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สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลต าบลเจดีย์แมค่รัว 
 

1.  ด้านกายภาพ               . 

๑.1  ที่ตัง้ของหมู่บ้าน   
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  ต าบลแม่แฝกใหม่  อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่  มีพ้ืนที่ครอบคลุม

การพัฒนาในต าบลแม่แฝกใหม่ทั้งต าบล ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอ าเภอสันทราย  ระยะห่างจากที่ตั้งอ าเภอ   
สันทราย 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 าทะเล     

ปานกลาง ๓๓๐ - ๙๕๐ เมตร  ทางด้านทิศตะวันออกส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงหรือพ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อน มีความ
ลาดชันโดยทั่วไปมากกว่า 5% ขึ้นไปสภาพภูมิประเทศ ดังกล่าวพ้ืนที่จะลาดเทไปยังด้านทิศตะวันตก           
ลงสู่บริเวณที่ราบ ซึ่งมีความชันน้อยกว่า 2% สูงจากที่ราบขึ้นไปส่วนมากมีสภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลาด 
ความลาดชัน 2-5% และลูกคลื่นลอนชันเล็กน้อยถึงลอนชันที่มีความลาดชันระหว่าง 5-20%  มีคลอง
ชลประทานแม่แฝกด้านทิศตะวันออก ซึ่งอยู่เชิงเขาและแม่น้ าปิงด้านทิศตะวันตก ซึ่งเป็นแหล่งน้ าเพ่ือ
การเกษตรที่ส าคัญ  มีเส้นทางคมนาคมสายหลักผ่านกลางพ้ืนที่ต 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 เป็นแหล่งเพาะปลูกที่ส าคัญของพ้ืนที่ของลุ่มแม่น้ าปิง ลักษณะและสมบัติดิน  เป็นดินลึกมาก 
ดินบนเป็นดินร่วนปนทราย หรือดินทรายปนดินร่วน สีน้ าตาลปนเทาหรือสีน้ าตาลปนเทาเข้ม มีจุดประสีน้ าตาล
ปนเหลืองหรือสีน้ าตาลแก่  ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกลาง (pH 5.0-7.0) ดินล่างเป็นดินร่วน       
ปนทรายถึงดินร่วนเหนียวปนทราย  สีเทา  สีเทาอ่อนหรือสีเทาปนชมพู  มีจุดประสีน้ าตาลปนเหลืองหรือ       
สีน้ าตาลแก่  ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นด่างปานกลาง (pH 6.0-8.0) อาจพบศิลาแลงอ่อนสีแดง
บ้างเล็กน้อย  การใช้ที่ดิน  แบ่งเป็น  พ้ืนที่เกษตรกรรม พ้ื นที่ป่าไม้  พ้ืนที่แหล่งน้ า  พ้ืนที่อยู่อาศัย  และพ้ืนที่
อ่ืนๆ  และมีแหล่งน้ าจากคลองชลประทานจากเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล  กระจายตัวอยู่ทั่วทั้งพื้นท่ี  
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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  6  ปี)  พ.ศ. 2559 - 2565 

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

ชาย หญิง รวม +เพิ่ม/-ลด คิดเป็นร้อยละ 
1 2559 3,805 4,124 7,929 เพ่ิมข้ึน 1.37 
2 2560 3,802 4,164 7,966 เพ่ิมข้ึน 0.47 
3 2561 8,817 4,196 8,013 เพ่ิมข้ึน 0.59 
4 2562 3,809 4,218   8,027   เพ่ิมข้ึน 0.17 
5 2563 3,824 4,221 8,045 เพ่ิมข้ึน 0.35 
6 2564 3,862 4,240 8,102 เพ่ิมข้ึน 0.72 
7 2565 3,885 4,325 8,210 เพ่ิมข้ึน 1.32 

 การคาดการณ์ในอนาคตมีความน่าจะเป็นในอัตราการเพ่ิมขึ้นของประชากรต าบลแม่แฝกใหม่  อ าเภอ
สันทราย  จังหวัดเชียงใหม่  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  0.15 

3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
 3.2.1   จ านวนประชากร 

มีจ านวนประชากร  8,210  คน   แยกเป็น  ชาย  3,885  คน  หญิง  4,325  คน      
ความหนาแน่นเฉลี่ย  139.74  คน/ตารางกิโลเมตร   

 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน พื้นที่ (ไร่) 
จ านวน จ านวนประชากร 

ครัวเรือน ชาย หญิง รวม 
1 บ้านแม่แฝก 1,198 369 332 394 726 
2 บ้านสบแฝก 1,006 238 272 291 563 
3 บ้านเจดีย์แม่ครัว 800 385 267 296 563 
4 บ้านขัวมุง 714 251 280 305 585 
5 บ้านห้วยบง 718 328 324 372 696 
6 บ้านแพะเจดีย์ 5,241 359 339 371 710 
7 บ้านวังขุมเงิน 8,443 334 361 400 761 
8 บ้านแพะห้วยบง 3,978 272 283 314 597 
9 บ้านกลางพัฒนา 417 189 176 198 374 

10 บ้านแพะแม่แฝกใหม่ 8,449 285 265 292 557 
11 บ้านเจดีย์พัฒนา 1,014 259 273 313 586 
12 บ้านป่าป๋อ 718 178 133 156 289 
13 บ้านพระธาตุเจดีย์ 3,210 314 337 366 703 
14 บ้านเจดีย์เจริญ 816 311 243 257 500 

รวมทั้งสิ้น 36,722 4,073 3,885 4,325 8,210 

ที่มา : งานทะเบียนและบัตรเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  ข้อมูล  ณ  วันที่  8  กรกฎาคม  2565 
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3.2.2  ช่วงอายุ 
  

ช่วงอายุ (ปี) ชาย หญิง รวม 
น้อยกว่า 1 ปี 35 29 64 

1 - 5  165 156 321 
6 - 10 199 175 374 

11 - 15 163 147 310 
16 - 20 164 176 340 
21 - 25 196 208 404 
26 - 30 273 285 558 
31 - 40 654 623 1,277 
41 - 50 547 607 1,154 
51 - 60 603 788 1,391 
61 - 70 586 746 1,332 
71 - 80 194 203 397 
81 - 90 73 75 148 

91 - 100 11 21 32 
100 ปีขึ้นไป 0 0 0 

รวม 3,863 4,239 8,102 

ที่มา : งานทะเบียนและบัตรเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  ข้อมูล  ณ  วันที่  21  พฤษภาคม  2564  

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  ไม่ได้สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
 2.  โรงเรียนบ้านแม่แฝก ตั้งอยู่หมู่ที่  1  บ้านแม่แฝก เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่   1  -  6            
ไม่ได้สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว ตั้งอยู่บริเวณเทศบาลต าบลเจดีย์  เปิดสอนระดับชั้น
อนุบาล 1 - 3  สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
 4.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  เปิดสอนระดับปฐมวัยถึงเตรียมอนุบาล  สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             
 5.  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนต าบลแม่แฝกใหม่   
 6.  สถานรับเลี้ยงและอบรมเด็กรุ่งรวิวรรณ 15 หมู่ที่ 10 ต าบลแม่แฝกใหม่ ไม่ได้สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 4.2  สาธารณสุข 
 จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชาชนส่วนมากมีสุขภาพที่ดี  มีการคัดกรองสุขภาพให้กับ
ประชาชนกลุ่มเสี่ยง  โรคที่มักเกิดแก่ประชาชนในชุมชนเช่นกัน  ได้แก่  โรคความดัน  เบาหวาน  โรคไขมัน    
ในเลือด  โรคไข้เลือดออก  มือ-เท้า-ปากในเด็ก  และโรคติดต่ออ่ืนๆ  
 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 ารวจตั้งในพ้ืนที่  จ านวน  1  แห่ง  คือสถานี
ต ารวจภูธรต าบลแม่แฝก  เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัวได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และข้อจ ากัดด้าน
งบประมาณ  โดยการติดตั้งกล้องวงจรปิดในพ้ืนที่  ตั้งจุดตรวจ (ด่านชุมชน)  ในช่วงเทศกาลส าคัญที่มีวันหยุด
ต่อเนื่องหลายวันเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน 

4.4  ยาเสพติด 
  เทศบาลได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (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 
    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   
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 1.  เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   จ านวน  1,897  คน คิดเป็นเงิน  14,800,000  บาท 
  แบ่งเป็นช่วงอายุ  ดังนี้  
   อายุ  60  -  69  ปี จ านวน  1,372  คน 
   อายุ  70  -  79  ปี จ านวน     358  คน 
   อายุ  80  -  89  ปี จ านวน     140  คน 
   อายุ  90  ปี ขึ้นไป จ านวน       27  คน 
 2.  เบี้ยยังชีพคนพิการ จ านวน  285  คน  คิดเป็นเงิน  3,100,000  บาท 
 3.  เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ านวน  34  คน   คิดเป็นเงิน  204,000  บาท   

ที่มา : งานพัฒนาชุมชนเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  ข้อมูล  ณ  วันที่  30  กันยายน  2564  

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 

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 
  5.5  ระบบโลจิสติกส์  (Logistics)  หรือการขนส่ง ในพ้ืนที่ต าบลแม่แฝกใหม่  มีสถานด าเนินการ
แทนการรับส่งไปรษณีย์  (เอกชน)  จ านวน  1  แห่ง  ตั้งอยู่  หมู่ที่  3  ต าบลแม่แฝกใหม่  อ าเภอสันทราย  
จังหวัดเชียงใหม่  และมีระบบรับ-ส่งสินค้าด าเนินการโดยหน่วยงานเอกชนในพื้นท่ีจ านวน  3  แห่ง 

6. ระบบเศรษฐกิจ 
6.1  การเกษตร  พ้ืนที่การเกษตรกรรมประมาณ 5,014 ไร่ มีครัวเรือนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม

ประมาณ 690 คน  พ้ืนที่เกษตรกรรมส่วนใหญ่ปลูก ข้าว มันฝรั่ง ข้าวโพด กะหล่ าดอก มะระ ถั่วฝักยาว 
แตงกวา  ล าไย  จะมีการเพาะปลูกพืชผักอ่ืนบ้างเล็กน้อย และมีการเลี้ยงปศุสัตว์ ได้แก่ โคนม ไก่ไข่ ไก่พ้ืนเมือง
และมีเกษตรกรบางรายประกอบอาชีพด้านการเกษตรกรรม แต่พ้ืนที่เพาะปลูกหรือประกอบอาชีพเกษตรกรรม   
อยู่นอกเขตเทศบาล       

6.2  การประมง  ในพ้ืนที ่ มีการเลี้ยงปลา กบ กุ้ง  
6.3  การปศุสัตว์ มีการเลี้ยงวัวนม  ฟาร์มไกไ่ข ่ และมีการเลี้ยงสุกร เป็ด ไก่พ้ืนเมือง ในครัวเรือน  
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6.4  การบริการ    ในเขตเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  มีร้านค้าและการบริการ ดังนี้ 
   - ธนาคาร       ๑ แห่ง  
  - คลินิก        3 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     2   แห่ง 
   - ซักอบรีด       3   แห่ง 
   - ร้านเสริมสวย      8 แห่ง 

- ล้างอัดฉีด      2   แห่ง 
- นวดแผนไทย       ๑ แห่ง  
- ค่ายลูกเสือ       1   แห่ง 

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

6.6 อุตสาหกรรม  ในเขตเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  มีโรงงานอุตสาหกรรมการเกษตรอุตสาหกรรม
อาหาร และอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ได้แก่  

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

- ท่าข้าว/โรงสี       2 แห่ง 
- 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      
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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   156,130.05  บาท / คน / ปี 

-  รายได้เฉลี่ยของประชากร (ตามเกณฑ์ จปฐ.ปี 2562) จ านวน 36,892.49 บาท/ คน/ เดือน 
-  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 

 
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   

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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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 ากินของราษฎรในพ้ืนที่และจากท่ีอ่ืน 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 าตื้นในพื้นที่  ส าหรับใช้อุปโภคบริโภคและเพ่ือการเกษตรในฤดูแล้ง 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่  2 
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 ยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว   

1.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค 
1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)  

  โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ 
เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล  เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ 
ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว  โดยให้เป็นไปตามที่
ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ รัฐบาลจึงจัดท าแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561- 
2580)  ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  ปีพุทธศักราช 2560 ระยะเวลา ที่จะบรรลุ
เป้าหมายและสาระที่พึงมีในยุทธศาสตร์ชาติ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่พระราชบัญญัติการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ ปีพุทธศักราช  2560 บัญญัติไว้ เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน (ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ, 2561) 

วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบ
ต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การด ารงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลัก
ของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความ
มั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติ 
ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความ
มั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของ
สภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงใน
ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายใน 
ประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมี
ความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความ
มั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน  มีระบบ
การเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล  สังคมมี
ความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมี
ความอบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีการออม
ส าหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ า มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความ
ยั่งยืนจนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับ
ผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิต
ตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมี
ความเข้มแข็ง ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆทั้งในตลาดโลกและตลาด
ภายในประเทศเพ่ือให้สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร้าง

ส่วนที่  2 
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ฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพ่ือให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป  และประเทศไทย     
มีบทบาทที่ส าคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศใน
ภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน 
และการท าธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการ
พัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญาทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทาง
สังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษาและการ
ฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม
จนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ  การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น
และสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์
ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนา
อย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 

โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุขเศรษฐกิจ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศใน
หลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อ
ประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประกอบด้วย 

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

ทรัพยากรธรรมชาติ 
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ในแต่ละ
ยุทธศาสตร์มีเป้าหมายในการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1.1.1 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญ คือ ประเทศชาติ
มั่นคงประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความม่ันคง ปลอดภัย เอก
ราชอธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน 
เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม
และภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง
ที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่เกิดขึ้นในอนาคต โดยใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ  ทั้งส่วนราชการ 
ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศทั่วโลกบนพ้ืนฐาน
ของหลักธรรมาภิบาล 

1.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาที่
มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ แนวคิด 3 ประการ ประกอบด้วย 
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1) ต่อยอดอดีต โดยที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และ
จุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย น ามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้
สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจ และสังคมโลกสมัยใหม่ 

2) ปรับปัจจุบัน ปูทางสู่อนาคต การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้ง
โครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับ
สภาพแวดล้อม ให้เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต  

3) สร้างคุณค่าใหม่ ในอนาคต ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการพัฒนาคนรุ่นใหม่ 
รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตลาดบนพ้ืนฐานของการต่อยอดอดีตและปรับ
ปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้าง
งานใหม ่ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก 

1.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมาย
การพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความ
พร้อมทั้งกาย ใจ  สติปัญญา มีพัฒนาการและสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคม
และผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออมโอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีทักษะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21 มีทกัษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และ
การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยการเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง 

1.1.4 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมมีเป้าหมายพัฒนา
ภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัว
ของประชาชนในการร่วมคิดร่วมท าเพ่ือส่วนรวม การกระจายอ านาจและความรับผิดชอบ ไปสู่กลไกบริหาร
ราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ในการจัดการตนเอง และการเตรียม
ความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มี
คุณภาพ สามารถพ่ึงตนเองและท าประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกัน
การเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง  รวมถึงพัฒนาระบบบริการและระบบ
บริหารจัดการสุขภาพมีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย  และสร้างความ
เข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 

