 ชุด 

- 30,700 - - - ชุดอุปกรณส์ าหรับ
ห้องเรียนโครงการ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV 
จ านวน  1 ชุด 

เด็กนักเรยีนได้
เรียนรูจ้ากห้องเรียน
โครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV 

กอง
การศึกษา/ 
รร.อนุบาลฯ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕65) 

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวและบริการสุภาพเชื่อมโยงชมุชนและท้องถิน่  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคม      
   1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม   

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  

191 
 

แบบ  ผ. 02/1 

 
 
 
 
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

21 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น  
บริเวณล าน้ าปิง  หมู่ที่  2   
เชื่อมต าบลขี้เหล็ก อ าเภอแม่รมิ  
จังหวัดเชียงใหม ่

เพื่อกักเก็บน้ าใช้ใน
การเกษตรของประชาชน 

ฝายน้ าล้นบริเวณ 
ล าน้ าปิง  หมู่ที่  2   
เชื่อมต าบลขี้เหล็ก 
อ าเภอแม่รมิ  จังหวัด
เชียงใหม ่จ านวน 1 แห่ง 

- - 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ฝายน้ าล้น  จ านวน  
1   แห่ง 

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอส าหรับ
การเกษตร 

กองช่าง 

22 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ า 
ห้วยแม่แฝก 

เพื่อกักเก็บน้ าส าหรับใช้ใน
การอุปโภค  บรโิภค  และ
เกษตรของประชาชน 

ก่อสร้างอ่างเก็บน้ า 
ห้วยแม่แฝก สองล้าน
ลูกบาศก์เมตร 

- - 200,000,000 200,000,000 200,000,000 ร้อยละ 80 ขอ
ประชาชนท่ีใช้
ประโยชน์จากอ่าง
เก็บน้ าห้วยแม่แฝกมี
ความพึงพอใจ 

มนี้ าส าหรับใช้ในการ
อุปโภค  บริโภค  
และเกษตรของ
ประชาชน 

กองช่าง 

23 โครงการก่อสร้างพนังป้องกัน
ตลิ่งพัง ล าห้วยแม่แฝก หมู่ที่ 1 
บริเวณหลังบ้านนายสงัด ทายะต ิ
   
 

เพื่อป้องกันการพังทลายของ 
ตลิ่งล าห้วยแม่แฝก   

ก่อสร้างพนังป้องกัน 
ตลิ่งพัง ล าห้วยแม่แฝก   
สูง 5 เมตร 
ยาว  50  เมตร 
 

- - 2,200,000 2,200,000 2,200,000 พนังป้องกันตลิ่ง  
จ านวน  1  แห่ง 

ร้อยละของตลิ่งล า
ห้วยแม่แฝกพังทลาย
ลดลง 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕65) 

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวและบริการสุภาพเชื่อมโยงชมุชนและท้องถิน่  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคม      
   1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม   

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  

192 
 

แบบ  ผ. 02/1 

 
  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

25 โครงการก่อสร้างพนังคอนกรีต
เสรมิเหล็กป้องกันตลิ่งพัง  
ล าห้วยแม่แฝก หมู่ที ่1  

เพื่อป้องกันการพังทลายของ 
ตลิ่งล าห้วยแม่แฝก   

ก่อสร้างพนังคอนกรีต
เสรมิเหล็กป้องกัน 
ตลิ่งพัง ล าห้วยแม่แฝก 
ยาว 4,0๐๐ เมตร 

- - 20,000,000 20,000,000 20,000,000 พนังป้องกันตลิ่ง  
จ านวน  1  แห่ง 

ร้อยละของตลิ่งล า
ห้วยแม่แฝกพังทลาย
ลดลง 

กองช่าง 

25 โครงการก่อสร้างพนังป้องกัน
ตลิ่งแม่น้ าปิง  หมู่ที ่4   

เพื่อป้องกันการพังทลายของ 
ตลิ่งล าน้ าปิง 

ก่อสร้างพนังป้องกัน 
ตลิ่งแม่น้ าปิง   
ยาว  250 เมตร 

- - 14,000,000 14,000,000 14,000,000 พนังป้องกันตลิ่ง  
จ านวน  1  แห่ง 

ร้อยละของตลิ่งล า
น้ าปิง พังทลาย
ลดลง 

กองช่าง 

รวม 25  โครงการ - - - 228,704,300 310,784,900 310,784,900 310,784,900 - - - 



 
 
 
 
 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

 
 
 

 
 
 
 



บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

       เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่ 
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แบบ  ผ.03 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
งบประมาณ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 การรักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 