1.1.5 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ  ทั้งมิติด้านสังคม 
เศรษฐกิจสิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่าง    
บูรณาการ ใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้งในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในแบบทางตรงให้มากท่ีสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยมีประเด็นในการพัฒนาเพ่ือจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และ
ป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ  พัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  พัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

1.1.6 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ         
มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชน เพ่ือประชาชนและ
ประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐ
ที่ท าหน้าที่ในการก ากับหรือในการให้บริการ ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์
และผลประโยชน์ ส่วนรวมมีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก          
อยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน านวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการท างานที่เป็นดิจิทัล
เข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกัน
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ปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์  และสร้างจิตส านึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริต 
กระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ  เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และการอ านวยความยุติธรรม
ตามหลักนิติธรรม ปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม เปิดโอกาสให้ทุกภาค
ส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองค์วามต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก  รวดเร็ว และโปร่งใส 
กฎหมายต้องมีความชัดเจน น าไปสู่การลดความเหลื่อมล้ าและเอ้ือต่อการพัฒนากล่าวโดยสรุปยุทธศาสตร์ชาติ
เป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศ เพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ ใช้เป็นแนวทางในการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่าง  ๆ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ        
แผนเฉพาะด้านต่าง ๆ ในด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรมแผนปฏิบัติการในระดับ
กระทรวงและพ้ืนที่ ให้มีความสอดคล้องกันตามห้วงเวลา เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมีเอกภาพให้บรรลุ
เป้าหมาย อาศัยการประสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ภายใต้ความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน 
ภาคประชาชน และประชาสังคม ซึ่งการด าเนินงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่มีความ
สอดคล้องและสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ความมั่นคง ในการพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลัก
ของชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสร้างเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ในการพัฒนาระบบการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต เปิดระบบการเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะทางด้านดิจิทัล (Digital) เป็นนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  สร้างความเป็นธรรม        

ลดความเหลื่อมล้ าในสังคมในทุกมิติ เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาด้วยตนเองการ
พ่ึงตนเองอย่างมีส่วนร่วม ประกันสังคมที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการเติบโตด้วยคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  และมีสังคม      
ที่เติบโตอย่างยั่งยืน ฟ้ืนฟูความหลากหลายทางวัฒนธรรมและชีวภาพ และลดมลพิษ ดิน น้ า อากาศ และสิ่งที่
เกิดจากการสร้างโดยมนุษย์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  ให้มีความ
เป็นธรรมน าสมัยทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีสมรรถนะที่สูง มีระบบธรรมาภิบาลอย่างไรก็ตาม การด าเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่จ าเป็นจะต้องมีความสอดคล้องและตอบสนอง
เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภายใต้แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอย่างน้อย 3 ประเด็น คือ 

1) การสร้างพลังทางสังคม การบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพของภาครัฐ  การ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนานวัตกรรม  ประเด็นพลังทางสังคม เน้นการเปิดโอกาสให้เกิด
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีเครือข่ายในการร่วมคิดวางแผนด าเนินการติดตามประเมินผล
และจัดการปัญหาและความต้องการ และการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคมของประชาชน 
ด้วยการเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่น  ให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้และจัดการตนเองได้อย่าง           
มีคุณภาพ 

2) ประเด็นการบริการประชาชน ให้เกิดการรับรู้อย่างมีประสิทธิภาพของภาครัฐ ให้การ
พัฒนาระบบบริการประชาชน มีระบบฐานข้อมูลที่ให้บริการประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน การบริหารการจัด
การเงินการคลัง ปรับสมดุลของการด าเนินงานของภาครัฐให้เป็นไปอย่างรวดเร็วถูกต้องและเป็นธรรม  มีการ
พัฒนาระบบบริหารงานของรัฐพัฒนาประสิทธิภาพและสมรรถนะของบุคลากรของรัฐ  ให้สามารถตอบสนอง
ต่อความต้องการของการพัฒนาท้องถิ่นได้ 

3) ประเด็นการวิจัย พัฒนานวัตกรรม ให้สามารถสนับสนุนการศึกษาการจัดการความรู้ด้วย
นวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในเชิงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น บูรณาการกับองค์ความรู้         
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ที่ทันสมัยที่สามารถท าให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ทั้งด้านการผลิต การแปรรูปและการตลาดอย่างครบ
วงจร สามารถด ารงชีวิตอย่างพ่ึงพาตนเองได้ตามหลักพ้ืนฐานของเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนั้น ยังมีแผน
แม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชี้อไวรัสโคโรนา  
(COVID-19) ปีพุทธศักราช 2564 – 2565 ที่ให้ความส าคัญเป็นพิเศษกับการเตรียมความพร้อมในการ
เยียวยาช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ ฟ้ืนฟูกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมให้เข้าสู่ภาวะปกติ มีเป้าหมาย
ส าคัญ คือ “คนสามารถยังชีพอยู่ได้มีงานท า กลุ่มเปราะบางได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง สร้างอาชีพและกระจาย 
รายได้สู่ท้องถิ่น เศรษฐกิจประเทศฟ้ืนตัวเข้าสู่ภาวะปกติ และมีการวางรากฐานเพ่ือรองรับการปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจใหม่” โดยควรให้ความส าคัญเป็นพิเศษในระยะ 2 ปีข้างหน้า เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพในการฟ้ืนฟู
และขับเคลื่อนประเทศให้สามารถ  “ล้มแล้ว ลุกไว หรือ Resilience” โดยได้ระบุประเด็นการพัฒนา            
4ประการ 

1) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ (Local Economy) 
2) การยกระดับขีดความสามารถของประเทศเพ่ือรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว 

(Future Growth)  
3) การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคนให้เป็นก าลังหลักในการขับเคลื่อนการ

พัฒนาประเทศ (Human Capital) 
4) การปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานเพ่ือส่งเสริมการฟ้ืนฟูและพัฒนาประเทศ 

(Enabling Factors) ให้สอดรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลกระทบต่อศักยภาพของประเทศ 
นอกจากนั้น รัฐบาลยังก าหนดให้มีการจัดท าแผนการปฏิรูปประเทศ เป็นแผนระดับที่ 2 ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ที่จะสนับสนุนต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่ทุกหน่วยงานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่จะต้องด าเนินการ
ปฏิรูปประเทศให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชน แม้ว่าแผนการปฏิรูปประเทศฉบับปรับปรุงตามประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 จะต้องด าเนินการทั้งหมด 13 ด้าน ได้แก่ ด้านการเมือง 
ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ด้านกฎหมาย ด้านกระบวนการยุติธรรม ด้านเศรษฐกิจ                           ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านสาธารณสุขด้านสื่อสารมวลชนเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสังคมด้าน
พลังงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบด้านการศึกษาและด้านวัฒนธรรมกีฬา
แรงงานและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่  อาจจะมีแผน
ยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องแบบบูรณาการ เกี่ยวกับทั้ง 13 หัวข้อ ได้แก่ ด้าน การบริหารราชการแผ่นดิน       
ด้านเศรษฐกิจ  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ด้านสาธารณสุข  ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยี
สารสนเทศ  ด้านสังคม  ด้านพลังงาน  ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ       
ด้านการศึกษา ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน  และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นหลัก ส่วนด้านอ่ืนนั้นคงที่
เกี่ยวข้องแบบบูรณาการไปด้วย ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเน้นจุดสัมพันธ์กับแผนปฏิรูปประเทศ
ที่ได้กล่าวข้างต้น ในที่นี ้ขอน าเอาบางส่วนที่เกี่ยวข้องมาพิจารณา เช่น 

1) แผนปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ที่มีเป้าหมายยกระดับศักยภาพทางเศรษฐกิจของ
ประเทศกระจายความเจริญและความเข้มแข็งของภาคสังคม ลดความเหลื่อมล้ าให้เกิดผลสัมฤทธิ์ สร้างมูลค่า
ของการเกษตรให้สูงขึ้น การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพสูง การเพ่ิมโอกาสของผู้ประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดเล็ก การพัฒนาคนเพ่ือเป็นพลังงานในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ซึ่งจะก่อให้เกิดการจ้าง
งานเพ่ิมขึ้น บุคลากรในภาคเกษตรภาคการท่องเที่ยวจากผู้ประกอบการรายย่อย มีรายได้เพ่ิมขึ้นมาจะกระตุ้น
เศรษฐกิจของท้องถิ่นได้เป็นอย่างดีในภาวะปกติและภาวะผิดปกติ 

2) แผนปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมได้รับการรักษาดูแลฟ้ืนฟูอย่างเป็นระบบมีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน  และเกิดความสมดุล
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ระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ ลดความขัดแย้งของการพัฒนาที่ใช้ฐานทรัพยากรธรรมชาติ บรรเทา
ผลกระทบและลดภัยพิบัติทางสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนั้นจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการอย่างน้อย 3 กิจกรรมคือ เพ่ิมและพัฒนาพ้ืนที่ป่าไม้หรือพ้ืนที่สีเขียวใน
พ้ืนที่ของตนเองเพ่ือสร้างเศรษฐกิจชุมชนในพ้ืนที่นอกเขตชลประทาน จัดการให้เกิดพ้ืนที่สีเขียวเพ่ิมมากขึ้น 
ลดมลพิษทางอากาศทางน้ าขยะการจัดการสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพที่จะเอ้ือต่อคุณภาพชีวิต
ของชุมชนและสัตว์ ภายใต้ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น  

3) แผนปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข จัดบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพโดยทั่วถึง     
มีมาตรฐานสูงขึ้น ไม่ว่าจะอยู่ในภาวะฉุกเฉิน รวมถึงโรคระบาดระดับชาติและโรคอุบัติใหม่ เพ่ิมประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการดูแลผู้ป่วยและประชาชน การป้องกันและการรักษา ระบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุทั้ง
การบริบาลการรักษาพยาบาลที่บ้านและชุมชน การดูแลสุขภาพตนเองในระบบสุขภาพปฐมภูมิเชิงนวัตกรรม
ของชุมชน 

4) แผนปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่จะต้องน ามาใช้ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ โดยเน้นการใช้และเพ่ิมพ้ืนที่ดิจิทัล เพ่ือ
การสื่อสารอย่างมีจรรยาบรรณ สร้างโอกาสการรับรู้ให้แก่ประชาชนสามารถจัดการความรู้ผ่านระบบดิจิตทัล
ได้เน้นระบบการศึกษาในและนอกโรงเรียน และการศึกษาทางไกลเป็นสิ่งส าคัญในการให้ความรู้แก่ประชาชน
ทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตและอาชีพ จัดท าระบบฐานข้อมูลที่สามารถบริหารงาน เป็นศูนย์กลางแห่งการ
บริหารงานระบบข้อมูลของจังหวัดได้ มีคลังข้อมูลข่าวสารเพ่ือประชาสัมพันธ์เชิงลบและการบริหารจัดการ
การก ากับดูแลสื่อออนไลน์และยกระดับความตระหนักรู้ต่อข้อมูลข่าวสารเพ่ือเตรียมความพร้อมประชาชน   
ให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคต 

5) แผนปฏิรูปประเทศด้านสังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ควรจะมีระบบ
การส่งเสริมการออม เพ่ือสร้างหลักประกันรายได้แก่ประชาชนกลุ่มแรงงานทั้งในและนอกระบบ  มีฐานข้อมูลทาง
สังคมและคลังความรู้ในระดับพ้ืนที่ระดับฐานข้อมูล  (Database) สามารถน ามาใช้ในการจัดเก็บภาษีจาก
สวัสดิการและสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพที่ตรงกับความต้องการและปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย มีระบบการ
ดูแลคนพิการคนที่ต้องการกลไกที่เอ้ือต่อการเกิดชุมชนที่สามารถจัดการตนเองได้อย่างมีคุณภาพ 

6) แผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน เน้นการใช้พลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
คุ้มค่า สร้างความรู้ความตระหนักรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องถึงการใช้พลังงานที่สะอาด 

7) แผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้มี
มาตรการควบคุมก ากับติดตามและการบริหารจัดการของหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชนที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จะเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างซื่อสัตย์สุจริต ภายใต้กรอบธรรมาภิบาลและการก ากับ
กิจกรรมที่ดีอย่างแท้จริง หรือส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต มีกระบวนการด าเนินงานที่
ยุติธรรมที่รวดเร็วโปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ ประกาศกันการทุจริตเชิงนโยบายในการด าเนินโครงการขนาดใหญ่ 

8) แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา เน้นการยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษาลด
ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาในชุมชนต่าง ๆ ไม่ว่าบนพ้ืนที่สูงหรือที่ราบ เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ด้วยคุณภาพของประชาชนทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย วัยแรงงาน และผู้สูงอายุ จะจัดการศึกษาผู้ใหญ่    
เน้นการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนศูนย์การเรียนรู้ฐานสมรรถนะตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 
21 การพัฒนาทักษะ ตามนโยบายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้ง 17 ข้อเป้าหมาย (17 SDGs) การจัดการ
ศึกษานั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้การสนับสนุนแก่ผู้เรียนทุกกลุ่มได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล ปรับตัวได้ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคตที่สามารถแก้ปัญหาในเชิงวิกฤติปรับตัว
สื่อสารและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัยด้วยนิสัยที่ใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
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9) แผนปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เน้นการ
เพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจฐานวัฒนธรรม มีความรอบรู้ด้านสุขภาพเพ่ือพัฒนาสุขภาพที่แข็งแรง ให้ประชาชน
เป็นคนดีคนเก่งและมีคุณภาพ พร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา และสุขภาวะที่ดี โดยสามารถสร้างรายได้จาก
ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญา และสิ่งแวดล้อม มาใช้ในการเพิ่มมูลค่าในเชิงการท่องเที่ยวหรือการเพ่ิมผลิตภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
๔.๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 

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

ความมั่นคงของชาติ 
(๔) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ 

รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ 
(๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 

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

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



18 

 

(๓) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
(๔) พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

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

๔.๖ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(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 
(๖) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๗) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จ าเป็น 
(๘) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค 

1.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 - 2570)   
   การพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 13 
(พ.ศ. 2566 - 2570) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) มีฐานะเป็น
แผนระดับที่ 2 ซึ่งเป็นกลไกที่ส าคัญในการแปลงยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ และใช้เป็นกรอบส าหรับการ
จัดท าแผนระดับที่ 3 ในช่วง 5 ปีที่สองของยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือให้การด าเนินงานของภาคีการพัฒนาที่
เกี่ยวข้องสามารถสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติตามกรอบระยะเวลาที่คาดหวังไว้ได้  ทั้งนี้ 
การจัดท าแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 อยู่บนความตั้งใจที่จะให้แผนมีจุดเน้นและเป้าหมายของการพัฒนาที่เป็น
รูปธรรม สามารถบ่งบอกทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจนที่ประเทศควรมุ่งไปในระยะ 5 ปีถัดไป โดยเป็นผลที่เกิด
จากกระบวนการสังเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้าน ทั้งสถานะของทุนในมิติต่าง ๆ บทเรียนของการพัฒนาที่ผ่าน
มา ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยและเงื่อนไขท่ีจะมีอิทธิพลต่อต่อองคาพยพต่าง ๆ ของประเทศ รวมถึง
การสนับสนุนให้ภาคี การพัฒนาทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง
ตั้งแต่ในขั้นตอน การก าหนดกรอบทิศทางของแผนไปจนถึงการยกร่างแผน  

การจัดท าแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 อยู่ในช่วงเวลาที่ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยต้องเผชิญกับ
ข้อจ ากัดหลากหลายประการที่ เป็นผลสืบเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด -19 ซึ่งไม่เพียงแต่
ก่อให้เกิด การเจ็บป่วยและเสียชีวิตของประชากร แต่ยังส่งผลให้เกิดเงื่อนไขในทางเศรษฐกิจและการด าเนิน
ชีวิตของประชาชนทุกกลุ่ม นอกจากนี้ ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 เป็นช่วงเวลาที่มีแนวโน้มจะเกิด
การพัฒนาของเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีมีความรุนแรงเพ่ิมข้ึน และการ
เป็นสังคมสูงวัยของประเทศไทยและหลายประเทศท่ัวโลก การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศท่ามกลางกระแส
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจึงต้องให้ความส าคัญกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งจากภายในให้สามารถ
เติบโตต่อไปได้อย่างมั่นคงท่ามกลางความผันแปรที่เกิดข้ึนรอบด้าน 
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ในการก าหนดทิศทางของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ให้ประเทศสามารถก้าวข้ามความท้าทาย
ต่าง ๆ เพ่ือให้ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ชาติ ได้อาศัยหลักการและแนวคิด 4 
ประการ ดังนี้  

1. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยสืบสาน รักษา ต่อยอดการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านการก าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศอย่างมีเหตุผล ความพอประมาณ 
ภูมิคุ้มกัน บนฐานของความรู้ คุณธรรม และความเพียร โดยค านึงถึงความสอดคล้องกับสถานการณ์และ
เงื่อนไขระดับประเทศและระดับโลกทั้งในปัจจุบันและอนาคตอันใกล้ และศักยภาพของทุนทางเศรษฐกิจ ทุน
ทางสังคม และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ ให้ความส าคัญกับการเสริมสร้างความ
สมดุล ในมิติต่าง ๆ ทั้งความสมดุลระหว่างการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศกับ
ความสามารถ ในการพ่ึงตนเองได้อย่างมั่นคง ความสมดุลของการกระจายโอกาสเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า
ระหว่างกลุ่มคน และพ้ืนที่ และความสมดุลทางธรรมชาติเพ่ือให้คนอยู่ร่วมกับทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน รวมถึงการบริหารจัดการองคาพยพต่าง ๆ ของประเทศให้พร้อมรับกับความเสี่ยงที่
เกิดจากการเปลี่ยนแปลง ทั้งภายนอกและภายในประเทศ นอกจากนี้ ในการวางแผนและการขับเคลื่อนแผน
ไปสู่การปฏิบัติต้องอาศัยองค์ความรู้ทางวิชาการที่รอบด้านและพิจารณาด้วยความรอบคอบ  ควบคู่กับการ
ยึดถือผลประโยชน์ของประชาชนส่วนรวมเป็นที่ตั้ง และมุ่งมั่นผลักดันให้การพัฒนาบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้  

2. การสร้างความสามารถในการ “ล้มแล้ว ลุกไว” โดยมุ่งเน้นการพัฒนาใน 3 ระดับ 
ประกอบด้วย 1) การพร้อมรับ หรือ ระดับ “อยู่รอด” ในการแก้ไขข้อจ ากัดหรือจุดอ่อนที่มีอยู่ ซึ่งเป็นผลให้
ประชาชนประสบความยากล าบากในการด ารงชีวิต หรือท าให้ประเทศมีความเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลง
จากภายนอกและภายใน รวมถึงการสร้างความพร้อมในทุกระดับในการรับมือกับสภาวะวิกฤติที่อาจเกิดขึ้น  
ให้สามารถฟ้ืนคืนสู่ภาวะปกติได้อย่างรวดเร็ว 2) การปรับตัว หรือ ระดับ “พอเพียง” ในการปรับเปลี่ยน
ปัจจัยที่จ าเป็นเพื่อเสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ในระดับครอบครัว ชุมชน 
พ้ืนที ่และประเทศ รวมถึงปรับทิศทาง รูปแบบ และแนวทางการพัฒนาให้สอดรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลง 
ของโลกยุคใหม่ และ 3) การเปลี่ยนแปลงเพื่อพร้อมเติบโตอย่างยั่งยืน หรือ ระดับ “ยั่งยืน” ในการผลักดัน
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างในมิติต่าง ๆ เพ่ือเสริมสร้างความสามารถของบุคคลและสังคมในสร้าง 
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเพ่ือสนับสนุนให้ประเทศสามารถเติบโตได้อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน  

3. เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ โดยก าหนดทิศทางการพัฒนาที่อยู่ 
บนพ้ืนฐานของแนวคิด “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” มุ่งเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนทุกกลุ่ม ทั้งใน
มิติของการมีปัจจัยที่จ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตขั้นพ้ืนฐานที่เพียงพอ การมีสภาพแวดล้อมที่ดี การมีปัจจัย
สนับสนุนให้มีสุขภาพที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ การมีโอกาสที่จะใช้ศักยภาพของตนในการสร้าง 
ความเป็นอยู่ที่ด ีและการมุ่งส่งต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีไปยังคนรุ่นต่อไป  

4. การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว โดยให้ความส าคัญ
กับ การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสมัยใหม่ และความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือสร้าง
มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ ควบคู่กับการรักษาความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิต การให้บริการ 
และการบริโภคเพ่ือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
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วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา  
1. การปรับโครงสร้างการผลิตสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม มุ่งยกระดับขีดความสามารถใน 

การแข่งขันของภาคการผลิตและบริการส าคัญ ผ่านการผลักดันส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยใช้นวัตกรรม 
เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ ที่ตอบโจทย์พัฒนาการของสังคมยุคใหม่และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
พร้อมทั้งให้ความส าคัญกับการเชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่นและผู้ประกอบการรายย่อยกับห่วงโซ่มูลค่าของภาค 
การผลิตและบริการเป้าหมาย รวมถึงพัฒนาระบบนิเวศท่ีส่งเสริมการค้าการลงทุนและนวัตกรรม  

2. การพัฒนาคนส าหรับโลกยุคใหม่ มุ่งพัฒนาให้คนไทยมีทักษะและคุณลักษณะที่
เหมาะสมกับโลกยุคใหม่ ทั้งทักษะในด้านความรู้ ทักษะทางพฤติกรรม และคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดี
ของสังคม และเร่งรัดการเตรียมพร้อมก าลังคนให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และ
เอ้ือต่อการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ภาคการผลิตและบริการเป้าหมายที่มีศักยภาพและผลิตภาพสูงขึ้น 
รวมทั้งให้ความส าคัญกับการสร้างหลักประกันและความคุ้มครองทางสังคมที่สามารถส่งเสริมความมั่นคงใน
ชีวิต  

3. การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม มุ่งลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและ
สังคม ทั้งในเชิงรายได้ พ้ืนที่ ความมั่งคั่ง และการแข่งขันของภาคธุรกิจ ด้วยการสนับสนุนช่วยเหลือกลุ่ม
เปราะบางและผู้ด้อยโอกาสให้มีโอกาสในการเลื่อนสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม  กระจายโอกาสทาง
เศรษฐกิจ และจัดให้มีบริการสาธารณะที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมในทุกพ้ืนที่ พร้อมทั้งเพ่ิมโอกาสใน
การแข่งขันของภาคธุรกิจให้เปิดกว้างและเป็นธรรม  

4. การเปลี่ยนผ่านการผลิตและบริโภคไปสู่ความยั่งยืน มุ่งลดการก่อมลพิษ ควบคู่ไปกับ 
การผลักดันให้เกิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับขีดความสามารถใน  การ
รองรับของระบบนิเวศ ตลอดจนลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุ เป้า
หมายความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2593 และบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิ เป็น
ศูนย์ภายในปี 2608  

  แผนกลยุทธ์รายหมุดหมาย 
หมุดหมายที ่1 ไทยเป็นประเทศชั้นน าด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง 
เป้าหมายที่ 1 มูลค่าเพ่ิมของสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปสูงขึ้น 
เป้าหมายที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบบริหารจัดการ เพ่ือคุณภาพ ความมั่นคง

อาหาร และ ความยั่งยืนของภาคเกษตร 
เป้าหมายที่ 3 เพ่ิมศักยภาพและบทบาทของผู้ประกอบการเกษตรในฐานะหุ้นส่วนเศรษฐกิจ

ของห่วงโซ่อุปทานที่ได้รับส่วนแบ่งประโยชน์อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม 

หมุดหมายที ่2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน 
เป้าหมายที่ 1 การเปลี่ยนการท่องเที่ยวไทยเป็นการท่องเที่ยวคุณภาพสูงที่เชื่อมโยงกับ

อุตสาหกรรมและบริการ ที่มีศักยภาพอ่ืน 
เป้าหมายที่ 2 การปรับโครงสร้างการท่องเที่ยวให้พ่ึงพานักท่องเที่ยวในประเทศและมีการ

กระจายโอกาส ทางเศรษฐกิจมากขึ้น 
เป้าหมายที่ 3 การท่องเที่ยวไทยต้องมีการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนในทุกมิติ 
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หมุดหมายที ่3 ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่ส าคัญของโลก 
เป้าหมายที่ 1 การสร้างอุปสงค์ของรถยนต์ไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ เพ่ือการใช้ในประเทศและ

ส่งออก 
เป้าหมายที่ 2 ผู้ประกอบการเดิมสามารถปรับตัวไปสู่การผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและมีการ

ลงทุนเทคโนโลยี ยานยนต์ไฟฟ้าที่ส าคัญภายในประเทศ 
เป้าหมายที่ 3 การสร้างความพร้อมของปัจจัยสนับสนุนอย่างเป็นระบบ 

หมุดหมายที ่4 ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง 
เป้าหมายที่ 1 ไทยมีศักยภาพในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากสินค้าและบริการสุขภาพ  
เป้าหมายที่ 2 องค์ความรู้ด้านการแพทย์และสาธารณสุขมีศักยภาพเอ้ือต่อการสร้าง

มูลค่าเพ่ิมในสินค้าและบริการทางสุขภาพ  
เป้าหมายที่ 3 ประชาชนไทยได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสุขภาพ  
เป้าหมายที่ 4 การเปลี่ยนผ่านการผลิตและบริโภคไปสู่ความยั่งยืน 

หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญ
ของภูมิภาค 

เป้าหมายที่ 1 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนในภูมิภาค  
เป้าหมายที่ 2 ไทยเป็นห่วงโซ่อุปทานของภูมิภาค  
เป้าหมายที่ 3 ไทยเป็นประตูและทางเชื่อมโครงข่ายคมนาคมและโลจิสติกส์ของภูมิภาค 

หมุดหมายที่ 6 ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและอุตสาหกรรม
ดิจิทัล ของอาเซียน 

เป้าหมายที่ 1 เศรษฐกิจดิจิทัลภายในประเทศมีการขยายตัวเพ่ิมข้ึน 
เป้าหมายที่ 2 การส่งออกของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะของประเทศเพ่ิมข้ึน 
เป้าหมายที่ 3 อุตสาหกรรมดิจิทัลและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะของประเทศมี

ความเข้มแข็งขึ้น 
หมุดหมายที่ 7 ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และ

สามารถแข่งขันได้ 
เป้าหมายที่ 1 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการ

เติบโตและแข่งขันได ้
เป้าหมายที่ 2 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีศักยภาพสูงในการด าเนินธุรกิจ สามารถ

ยกระดับและปรับตัวเข้าสู่การแข่งขันใหม่ 
เป้าหมายที่ 3 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถเข้าถึงและได้รับการส่งเสริมอย่าง

มีประสิทธิผล จากภาครัฐ 

หมุดหมายที ่8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน 
เป้าหมายที่ 1 การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคและการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ขยายตัวเพิ่มข้ึน 
เป้าหมายที่ 2 ความไม่เสมอภาคในการกระจายรายได้ของภาคลดลง 
เป้าหมายที่ 3 การพัฒนาเมืองให้มีความน่าอยู่ อย่างยั่งยืน มีความพร้อมในการรับมือและ

ปรับตัวต่อ การเปลี่ยนแปลงทุกรูปแบบ เพ่ือให้ประชาชนทุกกลุ่มมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึง 
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หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทาง
สังคม ที่เพียงพอ เหมาะสม 

เป้าหมายที่ 1 ครัวเรือนที่มีแนวโน้มกลายเป็นครัวเรือนยากจนข้ามรุ่น มีโอกาสในการเลื่อน
สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม จนสามารถหลุดพ้นจากความยากจนได้อย่างยั่งยืน 

เป้าหมายที่ 2 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอต่อการด ารงชีวิต 

หมุดหมายที ่10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ า 
เป้าหมายที่ 1 การเพ่ิมมูลค่าจากเศรษฐกิจหมุนเวียน  และการใช้ทรัพยากรอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
เป้าหมายที่ 2 การอนุรักษ ์ฟ้ืนฟูและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
เป้าหมายที่ 3 การสร้างสังคมคาร์บอนต่ าและยั่งยืน 

หมุดหมายที่ 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

เป้าหมายที่ 1 ความเสียหายและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศลดลง 

เป้าหมายที่ 2 ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศลดลง 
เป้าหมายที่ 3 สังคมไทยมีภูมิคุ้มกันจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

หมุดหมายที่ 12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การ
พัฒนา แห่งอนาคต 

เป้าหมายที่ 1 คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย มีสมรรถนะที่จ าเป็น
ส าหรับโลกยุคใหม่ มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉมฉับพลันของโลก สามารถด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข 

เป้าหมายที่ 2 ก าลังคนมีสมรรถนะสูง สอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิต
เป้าหมาย และสามารถ สร้างงานอนาคต 

เป้าหมายที่ 3 ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

หมุดหมายที ่13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน 
เป้าหมายที่ 1 การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ เข้าถึงได้  
เป้าหมายที่ 2 ภาครัฐที่มีขีดสมรรถนะสูง คล่องตัว  
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1.3  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
1.3.1  แผนพัฒนาภาคเหนือ (พ.ศ. 2566 - 2570)  
กรอบทิศทางการพัฒนาภาค  
บทบาทของภาค  ภาคเหนือมีทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอัตลักษณ์          

มีฐานทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งทรัพยากรชีวภาพที่หลากหลาย เป็นแหล่งวัตถุดิบที่ส าคัญ รวมทั้งมีท าเล
ที่ตั้งที่มีศักยภาพเหมาะสมกับการเชื่อมโยงทั้งในประเทศและอนุภูมิภาค รวมทั้งพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ให้  
ความส าคัญกับสุขภาพ  และการบริโภคสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ดังนั้น การพัฒนาภาคเหนือ 
จะต้องน่าศักยภาพต่างๆของพ้ืนที่ มาใช้ในการต่อยอดการผลิตสินค้าและบริการที่มีศักยภาพและโอกาส    
เพ่ือสร้างมูลค่าสูงตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์  รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงกับประเทศ
เพ่ือนบ้านในการเสริมสร้างขีดความสามารถของธุรกิจท้องถิ่นเพ่ือขยายฐานเศรษฐกิจของภาค  

ทิศทางการพัฒนาภาค  มุ่งสู่การพัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศ เชื่อมโยง
กับอนุภูมิภาค และเติบโตอย่างยั่งยืน ตามแนวคิด “เศรษฐกิจสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์ระหว่างพ้ืนที่ สุขภาวะดี 
วิถีชีวิตยั่งยืน โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนา 4C ได้แก่ Creative พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง โดย 
การสร้างระบบนิเวศ เมือง และพ้ืนที่สร้างสรรค์ตลอดจนสามารถพัฒนาสู่การเป็นสินค้าและบริการสร้างสรรค์ 
Connect สร้างโอกาสในการเชื่อมโยงเศรษฐกิจภายในประเทศและกับอนุภูมิภาค ทั้งในส่วนของระเบียง  
เศรษฐกิจพิเศษ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เมืองสร้างสรรค์ และกลุ่มผู้คนสร้างสรรค์ Clean พัฒนาตาม 
แนววิถีใหม่ (New Normal) บนฐานการเติบโตอย่างยั่งยืนของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การดูแลความสะอาด 
ของเมือง และการใช้พลังงานสะอาด โดยค านึงถึง Care ที่ให้ความส าคัญอย่างต่อเนื่องกับการดูแลผู้สูงอายุ 
และผูด้้อยโอกาสในสังคมและพัฒนาศักยภาพแรงงาน 

เป้าหมายรวม  
-  อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคเหนือขยายตัวเพิ่มข้ึน  
-  สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค  (Gini Coefficient)  ในการกระจายรายได้ของภาคเหนือ

ลดลง 
แนวทางการพัฒนา  
1.  พัฒนาสู่การเป็นระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ Creative LANNA ในพื้นที่

จังหวัด เชียงใหม่ เชียงราย ล าพูน ล าปาง  
(1) พัฒนา Creative Ecosystem การปรับภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมของเมือง การ 

พัฒนาย่านสร้างสรรค์ การเพ่ิมพ้ืนที่สร้างสรรค์ (Creative Space) การพัฒนาระบบสื่อสารโทรคมนาคม 
โครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญ และสิ่งอ่านวยความสะดวก รวมถึงการสนับสนุนปัจจัยที่เอ้ือต่อการลงทุนของ 
ภาคเอกชน  

(2) พัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ระยะแรกมุ่งให้ความส าคัญกับกลุ่มอุตสาหกรรม ที่เป็น 
Creative Original ซึ่งเป็นกลุ่มศิลปะต้นฉบับเชิงสร้างสรรค์ ได้แก่ (1) กลุ่มอุตสาหกรรมงานฝีมือและ 
หัตถกรรม (2) กลุ่มอุตสาหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรี (3) กลุ่มอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ และ (4) กลุ่ม 
Digital Content โดยการสร้างมูลค่าเพ่ิมและอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญา วัฒนธรรม การน า 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในกระบวนการผลิต ออกแบบ บรรจุภัณฑ์ การพัฒนาผู้ประกอบการ การสร้าง 
เครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์เพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตลอดจน  
ผลักดันให้น่าแนวคิดและองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในกิจกรรมสร้างสรรค์  
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(3) ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ และการสร้างการรับรู้โดยสนับสนุนการ จัดงาน
เทศกาลสร้างสรรค์ระดับนานาชาติเพ่ือสร้างจุดขายของพ้ืนที่  การส่งเสริมช่องทางการขายสินค้าสร้างสรรค์    
ที่หลากหลาย การส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ให้กับผู้บริโภคและคนในพื้นที่ รวมทั้งเชื่อมโยง
กับการท่องเที่ยวและการบริการที่เก่ียวข้อง และเข้าร่วมเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ต่างประเทศ  

2. พัฒนาการผลิตตามระบบเกษตรกรรมยั่งยืน เชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมแปรรูปมูลค่าสูง  
(1) ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานเกษตรปลอดภัย ต่อยอดสู่มาตรฐาน เกษตร

อินทรีย์ทั้งระดับชุมชนและมาตรฐานสากล และสนับสนุนการท่าเกษตรอินทรีย์วิถีชาวบ้านที่สามารถ  พัฒนา
เป็นเกษตรอินทรีย์เชิงพาณิชย์  

(2) ส่งเสริมการน าเทคโนโลยี นวัตกรรมและภูมิปัญญามาใช้ในกระบวนการผลิต สนับสนุน
การวิจัยและพัฒนาทางการเกษตรทั้งระบบ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรทั้งเชิง ปริมาณและ
คุณภาพ ส่งเสริมแนวคิด Food Valley ตลอดจนพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เป็นเกษตรอัจฉริยะ  

(3) พัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพตลอดห่วงโซ่คุณค่าในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนล่าง เชื่อมโยง กับ
อุตสาหกรรมฐานชีวภาพของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพ่ือยกระดับการผลิต 
สินค้าเกษตรที่เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมชีวภาพ  

3. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการบนฐานภูมิปัญญาและวัฒนธรรม เน้นกลุ่มท่องเที่ยว
ที่มีศักยภาพ ได้แก่ (1) กลุ่มท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและวิถีชีวิต (2) กลุ่มท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ       
(3) กลุ่มท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ (MICE) และ (4) กลุ่มธุรกิจบริการสุขภาพ  

(1) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและรูปแบบบริการด้านการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ และ สามารถ
สร้างมูลค่าเพ่ิมได้อย่างยั่งยืน โดยการยกระดับแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  พัฒนา
กิจกรรมการท่องเที่ยวและบริการรูปแบบใหม่ที่มีความเชื่อมโยงกับทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา  ท้องถิ่น 
ตลอดจนสนับสนุนการเชื่อมโยงระหว่างการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เพ่ือการพัฒนา  สู่อุตสาหกรรม
การแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) และยกระดับมาตรฐานการให้บริการด้านการท่องเที่ยว เชิงสุขภาพให้มี
คุณภาพมากขึ้น รวมทั้งสนับสนุนการเชื่อมโยงกับกลุ่มธุรกิจอ่ืนในห่วงโซ่คุณค่าการท่องเที่ยว  

(2) พัฒนาปัจจัยสนับสนุนการบริการด้านการท่องเที่ยว โดยพัฒนารูปแบบการ ท่องเที่ยว
และก าหนดกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เหมาะสม พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ืออ่านวยความสะดวกในการ  ท่องเที่ยว 
สนับสนุนการน่านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการยกระดับคุณภาพการให้บริการ พัฒนา  ศักยภาพ
บุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานและมีความเชี่ยวชาญ รวมทั้งส่งเสริมการเชื่อมโยงเครือข่าย ด้านการ
ท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์  

4.  เสริมศักยภาพของเมืองและพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพื่อรองรับการ
ขยายตัว ทางเศรษฐกิจ และเอื้อต่อการอยู่อาศัย  

(1) วางผังเมืองทั้งเมืองหลัก เมืองรอง และเมืองชายแดน เพ่ือรองรับการขยายตัวทาง 
เศรษฐกิจ ควบคู่กับการเป็นเมืองน่าอยู่ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเมือง พัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสูงเพ่ือรองรับสังคมดิจิทัล พัฒนาระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างมี 
ประสิทธิภาพเพ่ือการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน  

(2) สนับสนุนการขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนของภาค พัฒนาโครงข่าย  เส้นทาง
และระบบขนส่งย่อยที่เชื่อมต่อกับระบบหลักของประเทศและอนุภูมิภาคตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ 
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5.  พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิต เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาผู้สูงอายุสู่
การ เป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ (Active Aging) และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน  

(๑)  แก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิต  โดยส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ฐานราก  พัฒนาทักษะด้านอาชีพแก่คนยากจนให้ตรงกลุ่มเป้าหมายเพ่ือสร้างโอกาสในการเพ่ิมรายได้ให้
เพียงพอต่อการด่ารงชีวิต  โดยใช้ฐานข้อมูลด้านความยากจนที่มีอยู่  และส่งเสริมการเข้าถึงบริการภาครัฐให้
ครอบคลุม อาทิ บริการด้านการศึกษา และสาธารณสุข  

(๒) พัฒนาผู้สูงอายุสู่การเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ (Active Aging) โดยการพัฒนา ระบบ
การดูแลผู้สูงอายุ ส่งเสริมอาชีพและการมีงานท่าตามศักยภาพของผู้สูงอายุ รวมทั้งส่งเสริมการเรี ยนรู้ ตลอด
ชีวิตและสนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาของผู้สูงอายุในการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชน  

(๓) พัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน แนวทาง 
การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายในพ้ืนที่ โดยการยกระดับทักษะเดิมให้  
สูงขึ้น (Upskill) และการพัฒนาศักยภาพเสริมทักษะใหม่ (Reskill) 

6.  อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ า พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ าที่มีความสมดุล ป้องกันและ 
แก้ไขปัญหาหมอกควัน ปัญหาสิ่งแวดล้อมเมือง  

(๑) อนุรักษ์ฟ้ืนฟูระบบนิเวศและป่าไม้ในพ้ืนที่ป่าต้นน้ า โดยให้ความส าคัญกับการฟ้ืนฟูป่า
ต้นน้ าที่เสื่อมโทรมให้มีความอุดมสมบูรณ์ ตลอดจนส่งเสริมการปลูกป่าเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ป่าต้นน้ า สร้างฝาย 
ชะลอน้ า ปลูกพืชที่ช่วยอนุรักษ์ดินและน้ า ป้องกันแก้ไขปัญหาการบุกรุกท่าลายพ้ืนที่ป่า ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วนในพ้ืนที่/สนับสนุนการสร้างเครือข่ายการดูแลรักษาป่า ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้และ  
สร้างจิตส่านึกของประชาชนถึงความส าคัญของทรัพยากรป่าไม้  

(2) พัฒนาการบริหารจัดการน้ าในลักษณะนิเวศลุ่มน้ า โดยพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ าในพ้ืนที่
ตามความเหมาะสมทางภูมิสังคม เพ่ือให้เกิดความสมดุลทั้งในด้านการจัดหาและการใช้ เพ่ืออุปโภค  บริโภค 
การรักษาระบบนิเวศน์ทางน้ า การเกษตรกรรม และการอุตสาหกรรม เชื่อมโยงแหล่งน้ าระดับต่างๆ ให้มี
ประสิทธิภาพในการกระจายน้ าอย่างทั่วถึง เร่งรัดการรักษาพ้ืนที่ชุ่มน้ าอย่างจริงจัง อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและใช้ 
ประโยชน์แหล่งน้ าอย่างยั่งยืน  

(3) แก้ไขปัญหาหมอกควัน โดยสนับสนุนการประยุกต์ใช้วิธีการด้วยรูปแบบที่เกิด ผลส าเร็จ
มาแล้วในหลายพ้ืนที่ และปรับให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตของชุมชน เน้นการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาจาก ทุกภาค
ส่วนในการแสวงหาความรู้/เทคโนโลยีใหม่ที่จะเป็นทางเลือกให้เลิกพฤติกรรมการเผาวัสดุทางการ  เกษตร มี
การจัดตั้งเครือข่ายการเฝ้าระวังในพ้ืนที่/การลาดตระเวนเพื่อป้องปรามผู้ลักลอบฝ่าฝืนกฎหมาย และ บังคับใช้
ข้อกฎหมายต่างๆ ที่เก่ียวข้องอย่างเข้มงวด จริงจัง และรวดเร็ว  

(4) ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชน โดยจัดให้มีระบบก าจัดขยะและน้ า เสียด้วย 
เทคโนโลยีที่เหมาะสม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในหลากหลาย
รูปแบบ อาทิ การคัดแยกขยะที่ต้นทาง ลดการเกิดขยะ การน่าขยะกลับมาใช้ซ้ าให้เกิดประโยชน์ ส่งเสริมการ
สร้างความเข้าใจและความตระหนักรู้ให้กับประชาชนเพ่ือปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตแบบใหม่ที่ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ใช้มาตรการจูงใจในการลดขยะควบคู่กับมาตรการทางกฎหมายให้เกิดผลในทางปฏิบัติ  

(5) เตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยสนับสนุนองค์ความรู้ การ
จัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบฐานข้อมูลการสื่อสารโทรคมนาคม ส่งเสริมการพัฒนา  
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการจัดการภัยพิบัติเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการจัดการภัยพิบัติ และเพ่ิม  
ขีดความสามารถในการรองรับ/ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการพัฒนาองค์ความรู้และ 
เครื่องมือในการบริหารจัดการเพ่ือรองรับกับความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
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1.3.2 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (พ.ศ. 2566-2570)  

เป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน  1 (พ.ศ. 2566 - 2570) ประกอบด้วย 4 

ประเด็นการพัฒนาที่ใช้เป็นธงนา (flagships) ของการพัฒนาที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  โดยให้
ความส าคัญกับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในเชิงอนุรักษ์ตลอดห่วงโซ่คุณค่า การส่งเสริมการอนุรักษ์
วัฒนธรรมล้านนาไปพร้อมกับผลักดันให้เกิดการผสานทางวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล
อย่างสร้างสรรค์ และสร้างอัตลักษณ์การท่องเที่ยว ในรูปแบบต่าง ๆ การเพ่ิมศักยภาพการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ รองรับการท่องเที่ยวในรูปแบบ ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal Tourism) เพ่ือสร้างการเชื่อมโยงธุรกิจ
การท่องเที่ยวและบริการสู่ท้องถิ่น โดยเน้นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสร้างสรรค์ การพัฒนาศักยภาพ
การท่องเที่ยว เชิงธรรมชาติ การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ มีการส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตร
แปรรูปอาหารมูลค่าสูง (NTFV) อุตสาหกรรมสุขภาพความงาม สมุนไพร และหัตถอุตสาหกรรม ด้วยการ
เชื่อมโยงอัตลักษณ์ล้านนาผสานเทคโนโลยีนวัตกรรม (High Touch High Value) ตลอดห่วงโซ่คุณค่า การ
เพ่ิมศักยภาพอุตสาหกรรมดิจิทัล เทคโนโลยีชีวภาพ ให้มีโอกาสในการขยายฐานตลาดไปยังตลาดต่างประเทศ 
บนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษาพัฒนา โดยการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
ล้านนา (Creative Lanna) มีการส่งเสริมการเกษตรต้นทาง ในพ้ืนที่ (NTFV) ของผลผลิตทางการเกษตรที่
ส าคัญและโดดเด่น การส่งเสริมการเกษตรและอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การยกระดับการบริหาร
จัดการวัสดุทางการเกษตร ด้วยการนาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนวัตกรรมช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการลดฝุ่น
ควัน (PM 2.5) การสร้างมาตรการป้องกันการลุกลามของไฟป่า มาตรการปลอดการเผาในรูปแบบส่งเสริม
การสร้างอาชีพที่ลดมลภาวะ และการบูรณาการอย่างมีส่วนร่วมในการปลูกฝังจิตสานึกในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 
อย่างยั่งยืน โดยการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันและไฟป่ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน  1 เพ่ือนาไปสู่เป้าหมาย 
“พัฒนาพ้ืนที่บนพ้ืนฐานวัฒนธรรมสร้างสรรค์ สู่เศรษฐกิจมูลค่าสูงอย่างทั่วถึง” ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1 ซ่ึงมีความสอดรับกับการแผนพัฒนาที่ก าหนดไว้ในระดับต่าง ๆ ขณะเดียวกันกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1 ยังได้ยึดปัญหาและความต้องการของประชาชน ในพ้ืนที่เป็นวาระส าคัญของการก าหนดประเด็น
การพัฒนาเพ่ือให้สามารถนาศักยภาพของพ้ืนที่ที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนได้ 