จัดซื้อเครื่องมือวดัปริมาณออกซิเจน
ในเลือดและอัตราการเต้นของชีพจร
โดยวัดที่นิ้ว (Oxy Watch Fingertip 
-Pulse Oximeter ) จ านวน 2 
เครื่อง 

- - 3,000 - - งานป้องกันฯ 
ส านักปลดั 

2 การรักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 

จัดซื้อเครื่องตรวจวัดระดับน้ าตาลใน
กระแสเลือด ครบชุดอุปกรณ ์
จ านวน 1 เครื่อง 

- - 2,500 - - งานป้องกันฯ 
ส านักปลดั 

3 การรักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 

จัดซื้อเครื่องวัดอณุหภมูิแบบ
อินฟราเรดที่ใช้วัดทางหู /ทาง
หน้าผาก จ านวน 1 เครื่อง 

- - 1,500 - - งานป้องกันฯ 
ส านักปลดั 

4 การรักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 

จัดซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดถังอัด
อากาศ (SCBA( พร้อมอุปกรณ ์
จ านวน  2  ชุด 

- - - 200,000 200,000 งานป้องกันฯ 
ส านักปลดั 

5 การรักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ 

จัดซื้อเครื่องก าเนดิไฟฟ้า  ขนาด 
2.9 กิโลวัตต์ พร้อมอุปกรณ์ส่อง
สว่าง จ านวน  1  เครื่อง 

- - - 13,000 13,000 งานป้องกันฯ 
ส านักปลดั 

6 สาธารณสุข ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์งานบ้าน          
งานครัว  

ตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต  
จ านวน  1  เครื่อง 
 

- - 18,500 - - กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 
 
 



บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

       เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่ 
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แบบ  ผ.03 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
งบประมาณ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 เคหะและชุมชน ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ก่อสร้าง 
 

เลื่อยโซ่ชนิดเครื่องยนต ์
จ านวน  1  เครื่อง 

- - 6,000 - - กองช่าง 

8 เคหะและชุมชน ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ก่อสร้าง 
 

เครื่องเชื่อมไฟฟ้า 
จ านวน  1  เครื่อง 

- - 5,500 - - กองช่าง 

9 เคหะและชุมชน ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์
 

จัดซื้อเครื่องอ่านบัตรประชาชน 
ส าหรับใช้ในงานระบบการขออนุญาต
ก่อสร้าง ดัดแปลง เคลื่อนยา้ยอาคาร
และการขอใบรบัรองการก่อสร้าง
อิเล็กทรอนิกส ์ จ านวน  1   ชุด 

- - 700 - - กองช่าง 

 รวม - - 37,700 213,000 213,000  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส่วนที่  4 
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การติดตามและประเมินผล 

  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นการติดตามและประเมินผลความ
สอดคล้องและความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และการติดตาม
และประเมินผลโครงการพัฒนา  ซึ่งเป็นหน้าที่ที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการด าเนินงานพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ดังนั้น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจ าเป็นต้องมีองค์กรที่ท าหน้าที่ติดตามและประเมินผลการ
พัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
พ.ศ. 2548  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2561 

1.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  เป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้อง  
และความส าเร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ว่าเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนา
ที่สอดคล้องกับพันธกิจ  ซึ่งสามารถน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดหรือไม่  
โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

ขั้นตอนที่  1  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว   ก าหนด
กรอบ  แนวทาง  และวิธีการในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ดังนี้  

1.1   การก าหนดกรอบ  แนวทาง  และวิธีการติดตามและประเมินผล  ก าหนดแนวทาง
การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
    1)  ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์  แผน  และกลยุทธ์ที่ก าหนด 
    2)  ความเพียงพอของทรัพยากรเพ่ือการด าเนินกิจกรรมของหน่วยงาน 
    3)  ความก้าวหน้าของกิจกรรมที่ก าหนดไว้ตามแผนโดยมีการติดตามผล  

4)  ประสิทธิภาพ  เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากรที่ใช้ใน
การประเมินประสิทธิภาพ  

5)  ประสิทธิผล  เป็นการศึกษาผลที่ได้รับ  
6)  ผลลัพธ์และผลผลิต  เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิดจากการท ากิจกรรม      

ที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ  และการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม  
   7)  การประเมินผลกระทบ  เป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด  คณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจน าแนวทางทั้งหมดที่ก าหนดมาใช้  หรืออาจเลือกใช้ในบาง
แนวทางในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้  โดยอย่างน้อย
ต้องสามารถประเมินความสอดคล้องและความสามารถวัดความส าเร็จหรือความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นได้  ทั้งนีข้ึ้นอยู่กับคณะกรรมการฯ  จะพิจารณา  
    