ประเด็นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน  1 
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจท่องเที่ยวและการค้าในพื้นที่  
วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือสร้างการเชื่อมโยงธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการสู่ท้องถิ่น  
2. เพ่ือยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าแก่สินคา้และบริการท้องถิ่น โดยผสมผสานภมูิ

ปัญญา และเทคโนโลยีนวัตกรรม  
3. เพ่ือสรา้งมาตรฐานการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน  
4. เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการตลาดที่เน้นการเป็นแหล่งทอ่งเที่ยวปลายทาง (Destination) 
แนวทางการพัฒนา  
พัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยง 4 จังหวัด (จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัด

ล าปาง จังหวัดล าพูน) โดยยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การแพทย์แแผนไทย ส่งเสริมอัตลักษณ์
วัฒนธรรมล้านนาและพัฒนาหัตถกรรมท่องถิ่นของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 รวมถึงเพ่ิมศักยภาพการ
ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เพ่ือรองรับรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษต์ลอดห่วงโซ่คุณคา่ 
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ประเด็นการพัฒนาที่  2  การพัฒนาเศรษฐกิจมูลค่าสูงด้วยการส่งออกสินค้าและบริการ
นอกพื้นที่  

วัตถุประสงค์  
เป็นศูนย์แกลางทางการค้า การลงทุนของภาคเหนือ เชื่อมโยงความร่วมมือทางเศรษฐกิจทั้ง

ในและต่างประเทศ 
แนวทางการพัฒนา  
การส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปอาหารมูลค่าสูง  (NTFV)  อุตสาหกรรมสุขภาพความ

งาม  สมุนไพร  และหัตถอุตสาหกรรมของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน   1  ด้วยการเชื่อมโยงอัตลักษณ์
ล้านนาผสานเทคโนโลยีนวัตกรรม (High Touch High Value) ตลอดห่วงโซ่คุณค่าเพ่ือตอบสนองตลาดใน
กลุม่ประเทศเพ่ือนบ้านและ AEC บนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา  

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจเกษตรสร้างสรรค์  
วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรและผู้ประกอบการ  
2. เพ่ือยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพได้รับการรับรองมาตรฐาน  
3. เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่ผลิตผลการเกษตร ผลิตภัณฑ์การเกษตร 
แนวทางการพัฒนา  
เพ่ือส่งเสริมการเกษตรต้นทาง  และเกษตรแปรรูปในพ้ืนที่  (NTFV) ของผลผลิตทาง

การเกษตรที่ส าคัญและโดดเด่นในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 โดยการพัฒนาวัตถุดิบการเกษตรแบบ
หมุนเวียน รวมถึงการพัฒนารูปแบบการผลิตเพ่ือยกระดับมาตรฐานของสินค้าเกษตร  สร้างโอกาสในการ
จ าหน่ายเพื่อการเชื่อมโยงธุรกิจการค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมเพื่อลดฝุ่นควัน  
วัตถุประสงค์  
1. สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น หรืออยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เกื้อหนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
2. เพ่ืออนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติให้มีสภาพอุดมสมบูรณแบนพ้ืนฐานการมีส่วน

ร่วมของภาคีเครือข่ายและการใช้ประโยชน์อย่างมีคุณค่าที่ก่อให้เกิดความยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา  
เพ่ือส่งเสริมการเกษตรและอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยกระดับการบริหาร

จัดการวัสดุทางการเกษตร ด้วยการน าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนวัตกรรมช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการลดฝุ่น
ควัน (PM 2.5) พร้อมทั้งสร้างมาตรการปลอดการเผาทั้งรูปแบบของการส่งเสริมอาชีพและการบูรณาการ
อย่างมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและอากาศบริสุทธิ์ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1 อย่างยั่งยืน 
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1.3.3   แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2566 - 2570)  
  จังหวัดเชียงใหม่มีพ้ืนที่ประมาณ 12.57 ล้านไร่ มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 1 ของภาคเหนือ 
และเป็นอันดับ 2 ของประเทศ มีประชากร 1.785,791 คน 840,721 ครัวเรือน โดยจังหวัดมีศักยภาพใน
หลายด้านที่ส่งผลให้มีความโดนเด่น อาทิ เส้นทางคมนาคมที่สะดวกสามารถเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดและ
ระหว่างประเทศสถาบันการศึกษาเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ สถานที่ท่องเที่ยวมีความหลากหลายทั้งทาง
ธรรมชาติ วัฒนธรรมและสุขภาพ สินค้าทางการเกษตร พืชผัก ผลไม้ เมืองหนาวที่โดดเด่นและมีคุณภาพ
มาตรฐาน รวมทั้งมีศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ประเพณี ประวัติศาสตร์ ที่มีเอกลักษณ์แบบล้านนา ที่จะ
สนับสนุนให้จังหวัดเชียงใหม่เป็น “นครแห่งชีวิตและความม่ังคั่ง” (City of Life and Prosperity) เพ่ือมุ่ง
ไปสู่การเป็นเมืองที่ให้ความสุขและชีวิตที่มีคุณค่าแก่ผู้อยู่อาศัยและผู้มาเยือนในฐานะเมืองที่น่าอยู่และน่า
ท่องเที่ยวในระดับโลก ภายใต้การพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ครอบคลุมการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว การเกษตร การค้า การลงทุน การเป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้ ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัย และทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดม
สมบูรณ์ โดยน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการพัฒนา และขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมาย
ภายใต้ 5 ประเด็นการพัฒนา คือ (1) การส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เน้นคุณค่าที่สามารถปรับตัวตาม
สถานการณ์เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่น (2) การขับเคลื่อนเกษตรเพ่ิมมูลค่า เกษตรแปรรูปมูลค่าสูง และ
นวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต ภายใต้ BCG Model(3) การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ (Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation)และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) (4) การ
จัดการเชิงรุกในปัญหาฝุ่นควัน (PM2.5) และการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 
และ (5) การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย  เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เน้นคุณค่าที่สามารถปรับตัว

ตามสถานการณ์เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่น 
วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว 
2. เพ่ือสร้างมูลค่ าเพ่ิมทางดา้นการท่องเที่ยว สินคา้ และบริการ 
3. เพ่ือสร้างการเชื่อมโยงของธุรกิจการท่องเที่ยวสู่ชุมชนและท้องถิ่น 
แนวทางการพัฒนา  
1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกทางการ

ท่องเที่ยวและบริการ 
2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว สินคา้ และบริการ 
3. ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชนและท้องถิ่น เชื่อมโยงสู่ระดับสากล 
4. ส่งเสริมและพัฒนาการประช าสัมพันธ์และการตลาดทางการท่องเที่ยวและบริการ 
แผนงาน  
แผนงานที่ 1 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก

ทางการท่องเที่ยวและบริการ 
แผนงานที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ผู้ประกอบการ และกิจกรรมการท่องเที่ยว 

สินค้าและบรกิาร 
แผนงานที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาการประช าสัมพันธ์และการตลาดทางการท่องเที่ยวและ

บริการ 
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ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การขับเคลื่อนเกษตรเพิ่มมูลค่า เกษตรแปรรูปมูลค่าสูง และ
นวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตภายใต้ BCG Model 

วัตถุประสงค์  
1. ยกระดับการผลิตสินค้ าเกษตรให้มีคุณภาพ ได้รับการรับรองมาตรฐาน 
2. เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรและผู้ประกอบการ 
3. พัฒนาสินค้ า/ผลิตภัณฑ์เกษตร เกษตรแปรรูป และอาหารให้มีมูลค่ าเพ่ิมขึ้น 
แนวทางการพัฒนา  
1. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ และเกษตรแปรรูปมูลค่ าสูงให้

มีมาตรฐาน 
2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ผู้ประกอบการ และสถาบันเกษตรกรให้มี

ความสามารถในเชิงธุรกิจ 
3. ส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการยกระดับการผลิตและการ

ประกอบธุรกิจภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) 
4. ขับเคลื่อนและพัฒนาการเกษตรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
5. ส่งเสริมและเชื่อมโยงการประช าสัมพันธ์และการตลาดทางการเกษตร 
6. พัฒนาศักยภาพโครงสร้างพ้ืนฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวกทางการเกษตร 
แผนงาน  
แผนงานที่ ๑ การส่งเสริมเกษตรเพ่ิมมูลค่ า 
แผนงานที่ ๒ การส่งเสริมเกษตรแปรรูปมูลค่ าสูงและนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต ภายใต้ 

BCG Model 
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์  

(Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs) 
วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือยกระดับอุตสาหกรรมเป้าหมายของจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหาร

อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ อุตสาหกรรม MICE และธุรกิจสุขภาพ ให้มีศักยภาพและขีดความสามารถในการ
แข่งขันในระดับสากล 

2. เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการด้วยการพัฒนาระบบนิเวศ Ecosystem ให้
เอ้ือต่อการประกอบธุรกิจได้อย่างยั่งยืน 

3. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการน าความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ในการ
ประกอบธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม 

แนวทางการพัฒนา  
1. สร้างมูลค่าเพ่ิมในอุตสาหกรรมเป้าหมายด้วยนวัตกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
2. ส่งเสริมการด าเนินธุรกิจบนฐานนวัตกรรมเชื่อมโยงกับภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ของ

ท้องถิ่น 
3. สร้างระบบนิเวศและกลไกในการผลักดันให้เกิดธุรกิจและผู้ประกอบการใหม ่
แผนงาน  
แผนงานที่ 1 พัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
แผนงานที่ 2 การพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการและบุคลากรในภาคธุรกิจ 
แผนงานที่ 3 การพัฒนาระบบนิเวศและกลไกการผลักดันการค้ าการลงทุนในพ้ืนที่ 



30 

 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การจัดการเชิงรุกในปัญหาฝุ่นควัน (PM2.5) และการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 

วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือจัดการปัญหาฝุ่นควัน (PM2.5) เชิงรุกแบบบูรณาการ 
2. เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์และแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมช าติและ

สิ่งแวดล้อม 
3. เพ่ือการสร้างจิตส านึกสาธารณะ เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 
4. เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการของเสียและ

พลังงาน 
แนวทางการพัฒนา  
1. การสร้างความตระหนักรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชน 
2. รักษาและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมช าติและสิ่งแวดล้อมสู่ความ

ยั่งยืนระดับท้องถิ่น 
3. ส่งเสริมเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
4. อนุรักษ์พันธุกรรมพืชและพัฒนาชนบทเชิงพ้ืนที่ ประยุกต์ตามแนวพระราชด าริ 
5. บริหารจัดการทรัพยากรน้ าในพื้นที่อย่างมีธรรมาภิบาล 
6. จัดท าแผนและขับเคลื่อนแผนชุมชนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามบริบท

เชิงพ้ืนที่ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการสร้างระบบข้อมูลและพัฒนากลไกการขับเคลื่อนแผนแบบบูรณาการในระดับ
พ้ืนที ่

7. เสริมสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน ขับเคลื่อนปรับเปลี่ยนพืชเชิงเดี่ยวไปเป็น
พืชเศรษฐกิจสีเขียว โดยประยุกต์ใช้ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจสีเขียว
อย่างยั่งยืนเพิ่มขึ้น 

8. พัฒนาองค์ความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือพัฒนาสู่นวัตกรรมให้เกิด
การเปลี่ยนแปลง 

แผนงาน  
แผนงานที่ ๑ การแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน (PM2.5) เชิงรุกแบบบูรณาการ 
แผนงานที่ ๒ ก ารอนุรักษ์  พัฒนา  และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมี

ส่วนร่วม 
ประเด็นการพัฒนาที่  5  การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ  เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย  

เพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน 
วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือส่งเสริมสังคมคุณภาพ พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกช่วงวัย กลุ่มเปราะบาง และ

รองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
2. เพ่ือสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
3. เพ่ือส่งเสริมและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และพระราชปณิธาน 
4. เพ่ือเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง สังคมเมืองปลอดภัยและสงบสุข 
5. เพ่ือส่งเสริมความมั่นคง และสงบสุขพื้นที่ชายแดน 
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แนวทางการพัฒนา  
1. พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกช่วงวัย กลุ่มเปราะบาง  และรองรับสังคมสูงวัยอย่างมี

คุณภาพ 
2. ลดความเหลื่อมล้ าของสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยใช้กลไกประชารัฐ 
4. เพ่ิมประสิทธิภาพด้านความม่ันคงภายใน มุ่งเนน้การบูรณาการความร่วมมือของทุกภาค

ส่วนเพ่ือรับมือกับปัญหาภัยคุกคามด้านความมัน่คงทุกรูปแบบ 
5. เพ่ิมประสิทธิภาพและความพร้อมด้านความม่ันคงตามแนวชายแดน 
6. เพ่ิมประสิทธิภาพและเตรียมความพร้อมเพ่ือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และความ

ปลอดภัยทางถนนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
แผนงาน  
แผนงานที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกช่วงวัย กลุ่มเปราะบาง และรองรับสังคมสูงวัย

อย่างมีคุณภาพ 
แผนงานที่ 2 ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และขับเคลื่อน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และพระราชปณิธาน 
แผนงานที่ 3 เพ่ิมประสิทธิภาพด้ านความมั่นคงภายใน และมั่นคงชายแดน โดยบูรณาการ

ความร่วมมือทุกภาคส่วน รองรับปัญหาภัยคุกคามด้านความม่ันคงทุกรูปแบบ 
แผนงานที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพและเตรียมความพร้อมเพ่ือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

และความปลอดภัยทางถนนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

1.3.4  เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals-SDGs) 
การด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่  มีความ

สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนใน 12 เป้าหมาย ไดแ้ก่ 
1) ขจัดความยากจน 
2) ขจัดความอดอยาก 
3) สุขภาพดีและความเป็นอยู่ที่ดีพร้อม 
4) การศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
5) สุขาภิบาลและน้ าสะอาด 
6) การมีพลังงานสะอาดใช้อย่างเพียงพอ 
7) ลดความเหลื่อมล้ าระหว่างบุคคล และชุมชน 
8) พัฒนาภาคอุตสาหกรรม นวัตกรรมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
9) ลดความเหลื่อมล้ าระหว่างบุคคล และชุมชน 
10) สร้างให้เกิดชุมชนเมืองที่ยั่งยืน 
11) การผลิตและการบริโภคที่รับผิดชอบ 
12) การเสริมสร้างเครือข่ายให้บรรลุเป้าหมาย 
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1.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่  (พ.ศ. 
2566- 2570) 

1.4.1  วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ 
“ยกระดับคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจมั่นคง สังคม สิ่งแวดล้อมยั่งยืน บริการสาธารณะที่ได้

มาตรฐาน” 
1.4.2  ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 7 ยุทธศาสตร์  (จัดตามล าดับความส าคัญ) 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกัน  บรรเทาสาธารณภัย  และรักษาความสงบเรียบร้อย 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
เป้าประสงค์ 
1. คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดได้ตามมาตรฐาน 
2. การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในท้องถิ่นระหว่างสถานศึกษา  องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นภาคเอกชน และหน่วยงานด้านการศึกษาในระดับพ้ืนที่ 
3. ส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์ ปฐมวัย 

วัยเด็ก วัยรุ่นวัยเรียน วัยผู้ใหญ่ วัยแรงงาน และวัยผู้สูงอายุ 
4. ลดความเหลื่อมล้ า เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการสาธารณะด้านการศึกษาและการส่งเสริม

คุณภาพชีวิตให้มีความเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 
5. ประชาชนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดีขึ้น  และมีความ

เป็นอยู่ดีเพ่ิมข้ึน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
เป้าประสงค์ 
1. เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และผู้ประกอบการมีการพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพ

หรือกิจการให้มีมูลค่าสูงข้ึนทางเศรษฐกิจ และมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
2. จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองหลักด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว มีอัตราการขยายตัวและ

เติบโตทางเศรษฐกิจเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง และเป็นเป้าหมายการท่องเที่ยวที่รู้จักในระดับสากล 
3. เศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่มีความมั่นคง สามารถพ่ึงตนเองได้ภายใต้ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เป้าประสงค์ 
1. ส่งเสริมการท างานบูรณาการระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ อนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบนิเวศและ

แหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ อาท ิภาคเกษตร ให้เกิดการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ 
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2. การบริหารจัดการไม่ให้เกิดความขัดแย้งในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
และสร้างระบบฐานข้อมูลและธนาคารพันธุกรรมให้ความส าคัญกับพันธุกรรมพืชท้องถิ่นที่มีคุณค่าต่อระบบ
นิเวศ 

3. น าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการพ้ืนที่เสี่ยงต่อการถูกบุกรุกพร้อมทั้งให้มีการ
บริหารจัดการเชิงพ้ืนที่และมีการบูรณาการทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ ติดตาม และเฝ้าระวัง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เป้าประสงค์ 
1. พัฒนาองค์ความรู้เครื่องมือและทักษะการสร้างการเรียนรู้ในการปลูกฝังวัฒนธรรม

ประเพณีท่ีพึงประสงค์ผ่านการเรียนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ 
2. สร้างความเข้มแข็งและ ฟ้ืนฟู ของสถาบันทางศาสนา เพ่ือให้คนในสังคมมีคุณธรรม และ

เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ให้แก่ประชาชน 
3. ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรม โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน อนุรักษ์พัฒนาและสืบสานมรดกทาง

ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
เป้าประสงค์ 
1. พัฒนาโครงข่ายถนนเพ่ือรองรับปริมาณความต้องการเดินทาง ขนส่งสินค้าระหว่างพ้ืนที่ 

และสนับสนุนการพัฒนาเมือง พ้ืนที่เกษตรกรรม ท่องเที่ยว อุตสาหกรรม และเชื่อมต่อกันในระบบขนส่ง
รูปแบบอื่น 

2. บ ารุงรักษาโครงข่ายถนนที่มีอยู่ในปัจจุบันให้มีคุณภาพและความปลอดภัย  เป็นระบบ
เสริมเชื่อมต่อการเดินทาง โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาทางข้าม ทางเท้า และทางจักรยาน 

3. พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองและพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกภายในสถานี
รองรับการเดินทางของคนทุกกลุ่ม และยกระดับการพัฒนาสถานีให้เป็นศูนย์กลางการเดินทางของพ้ืนที่ 

4. น าระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารจัดการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย และรักษาความสงบเรียบร้อย 
เป้าประสงค์ 
1. สนับสนุนการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยด้วยการพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมด้าน

การจัดการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
2. บูรณาการระบบการจัดการในภาวะฉุกเฉินให้จังหวัดมีมาตรฐานระบบบัญชาการ

เหตุการณ์ที่มีเอกภาพรองรับสาธารณภัยรูปแบบใหม่ได้ครอบคลุมทุกมิติ 
3. เพ่ิมประสิทธิภาพการฟื้นฟูอย่างยั่งยืนด้วยการพัฒนาระบบและมาตรการในการฟื้นฟูที่ดี

กว่าเดิมและปลอดภัยกว่าเดิม เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ประสบภัยอย่างท่ัวถึง 
4. ขับเคลื่อนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม  โดยเพ่ิมขีด

ความสามารถและน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนางานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
5. การปรับระบบนิเวศ (สภาพแวดล้อม) ที่เหมาะสมโดยการเสริมสร้างปัจจัยที่เอ้ือต่อการ

ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย อาทิ ครอบครัว โรงเรียน และชุมชน 
6. ก าหนดแผนการดูแลและการบ าบัดรักษาที่เหมาะสม ให้การติดตามช่วยเหลือ ครอบคลุม

ทุกมิติตลอดจนการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สามารถอยู่ร่วมใน
สังคมชุมชนได้อย่างปกติสุข 
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ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
เป้าประสงค์ 
1. ปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ถึงความส าคัญของสถาบันหลักของชาติ  การยึดมั่นใน

ระบอบการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  รณรงค์เสริมสร้างความรักและ
ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยและชาติไทย 

2. ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความสามัคคีปรองดองในทุกระดับพร้อมกับสนับสนุนการเข้ามามี
ส่วนร่วมของภาคประชาชน 

3. ส่งเสริมการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะที่เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะ
ภาคประชาชน ภาคเอกชน ด าเนินการในบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะต่าง ๆ สามารถตรวจสอบ
การท างานขององค์กรได้อย่างเหมาะสม 

4. เน้นการให้บริการขององค์กรที่สามารถอ านวยความสะดวกให้กับประชาชนได้อย่าง
รวดเร็ว โปร่งใส ให้เป็นภาครัฐของประชาชน เพ่ือประชาชน โดยน าเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมมา
ประยุกต์ใช้ในการให้บริการประชาชน 

5. ปรับปรุงการท างานเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาบริการภาครัฐที่มีคุณค่าและได้มาตรฐาน
สาก ล มีการท างานด้วยระบบดิจิทัล มีการพัฒนาบริการเดิมและสร้างบริการใหม่ที่ขับเคลื่อนโดยความ
ต้องการของประชาชนภาคธุรกิจ และผู้ใช้บริการ 

6. เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรขององค์กรให้เป็นคนดีมีคุณธรรม  จริยธรรม มีจิตส านึก 
และเป็นคนเก่งมีความรู้ความสามารถในการท างานรับใช้ประเทศชาติและประชาชนในท้องถิ่น
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2. ยุทธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
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
กระจายงบประมาณ
และโครงการด้าน
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ การ
คมนาคมขนส่งในพ้ืนที่ 
    

พัฒนาและปรั บป รุ ง
โครงสร้างพ้ืนฐานทาง
การเกษตร การคมนาคม
ขนส่ ง  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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๒)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 
 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ 
ภาคเกษตรกรรมและ
ประชาชน ยึดหลักตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ใน
การประกอบอาชีพ 
พ่ึงพาตนเองได้ 
ก่อให้เกิดภูมิคุ้มกันทาง
เศรษฐกิจ  
 

เกษตรกร ที่รวมกลุ่ม/
เครือข่าย พัฒนา
ยกระดับการผลิต 
สินค้า/บริการตาม
ศักยภาพของชุมชนตาม
แนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง เพ่ือการบริโภค
และการผลิตเพ่ือ
จ าหน่าย 
 

รอ้ยละของเกษตรกร    
ที่รวมกลุ่ม/เครือข่าย 
พัฒนายกระดับการผลิต 
สินค้า/บริการตาม
ศักยภาพของชุมชนตาม
แนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง เพ่ือการบริโภค
และการผลิตเพ่ือ
จ าหน่าย 
 

กระตุ้นและสร้าง
เครือข่ายการพัฒนาการ
เกษตร โดยผสมผสาน
กับการน าเทคโนโลยีมา
ใช้ในการพัฒนา
ประสิทธิภาพการผลิต
เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้กับภาคเกษตรกรรม 
บนพื้นฐานของแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงอย่างเป็นธรรม
และต่อเนื่อง  

๓)  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน 
 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ 
ชุมชนมีจิตส านึกและมี
ส่วนร่วมในการพัฒนา
เป็นเครือข่ายชุมชนแห่ง
การปฏิบัติ ในด้านการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อม การจัดการ
ทรั พ ย า ก ร ธ ร รม ช า ติ
สิ่ ง แ ว ดล้ อ มแล ะกา ร
อนุรักษ์ระบบนิเวศน ์ 

 
 

1.  การปลูกต้นไม้ใน
พ้ืนที่ป่าต้นน้ า พ้ืนที่
สาธารณะ  

1. ร้อยละของการปลูก
ต้นไม้ในพ้ืนที่ป่าต้นน้ า 
พ้ืนที่สาธารณะ  

กระตุ้นปลูกจิตส านึกให้
เกิดการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน ในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ระบบนิเวศน์ในพ้ืนที่
อย่างเป็นรูปธรรมและ
ต่อเนื่อง 

2. การก่อสร้างฝาย 
ต้นน้ า ล าธาร  

2. ร้อยละของการ
ก่อสร้างฝายต้นน้ าล า
ธาร  

3.  ครัวเรือนที่มีการคัด
แยกและก าจัดขยะมูล
ฝอยที่ถูกต้อง   

3. ร้อยละของครัวเรือน
ที่มีการคัดแยกและ
ก าจัดขยะมูลฝอยที่
ถูกต้อง   

4. การบูรณาการใน
การบริหารจัดการ
ปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น 
หมอกควันไฟป่าและ
อุทกภัยระหว่าง
หน่วยงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
กับหน่วยงานภาครัฐ
และภาคีพัฒนาที่
เกี่ยวข้อง 

4. จ านวนการบูรณา
การในการบริหาร
จัดการปัญหา
สิ่งแวดล้อม เช่น หมอก
ควันไฟป่าและอุทกภัย
ระหว่างหน่วยงาน
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น กับหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคีพัฒนา
ที่เก่ียวข้อง 
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 ๔) ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ 
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 

ส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้
ด้านศิลปวัฒนธรรม 
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  
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 ๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม  
 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ 
ประชาชนกลุ่มต่างๆ 
โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและ
เยาวชน ผู้สูงอายุ คน
พิการ และผู้ประสบ
ปัญหา ทางสังคม ได้รับ
บริการและสวัสดิการจาก
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอย่างทั่วถึง 
รวดเร็วและเป็นธรรม   
บนพื้นฐานของการพึ่งพา
ตนเอง 
 

1.  การจัดกิจกรรม
ส่งเสริมและสนับสนุน
ประชาชน ผู้ท่ีด้อย
โอกาส ผู้ประสบปัญหา
สังคม ทั้งในด้าน
การศึกษา การจัด
สวัสดิการ การสงเคราะห์ 
การส่งเสริมสุขภาวะ การ
ป้องกันโรค และฟื้นฟู
สมรรถภาพ การพัฒนา
อาชีพ การเข้าถงึปัจจัย
การผลิต     

1. ร้อยละของการ
กระจายงบประมาณและ
โครงการด้าน
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ การ
คมนาคมขนส่งในพื้นที ่
    

1.ส่งเสริมการศึกษาและ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
2.ส่งเสริมสุขภาวะท่ีดี
ของประชาชน 
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 การส่งเสริม
สุขภาวะ การพัฒนา
อาชีพ การเข้าถงึปัจจัย
การผลิต   

2. ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนท่ีรับ
บริการระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ และการ
คมนาคมขนส่งในพื้นที ่
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



34 

 

6) ยุทธศาสตร์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน 
  

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ 
1. ประชาชนมีความ
สามัคคีและร่วมมือกัน ให้
สามารถป้องกันและรับมือ
กับ สาธารณภัยต่างๆได้
อย่างมีประสิทธิภาพ   

 

1.  จุดเสี่ยงในพ้ืนที่
ชุมชน ที่อาจจะเกิดการ
แพร่ระบาดของยาเสพ
ติด รวมทั้งปัญหา
อาชญากรรม และปัญหา
ด้านต่างๆ ในชุมชน  

1.  จ านวนจุดเสี่ยงในพ้ืนที่
ชุมชน ที่อาจจะเกิดการแพร่
ระบาดของยาเสพติด 
รวมทั้งปัญหาอาชญากรรม 
และปัญหาด้านต่างๆ ใน
ชุมชนลดลง 

ส่งเสริมเครือข่ายภาค
ประชาชน ให้มีความ
สามัคคีตระหนักและมีส่วน
ร่วมในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาในชุมชนโดย
ชุมชน พัฒนาบุลากร
เทคโนโลยีและ
กระบวนการอ่ืนที่
ก่อให้เกิดความสงบ
เรียบร้อยและความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน และการป้องกัน
แก้ไขปัญหายาเสพติดและ
อบายมุข ภายในชุมชน 

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

2. จ านวนที่เพ่ิมข้ึนของ
อาสาสมัครในการเฝ้าระวัง 
ให้ข้อมูลประชาสัมพันธ์และ
รณรงค์ป้องกันภัยต่างๆที่
อาจเกิดในชุมชน อัน
เกี่ยวกับการละเมิด
กฎหมายของรัฐ และการ
ประกอบอาชีพที่ผิด
กฎหมาย   

2.  ลดปัญหายาเสพติด 
และสร้างความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินในชุมชน 
 

3. กิจกรรมรณรงค์และ
การป้องกันภัยจาก
อุบัติเหตุจราจรบนท้อง
ถนน การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย การ
ป้องกันแก้ไขปัญหายา
เสพติดและอบายมุข   

3. จ านวนกิจกรรมรณรงค์
และการป้องกันภัยจาก
อุบัติเหตุจราจรบนท้อง
ถนน การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย การ
ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดและอบายมุข   

 

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

4. ระดับความพึงพอใจของ
ประชาชน ต่อการป้องกัน
ภัยจากอุบัติเหตุจราจรบน
ท้องถนน การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย การ
ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดและอบายมุขในชุมชน   
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   ๗) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ 
องค์ ก รมี ก า รบ ริ ห า ร
จั ด ก า ร ภ า ย ใ ต้ ห ลั ก      
ธรรมาภิบาลและการมี
ส่ วนร่ วมของทุ กภาค
ส่วน  

  
 

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. ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วนใน
การตรวจสอบควบคุม 
 

2. จ านวนเรื่องร้องเรียน
จากชุมชน กลุ่มองค์กร 
หน่วยงานและผู้มีส่วนได้
เสียจากการด าเนินงาน
ในการพัฒนาของ
ท้องถิ่น   