ขั้นตอนที่  2  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด  โดย
สามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลาของแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ทั้งนี้  ตาม
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามที่ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย

ส่วนที่  4 
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การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561  
ตามแบบที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการให้คะแนนตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนดไว้  มีรายละเอียด  ดังนี้ 
  1.  แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ประกอบด้วย 
 1.1  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 1.2  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
 1.3  ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย 
  (1)  ยุทธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
  (2)  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
  (3)  ยุทธศาสตร์จังหวัด 
  (4)  วิสัยทัศน์ 
  (5)  กลยุทธ์ 
  (6)  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ 
  (7)  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
  (8)  แผนงาน 
  (9)  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
  (10)  ผลผลิต/โครงการ 
ขั้นตอนที่  3  รายงานและเสนอความเห็นชอบซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เ พ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นน า เสนอต่อสภาท้องถิ่น  
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดย
ทั่วกันปีละ  1  ครั้ง 
  

ขั้นตอนที่  4  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  อาจให้ความเห็นชอบหรือ
ข้อเสนอแนะในรายงานการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นได ้ 
 
2.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 

การติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด า เนินการตาม
แผนด าเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่สอดคล้องกับพันธกิจ  ซึ่งสามารถน าไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดหรือไม่  และโครงการพัฒนานั้นประสบความส าเร็จตามกรอบ
การประเมินในระดับใด  จ าเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน ( Standard  criteria )  และ ตัวชี้วัด (indicators)  
เพ่ือใช้เป็นกรอบในการประเมินเพ่ือให้เกิดความชัดเจน  เป็นระบบ  มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ            
โดยประกอบด้วยเกณฑ์ที่ส าคัญใน  2  ระดับ  คือเกณฑ์การประเมินหน่วยงาน  และเกณฑ์การประเมิน
โครงการและพิจารณาบ่งชี้ให้ทราบทั้งจุดเด่นหรือจุดด้อยของงาน/โครงการ  อย่างมีระบบแล้วตัดสินใจว่าจะ
ปรับปรุงแก้ไขงาน/โครงการนั้น  เพ่ือการด าเนินการต่อไปหรือยุติการด าเนินงานโครงการนั้น   

 วิธีการติดตามและประเมินผล  เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลโครงการ     
โดยก าหนดรูปแบบแผนที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผล  เพ่ือตรวจสอบว่าการด าเนินกิจกรรม/โครงการ    
อยู่ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณที่ก าหนดไว้หรือไม่  และผลการด าเนิน/โครงการ  บรรลุวัตถุประสงค์ที่วาง
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ไว้หรือไม่   โดยการติดตามเป็นการตรวจสอบระหว่างการด าเนินการกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการ ในขณะที่ 
ท าการประเมินผลเป็นการตรวจสอบที่เกิดขึ้นจริงเมื่อด าเนินโครงการเสร็จแล้วเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ได้
ตั้งไว้  มีข้ันตอนในการด าเนินการ  ดังนี้ 
ขั้นตอนที่  1  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว   ก าหนด
กรอบ  แนวทาง  และวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ดังนี้  

1.1  การก าหนดกรอบ  แนวทาง  และวิธีการ  ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
อาจก าหนดแนวทางในการติดตามและประเมินโครงการ  ดังนี้ 
 (1)  ความสอดคล้อง (Relevance) ของยุทธศาสตร์  แผนและกลยุทธ์ที่ก าหนด 

  (2)  ความเพียงพอ (Adequacy)  ของทรัพยากรเพ่ือการด าเนินกิจกรรมของ
หน่วยงาน  
 (3)   ความก้าวหน้า (Progress) กิจกรรมที่ก าหนดไว้ตามแผน  โดยมีการติดตามผล
(Monitoring) 

 (4)  ประสิทธิภาพ (Efficiency)  เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับ
ทรัพยากร   ที่ใช้โดยมีการประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation) 

 (5)  ประสิทธิผล (Effetiveness) เป็นการศึกษาถึงผลที่ได้รับ (Effect) 
 (6)  ผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่

เกิดจากการท ากิจกรรมที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ และการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม  
 (7)  การประเมินผลกระทบเป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด (Overall Effect) 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  อาจน าแนวทางทั้ งหมดที่ก าหนด
มาใช้หรืออาจเลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลโครงการ  โดยอย่างน้อยต้องสามารถ
ประเมินความสอดคล้องและสามารถวัดความส าเร็จหรือความก้าวหน้าของ โครงการได้  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
คณะกรรมการฯ  จะพิจารณา 