2. จ านวนเรื่องร้องเรียน
จากชุมชน กลุ่มองค์กร 
หน่วยงานและผู้มีส่วนได้
เสียจากการด าเนินงาน
ในการพัฒนาของ
ท้องถิ่น ลดลง  

 

2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)   
    การก าหนดต าแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ได้มีการก าหนดต าแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ.๒61-๒๕65) 
ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ที่ก าหนดต าแหน่งการพัฒนา (Positioning)  คือ  Food Valley  
เกษตรอินทรีย ์เกษตรปลอดภัย (พืชผักเมืองหนาว ล าไย มะม่วง กาแฟ สมุนไพร/ไก่ประดู่หางด า นมพรีเมียม) 
และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวนรอบปี พ.ศ. 
2565 ที่ก าหนดต าแหน่งการพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่  คือ เมืองแห่งเกษตรปลอดภัย: Northern Food 
Valley  เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว จึงก าหนดต าแหน่งการพัฒนา (Positioning) คือ “ศูนย์กลางการ
พัฒนาการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” Central Agricultural Development 
Sufficient economy โดยมุ่งเน้นการด าเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
เกษตรเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน  ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาและแก้ไขปัญหา ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยชุมชนยึดหลักและปฏิบัติตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีอาชีพ พ่ึงพาตนเองได้ 
ก่อให้เกิดภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจ เน้นการสนับสนุนให้เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตทางด้าน
การเกษตร ในพ้ืนที่ ได้แก่ข้าวปลอดโรคเพ่ือเป็นเมล็ดพันธุ์ เกษตรปลอดสารพิษ โดยสร้างความหลากหลาย
และการบริหารจัดการสมัยใหม่ และสร้างมูลค่าเพ่ิม โดยการน าวัฒนธรรมล้านนามาสร้างเอกลักษณ์และ
เรื่องราว เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้า ด ารงความเป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติโดยฟ้ืนฟูและบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้และแหล่งน้ า   
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๒.๘  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

ยุทธศาสตร ์
ชาติ  ๒๐  ปี 

 

 
ความมั่นคง 

 
การสร้าง

ความสามารถใน
การแข่งขัน 

 
การพัฒนาและ

เสริมสร้างศักยภาพ
คน 

 

การสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและ
ความเท่าเทียมกันใน

สังคม 

 
การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อม 

 
การปรบัสมดุลพัฒนา

ระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
ฉบับท่ี ๑3 

(พ.ศ.2566- 
2570) 

 

ไทยเป็นประเทศ 
ชั้นน าด้านสินค้า
เกษตรและเกษตร
แปรรูปมูลค่าสูง 

 

ไทยเป็นจุดหมาย
ของการท่องเท่ียวที่
เน้นคุณภาพและ

ความยั่งยืน 

 

ไทยเป็นฐานการผลิต
ยานยนต์ไฟฟ้าท่ี
ส าคัญของโลก 

 

ไทยเป็นศูนย์กลางทาง
การแพทย์และสขุภาพ

มูลค่าสูง 

 

ไทยเป็นประตูการค้าการ
ลงทุนและยุทธศาสตร์
ทางโลจิสติกส์ทีส่ าคัญ

ของภูมภิาค 

 

ไทยเป็นศูนย์กลาง
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะและอุตสาหกรรม

ดิจิทัลจองอาเซียน 

 

ไทยมีวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมที่
เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง
และสามารถแข่งขันได้ 

 

ไทยมีพื้นที่และเมือง
อัจฉริยะที่น่าอยู่ 

ปลอดภัย เติบโตได้
อย่างย่ังยืน 

ไทยมีความยากจนข้าม
รุ่นลดลง และคนไทยทุก
คนมีความคุ้มครองทาง

สังคมที่เพียงพอ 
เหมาะสม 

 

ไทยมีเศรษฐกจิ
หมุนเวียนและสังคม

คาร์บอนต่ า 

 

ไทยสามารถลดความเสี่ยง
และผลกระทบจากภัย

ธรรมชาติและการเปลี่ยน 
แปลงสภาพภมูิอากาศ 

 
ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง 

มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง  
ตอบโจทย์การพัฒนา 

แห่งอนาคต 

 
ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย  
มีประสิทธิภาพ และ
ตอบโจทย์ประชาชน 



37 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                         

 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร ์
จังหวัด 

เชียงใหม่ 
(พ.ศ.2566-

2570) 
 

การส่งเสริมอุตสาหกรรม
ท่องเท่ียว เน้นคุณค่าที่
สามารถปรับตัวตาม

สถานการณ์เพ่ือขับเคลื่อน
เศรษฐกิจท้องถิ่น 

 

การขับเคลื่อนเกษตร
มูลค่าเพ่ิม เกษตรแปรรูป
มูลค่าสูง และนวัตกรรม

อาหารแห่งอนาคต ภายใต้ 
BCG Model 

 

การยกระดับการค้าการลงทุนบน
ฐานเศรษฐกจิสร้างสรรค์ 
(Creative Economy) 

นวัตกรรม (Innovation) และ
การพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs) 

การจัดการเชิงรุกในปัญหาฝุ่น
ควัน (PM2.5) และการรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 

ยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด 
ภาคเหนือ
ตอนบน 1 

 
การพัฒนาเศรษฐกจิการ

ท่องเท่ียวและการค้าในพ้ืนที่ 
 

 
การพัฒนาเศรษฐกจิมูลค่าสูง
ด้วยการส่งออกสินค้าและ

บริการนอกพื้นที ่
 

 
การพัฒนาเศรษฐกจิเกษตร

สร้างสรรค ์
 

 
การพัฒนาเศรษฐกจิ

สิ่งแวดล้อมเพ่ือลดฝุ่นควัน 
 
 

ยุทธศาสตร ์
การพัฒนา
ของ อปท. 

ในเขตจังหวัด 
(พ.ศ.2566-

2570) 
 

การพัฒนาด้าน
การศึกษาและ

พัฒนาคุณภาพชีวิต 

การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ

ท่องเท่ียว 

การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

การพัฒนาด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 

ประเพณี  
และภูมปิัญญาท้องถิ่น 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ

บ้านเมืองที่ดี 

การพัฒนาด้าน 
การป้องกัน บรรเทา
สาธารณภัย และ
รักษาความสงบ

เรียบร้อย 

ยุทธศาสตร ์
การพัฒนา 

อปท. 
(พ.ศ.2566-

2570) 
 

การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน
เพ่ือรองรับการ
พัฒนาเศรษฐกจิ

และสังคม 

การพัฒนาเศรษฐกจิ
การเกษตรตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ไปสู่ความยั่งยืน 

การอนุรักษ ์ฟ้ืนฟู
และสืบสาน 

ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

สิ่งแวดล้อมและ
ระบบนิเวศน์อย่าง

ยั่งยืน 

การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 

การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยและการรกัษา

ความสงบ
เรียบร้อยในชุมชน 

การพัฒนาการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ 
เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย 
เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของ

ประชาชน 
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การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อรองรับ
การพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคม 
 
 

การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและ
สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 
 
 

การพัฒนาเศรษฐกิจ
การเกษตรตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ไปสู่ความยั่งยืน 

การบริหารจัดการ
ทรัพยากร ธรรมชาติ 

สิ่งแวดล้อม และระบบ
นิเวศน์อย่างยั่งยืน 

 
 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ 
 
 

เป้าประสงค์  
ระบบโครงสร้าง
พื้นฐานทางการเกษตร 
การคมนาคมขนส่ง 
สาธารณูปโภค  และ
สาธารณูปการ มี
ประสิทธิภาพ สามารถ
ก่อให้เกิดมูลค่าทาง
เศรษฐกิจของชุมชน/
ท้องถิ่น 

 
 

กลยุทธ ์
พัฒนาและปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐาน
ทางการเกษตร การ
คมนาคมขนส่ง 
สาธารณูปโภค   
และสาธารณูปการ 
ทีจ่ าเป็น 

 

กลยุทธ ์
กระตุ้นและสร้างเครือข่าย
การพัฒนาการเกษตร โดย
ผสมผสานกับการน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการ
พัฒนาประสิทธภิาพการ
ผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับภาคเกษตรกรรม บน
พื้นฐานของแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงอยา่ง
เป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 

 
 
 

เป้าประสงค์ 
ภาคเกษตรกรรมและ
ประชาชน ยึดหลักตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ใน
การประกอบอาชพี 
พึ่งพาตนเองได้ ก่อให้ 
เกิดภูมิคุ้มกันทาง
เศรษฐกิจ 

 

 

เป้าประสงค์ท่ี ๕ 
 
 

 

เป้าประสงค์ท่ี ๖ 
 
 

การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 

 
 

การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
และการรักษาความ

สงบเรียบร้อยในชุมชน 
 

กลยุทธ ์
กระตุ้นปลูกจิตส านกึ
ให้เกิดการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน ใน
การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวด ล้อม 
และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และระบบนิเวศน์ใน
พื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม
และต่อเนื่อง 

เป้าประสงค์ 
ชุมชนมีจิตส านึกและมี
ส่วนร่วมในการพัฒนา
เป็นเครือข่ายชุมชน
แห่งการปฏบิัติ ในด้าน
การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาสิ่ง แวดล้อม 
การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอ้มและการ
อนุรักษ์ระบบนิเวศน ์ 

 
 
 

เป้าประสงค์  
ชุมชนและองค์กรภาค
สังคมในท้องถิ่นสามารถ
อนุรักษ์ฟื้นฟ ูและสืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรมจารีต
ประเพณีและภูมิปัญญา
อันเป็นเอกลักษณ์ของ
ท้องถิ่นของตนให้ด ารงอยู่
ได้อย่างยั่งยืน 

กลยุทธ ์
ส่งเสริมพัฒนา
องค์ความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 
สถาปัตยกรรม 
จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญา
ท้ อ ง ถิ่ น โ ด ย
เชื่อมโยงวิถีชีวิต
ชุมชน  

 

  
 

เป้าประสงค์ 
ประชาชนกลุ่มต่างๆ 
โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและ
เยาวชน ผู้สูงอาย ุคนพิการ 
และผู้ประสบปัญหา ทาง
สังคม ได้รับบริการและ
สวัสดิการจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอยา่งทั่วถึง 
รวดเร็วและเป็นธรรม   บน
พื้นฐานของการพึ่งพาตนเอง 

 
 

เป้าประสงค์ 
1. ประชาชนมีความสามัคคี
และร่วมมือกัน ให้สามารถ
ป้องกันและรับมือกับ สา
ธารณภัยตา่งๆได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ   
2.  ลดปัญหายาเสพติด และ
สร้างความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สินในชุมชน 

 
 
 

เป้าประสงค์ 
องค์กรมีการบริหาร
จัดการภายใต้หลัก 
ธรรมาภิบาลและการมี
ส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วน  

 

การพัฒนาการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. 

กลยุทธ ์
1. ส่งเสริมการศึกษาและเรียนรู้
ตลอดชีวิต 
2. ส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของประชาชน 
3. พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างโอกาส
และพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย 
เช่น เด็ก  เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ       
ผู้พิ กา รและผู้ ด้ อย โอกาส  ให้ มี
ความรู้และทักษะการประกอบ
อาชีพสามารถพึ่งพาตนเองอย่าง
ยั่งยืน 

  
 

กลยุทธ ์
ส่งเสริมเครือข่ายภาคประชาชน 
ให้มีความสามัคคีตระหนักและมี
ส่วนร่วมในการปอ้งกันและแก้ไข
ปัญหาในชุมชนโดยชุมชน พัฒนา
บุลากร เทคโนโลยีและกระบวน 
การอื่นที่กอ่ให้ เกิดความสงบ
เรียบร้อยและความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน และการ
ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและ
อบายมขุ ภายในชุมชน 

  
 

กลยุทธ ์
1. สร้ า งจิตส านึกและ
พัฒนาขีดความสามารถ
บุคลากรท้องถิ่น 
2. เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพและ      
ธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการ 
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนในการ
ตรวจสอบควบคุม 
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3.  การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
3.1  การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองท้องถิ่น 

   การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว ในระยะ 5 ปี  พ.ศ. 
2566 - 2570  ยึดหลักและแนวคิดการพัฒนาที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแนวนโยบายและทิศทางการ
พัฒนาในระดับต่าง ๆ ทั้ง แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) แนวนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาภาคเหนือ แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด (พ.ศ.๒566 - ๒๕70) ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (พ.ศ.๒566 - ๒๕70)  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  (พ.ศ.๒๕66 - ๒๕70) ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2566 - 2570) กรอบแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และนโยบาย
นายกเทศมนตรีต าบลเจดีย์แม่ครัว ที่ได้แถลงต่อสภาเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว ตลอดจนภารกิจและอ านาจ
หน้าที่ของเทศบาลต าบลที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังค านึงถึง
ศักยภาพการพัฒนาของเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว แผนชุมชนและปัญหาความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ 
เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในต าบลให้อยู่ดีมีสุข ควบคู่ไปกับการพัฒนาความสมดุลทุกมิติการ
พัฒนา  โดยทิศทางการพัฒนาในระดับต่างๆ ที่สัมพันธ์กับกรอบแนวคิดในการวางแผนพัฒนาเทศบาลต าบล
เจดีย์แม่ครัว โดยวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้ เทคนิค SWOT analysis และจัดล าดับความส าคัญของปัญหา  
สามารถสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชน ซึ่งประกอบด้วย จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และ
ข้อจ ากัดของแต่ละด้านของการพัฒนา 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 าบลเจดีย์แม่ครัวมีเส้นทางการคมนาคมขนส่งที่สะดวกโดยมีเส้นทางหลักผ่าน

ทางหลวงหมายเลข 1 (เชียงใหม่-พร้าว)  ที่ครอบคลุมพ้ืนที่ภายในต าบล มีถนนที่สามารถติดต่อกันได้ทั่วทุก
หมู่บ้าน  มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงและสามารถขยายเพ่ือให้บริการแก่ราษฎรที่จะเพ่ิมขึ้นได้ในอนาคตอย่าง
เพียงพอ มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  มีน้ าจากคลองชลประทานเขื่อนแม่งัดไหล
ผ่านในเขตเทศบาลท าให้มีน้ าส าหรับท าการเกษตรเพียงพอตลอดปี  
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จุดอ่อน  
บางส่วนในพ้ืนที่ขาดแคลนสิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เช่น ระบบระบายน้ า โทรศัพท์สาธารณะ 