1.2  การก าหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาสามปี  อาจก าหนดแนวทาง  ดังนี้        

 (1)  การประเมินผลกระบวนการ  (Process Evaluation)  หรือ  การประเมิน
ประสิทธิภาพ  (Efficiency Evaluation) 

 (2)  การประเมินผลโครงการ  (Project Evaluation)  หรือ  การประเมินประสิทธิผล 
(Effectiveness Evaluation) 

 (3)  การประเมินผลกระทบ  (Impact Evaluation) 
ขั้นตอนที่  2  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการการติดตามและ
ประเมินผลโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด  โดย
สามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลาของแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ทั้งนี้  ตาม
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามที่ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2561
ตามแบบที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการให้คะแนนตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนดไว้  มีรายละเอียด  ดังนี้ 
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  1.  แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบด้วย 
 1.1  การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
 1.2  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
 1.3  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
 1.4  ยุทธศาสตร์และแผนงาน 
 1.5  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 
  (1)  ความชัดเจนของชื่อโครงการ 
  (2)  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 
  (3)  เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ)  มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 
  (4)  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี 
  (5)  เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ)  มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  12 
  (6)  โครงการมีความสอดคล้องกับ  Thailand  4.0 
  (7)  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 
  (8)  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง  
มั่งค่ัง  ยั่งยืน  ภายใต้หลักประชารัฐ 
  (9)  งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย 
  (10)  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 
  (11)  มีการก าหนดตัวชี้วัด  (KPI)  และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า
จะได้รับ 
  (12)  ผลที่คาดว่าได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

ขั้นตอนที่  3  รายงานและเสนอความเห็นชอบซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เ พ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นน า เสนอต่อสภาท้องถิ่น  
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดย
ทั่วกันปีละ  1  ครั้ง 
  

ขั้นตอนที่  4  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  อาจให้ความเห็นชอบหรือ
ข้อเสนอแนะในรายงานการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นได ้ 
 
3.  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
 3.1  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
  -   ใช้แบบส าหรับติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ  ดังนี้ 

(1) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน  (Performance  Indicators) 
(2) แบบบัตรคะแนน  (Scorecard  Model)  หรือ  Scorecard  Model  ของ  Kaplan & 

Norton 
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(3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์  (Result  Framework  Model (RF))   
(4) แบบเชิงเหตุผล  (Logical  Model)  ตัวแบบเชิงเหตุผล  หรือ  Logical  Model 
(5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน  (Process  Measurement  System  (PPMS))  

ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติหรือ  PPMS 
(6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้นหรือ  Problem-

Solving  Method 
(7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม  (Participatory  Methods) 
(8) แบบการประเมินผลกระทบ  (Impact  Evaluation) 
(9) แบบการประเมินความเสี่ยง  (Risk  Assessment  Model) 
(10) แบบการประเมินตนเอง  (Self-assessment  Model) 
(11) แบบอ่ืนๆที่ก าหนดขึ้นทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบตามข้อ  (1) - (10)  หรือเป็นแบบผสม

ก็ได้ 
-  เชิงปริมาณ  (Quantity)  เชิงคุณภาพ  (Quality)  ผลลัพธ์ที่ได้  ค่าใช้จ่าย  (Cost)  เวลา  

(Time)  เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้หรือไม่ 
  -   ผลประโยชน์จากโครงการที่ประชาชนหรือราชการได้รับ 
  -  การวัดผลได้จริงหรือไม่  หรือวัดได้เท่าไหร่  (Key  Performance  Indicators  :  KPIs) 
  -  ผลกระทบของโครงการ  (Impact) 
 
4.  ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 4.1  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเสนอผลกระทบอันจะน าไปสู่จัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 4.2  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตั้งขอสังเกต  ข้อเสนอแนะ  ผลจาก
การพัฒนาตามโครงการพัฒนาเพ่ือเป็นองค์ประกอบส าคัญของข้อมูลเพ่ือน าไปสู่ข้อเสนอแนะต่ อผู้บริหาร
ท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก 
 



 

 

ประกาศเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)   

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
------------------------------ 

  เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)     
โดยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 
2564)  เมื่อวันที่  13  มิถุนายน  2562  และผู้บริหารเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัวได้อนุมัติใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)  เรียบร้อยแล้ว 

  อาศัยอ านาจตามข้อ  24  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2561 จึงประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)  ตามระเบียบฯ  ต่อไป 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่   13   เดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2562 
 

                    ดวงเด่น  ศรบีุรี 
 (นายดวงเด่น  ศรีบุรี) 

ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที่ 
                                นายกเทศมนตรีต าบลเจดีย์แม่ครัว 
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