ถนนสายรองเป็นถนนคอนกรีต และถนนลูกรังที่มีความกว้างของผิวจราจรระหว่าง  3-4 เมตร ริมสองฟาก
ถนนเกือบทั้งหมดไม่มีทางเท้า ผิวจราจรกว้างติดเขตรั้วของบ้านเรือนราษฎร และไม่มีพ้ืนที่ส าหรับขยายถนน
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 ยังคงให้ความส 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 ผู้ พิการ ผู้สูงอายุ  หรือ
ผู้ด้อยโอกาส ส่งเสริมความเป็นอยู่ของราษฎรในต าบลแม่แฝกใหม่ แบบเศรษฐกิจพอเพียง มีเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบในการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ไม่ว่าจะเป็นงานพัฒนาชุมชนและสังคม
สงเคราะห์ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งหน่วยงานอ่ืนที่ เกี่ยวข้องก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 
ประชาชนมีความสมานฉันท์ไม่มีความแตกแยกในการนับถือศาสนาและ มีความสามารถในวิชาชีพจนสามารถ
รวมเป็นกลุ่มอาชีพ เป็นพ้ืนที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การท าการเกษตร มีสถานีต ารวจอยู่ในพ้ืนที่ ซึ่งมี
เจ้าหน้าที่ประจ าการอยู่ตลอด 24 ชั่วโมง อีกทั้งยังมีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและอุปกรณ์กู้ชีพ 
กู้ภัย พร้อมปฏิบัติงานได้ทันที และมีชุดรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้านทุกหมู่บ้านที่พร้อมปฏิบัติ
หน้าที่  
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จุดอ่อน  
  ไม่มีแหล่งงานส าหรับคนหนุ่มสาวโดยเฉพาะผู้ที่จบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ท าให้ต้องออกไป
ท างานนอกพ้ืนที่ อีกทั้งจ านวนผู้สูงอายุมีปริมาณเพ่ิมมากขึ้นท าให้งบประมาณในการช่วยเหลือมีไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการและประชาชนบางส่วนมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ  

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 อีกท้ังยังมีการท ากิจกรรมร่วมกัน
อย่างสม่ าเสมอ  

จุดอ่อน  
ขาดการรณรงค์และเฝ้าระวังเรื่องยาเสพติด สิ่งเสพติด อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องท าให้ปัญหา         

ยาเสพติดเริ่มกลับกลับมาในชุมชนอีก ประชาชนบางส่วนยังไม่ให้ความส าคัญกับสุขภาพโดยเฉพาะการเลือก
รับประทานอาหารที่มีคุณภาพได้มาตรฐานอีกทั้งการเข้าร่วมกิจกรรมด้านสุขภาพและการออกก าลังกายยังอยู่
ในเกณฑ์ต่ า   

โอกาส  
ปัจจุบันทุกภาคส่วนให้ความส าคัญกับการดูแลรักษาสุขภาพกายและสุขภาพใจ อีกท้ังสื่อแขนงต่าง ๆ 

มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอท าให้ประชาชนรับรู้ได้หลายทาง  จึงท าให้ประชาชนเริ่ม
ตื่นตัวอีกท้ังนโยบายรัฐส่งเสริมด้านสุขภาพและการรณรงค์เก่ียวกับการควบคุมโรคระบาดและโรคติดต่อ  

อุปสรรค  
อิทธิพลสื่อสังคมออนไลน์มีการเสนอข่าวโดยเสรีท าให้รู้จักสารเสพติด วิธีใช้เพ่ิมมากขึ้นและการก่อ

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

4. การวิเคราะห์ประเด็นหลักในการพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  
จุดแข็ง  

  ผู้บริหารมีนโยบายในการส่งเสริมการศึกษาในสังกัดเทศบาลและสถานศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน 
(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 วิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น เนื่องจากต้องไปศึกษาต่อจึงไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่ 

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  
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โอกาส  
กฎหมายก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ให้อ านาจ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการด าเนินงานเพ่ือแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชน นอกจากนั้น
กระแสความคิดเรื่องการท างานแบบมีส่วนร่วมของประชาชนและกระแสการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลก ท าให้ประชาชนเริ่มมีแนวคิดในการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นและมีส่วนร่วมในการตัดสินหรือให้ข้อเสนอแนะแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการด าเนิ นกิจการ
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
เทศบาลเข้ามามีส่วนร่วม  ให้ความส าคัญและปลูกฝังวิธีการคัดแยกขยะให้แก่ประชาชน  

จุดอ่อน  
  เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว ยังมีปัญหาด้านการจัดการขยะซึ่งไม่ถูกคัดแยกอย่างจริงจัง จากครัวเรือน 
ท าให้ไม่สามารถลดปริมาณขยะในพ้ืนที่ลงได้ เทศบาลต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในการก าจัดขยะจ านวนมาก
ท าให้งบประมาณในการพัฒนาด้านอ่ืน การด าเนินงานในประเด็นสิ่งแวดล้อมจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการ
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
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ก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียโรงงาน จะต้องระวังมิให้กระทบต่อชุมชน ประกอบการ  โดยภาพรวมขาด
จิตส านึกในการควบคุมหรือปฏิบัติตามกฎหมาย  

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

พัฒนาพ้ืนที่ที่มีศักยภาพพอจะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้  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 ตัวเลขล่าสุดอยู่ที่
ประมาณร้อยละ 3 เท่านั้น โดยเป็นผลจากข้อจ ากัดด้านปัจจัยแรงงาน ที่ก าลังแรงงานมีแนวโน้มลดลงพร้อม
กับการเข้าสู่สังคม ผู้สูงอายุ ข้อจ ากัดด้านปัจจัยทุน ที่สัดส่วนการลงทุนของประเทศอยู่ในระดับต่ ามาเป็น
เวลานาน และข้อจ ากัดด้านปัจจัยเทคโนโลยี ที่ภาคการผลิตขาดการวิจัยและพัฒนา ท าให้ไม่สามารถปรับตัว
ตามความต้องการในตลาดโลกที่เปลี่ยนแปลงไปได้ ทั้งหมดนี้ ท าให้โอกาสที่ประเทศไทยจะติดกับดักรายได้
ปานกลางเพ่ิมสูงขึ้น หรือต้องใช้เวลายาวนานในการก้าวข้ามเป็นประเทศรายได้สูง ตามวิสัยทัศน์ที่รัฐบาล
ปัจจุบันอยากเห็นประเทศไทย "มั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน" 

บริบทภายใน 
สภาพเศรษฐกิจไทย  

   เนื่องจากเศรษฐกิจไทยปัจจุบันได้รับผลกระทบมากขึ้นจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา COVID-19  การบริโภคภาคเอกชนลดลงตามก าลังซื้อที่ลดลงและมาตรการควบคุมการระบาด  
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ที่เข้มงวดขึ้น  ด้านการส่งออกสินค้าลดลงจากอุปสงค์ประเทศคู่ค้าที่ชะลอตัวตามการแพร่ระบาดที่รุนแรงขึ้น
ในบางประเทศ ขณะที่เครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนและการผลิตภาคอุตสาหกรรมลดลงตามภาวะอุปสงค์ 
โดยการผลิตบางส่วนได้รับผลกระทบจากห่วงโซ่อุปทานชัดเจนขึ้น ส าหรับจ านวนนักท่องเที่ยวยังเป็นสัดส่วน
น้อยเมื่อเทียบกับภาวะปกติ  ส่วนการใช้จ่ายภาครัฐที่รวมเงินโอนยังมีบทบาทในการพยุงเศรษฐกิจอย่าง
ต่อเนื่อง 

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปปรับลดลงจากผลของฐานต่ าในปีก่อนที่ทยอยหมดลง         
ด้านตลาดแรงงานเปราะบางมากขึ้น ส าหรับดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลน้อยกว่าเดือนก่อนจากดุลบริการ 
รายได้ และเงินโอนที่ขาดดุลลดลง 

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจไทยมีดังนี้ 

เครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชน  ที่ขจัดปัจจัยฤดูกาลแล้วลดลงในทุกหมวดการใช้จ่ายจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของ COVID-19 ที่รุนแรงและมาตรการควบคุมการระบาดที่เข้มงวดขึ้น ส่งผลให้กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจโดยรวม รายได้ครัวเรือน และความเชื่อมั่นของผู้บริโภคปรับลดลง โดยมาตรการภาครัฐช่วยพยุง
ก าลังซื้อได้เพียงบางส่วน 

มูลค่าการส่งออกสินค้า  ที่ขจัดปัจจัยฤดูกาลแล้วลดลงเล็กน้อยจากเดือนก่อน โดยเป็นผลจาก 1) อุปสงค์
ประเทศคู่ค้าที่ชะลอตัวจากการแพร่ระบาดที่รุนแรงขึ้นในบางประเทศที่รุนแรงขึ้น และ 2) การขาดแคลน   
เซมิคอนดักเตอร์ ซึ่งกระทบต่อการส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้า และการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในโรงงาน        
ซึ่งกระทบต่อการส่งออกอาหารแปรรูป อย่างไรก็ดี การส่งออกสินค้าบางหมวดยังเพ่ิมขึ้น อาทิ สินค้า เกษตร 
สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ และโลหะ  

เครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชน  ลดลงจากทั้งในหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์ และหมวดก่อสร้าง สอดคล้อง
กับภาวะอุปสงค์และความเชื่อมั่นของธุรกิจที่ลดลง รวมทั้งผลกระทบเพ่ิมเติมจากมาตรการควบคุมการระบาด
ในพ้ืนที่ก่อสร้างที่เข้มงวดขึ้น 

การผลิตภาคอุตสาหกรรม  ที่ขจัดปัจจัยฤดูกาลแล้วลดลง โดยเฉพาะหมวดยานยนต์ ปิโตรเลียม และวัสดุ
ก่อสร้างที่แผ่วลงตามภาวะอุปสงค์ ขณะที่ปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์และเซมิคอนดักเตอร์  รวมทั้ง
การหยุดการผลิตชั่วคราวเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดในโรงงานยังกดดันการผลิตในหลายหมวด 

มูลค่าการน าเข้าสินค้าไม่รวมทองค า  การน าเข้าบางหมวดสินค้า อาทิ เชื้อเพลิง และผลิตภัณฑ์ทางการ
แพทย์ ขณะที่บางหมวดมีการน าเข้าลดลง โดยเฉพาะรถยนต์ สอดคล้องกับก าลังซื้อในประเทศที่ลดลง 

จ านวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ  จ านวนนักท่องเที่ยวยังเป็นสัดส่วนน้อยเมื่อเทียบกับภาวะปกติ จาก
มาตรการจ ากัดการเดินทางระหว่างประเทศของไทยที่ยังมีอยู่  

การใช้จ่ายภาครัฐ  ขยายตัวเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปีที่ผ่านมา  แต่หากไม่รวมเงินโอน  การใช้จ่ายภาครัฐ   
ทรงตัว โดยรายจ่ายประจ าขยายตัวจากทั้งรายจ่ายค่าตอบแทนบุคลากร และรายจ่ายเพ่ือซื้อสินค้าและบริการ 
ขณะที่รายจ่ายลงทุนหดตัว โดยเฉพาะการเบิกจ่ายของรัฐบาลกลาง จากผลของฐานสูงที่มีการเร่งเบิกจ่าย
งบประมาณในที่ผ่านมา  

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปปรับลดลงจากผลของฐานต่ าในปีที่ผ่านมาที่ทยอยหมดลง ด้าน
ตลาดแรงงานเปราะบางมากขึ้น ส าหรับดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลน้อยกว่าเดือนก่อนตามดุลบริการ รายได้ 
และเงินโอนที่ขาดดุลลดลง ขณะที่ดุลการค้าเกินดุลลดลงตามการส่งออกสินค้าที่แผ่วลงเป็นส าคัญ ด้านอัตรา
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แลกเปลี่ยนบาทต่อดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงกว่าสกุลเงินคู่ค้าคู่แข่งส่วนใหญ่ จากการแพร่ระบาดของ COVID-
19 ภายในประเทศที่ยืดเยื้อ 

การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  

ในปี พ.ศ. 2565 นี้ ประเทศไทยได้ก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบ (Aged Society) แล้ว 
โดยมีการประมาณการว่ามีสัดส่วนผู้สูงอายุในช่วง 60 ปีขึ้นไปถึงร้อยละ  20  ของจ านวนประชากรทั้งหมด 
หรือไม่น้อยกว่า 13 ล้านคน และคาดการณ์ว่า อีก 20 ปีข้างหน้า หรือปี 2583 ประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุ 
20 ล้านคน หรือ 1 ใน 3 ของคนไทยจะเป็นผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุ 80 ปีขึ้นไปจะมีมากถึง 3.5 ล้านคน 

ความเหลื่อมล้ า 
   ความเหลื่อมล้ าเป็นปัญหาส าคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ โอกาสการเข้าถึง
บริการภาครัฐและการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ น าไปสู่ความขัดแย้งในสังคม และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ประเทศที่ลดทอนความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม จากการกระจายรายได้และ
ผลประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคม บางพ้ืนที่และบางสาขาการผลิตไม่ทั่วถึงเป็นธรรม
ผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตกอยู่ในกลุ่มที่มีโอกาสและรายได้สูง ท้าให้สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยร้อยละ 
๑๐ ของประชากรกับกลุ่มคนจนร้อยละ ๑๐ ของประชากร มีความแตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่า ในปี ๒๕๕๖ 
นอกจากนี้ความเหลื่อมล้ายังส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ อาทิ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น คนยากจนขาดโอกาส
การเข้าถึงบริการการศึกษาและสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม การแย่งชิงทรัพยากร การรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 

  ความเป็นเมือง 
   การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ชนบทไปสู่ความเป็นเมืองมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเพ่ือลดความแออัดของ
เมืองหลวงและเมืองหลัก อันเป็นการกระจายความเจริญสู่พ้ืนที่นั้นๆ จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการลงทุนโครงสร้าง
พ้ืนฐาน การจัดบริการสาธารณะเพ่ือรองรับการเติบโตของเมือง การใช้ประโยชน์ของทรัพยากรท้องถิ่นทั้ง
ปัจจัยการผลิตและแรงงานไปสู่ภาคการค้า บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่
จะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลต่อการลดลงและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรท้องถิ่น การ
ลดลงของแรงงานในภาคเกษตร รวมทั้งปัญหาการบริหารจัดการขยะท้ังขยะชุมชนและอุตสาหกรรม ทั้งนี้ การ
เพ่ิมขึ้นของประชากรและแรงงานในพ้ืนที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
อย่างไรก็ตาม การผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการคนในเมืองที่
มากขึ้น จะส่งผลให้เกิดการประหยัดจากขนาด การขนส่งมีต้นทุนต่ าลง และการลงทุนในระบบสาธารณูปโภค
จะมีความคุ้มค่ามากขึ้น นอกจากนี้ ความต้องการแรงงานที่มากขึ้นจะมีส่วนเอ้ือหรือท้าให้จ าเป็นต้องมีการ
จัดตั้งสถาบันการศึกษาในพื้นที่เพ่ือตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการที่มีจ านวนมาก 

  การบริหารจัดการภาครัฐ 
   (๑) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕60 วางกรอบด้านการบริหารจัดการภาครัฐ 
เอ้ือต่อการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ มีมาตราส าคัญๆ  
ที่จะช่วยสนับสนุนให้การบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาอาทิ มาตรา ๖๙ 
หน่วยงานของรัฐ องค์การเอกชน หรือองค์กรใดที่ด าเนินกิจกรรมโดยใช้เงินแผ่นดิน มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับการด าเนินการดังกล่าวต่อสาธารณะ เพ่ือให้พลเมืองได้ติดตามและตรวจสอบมาตรา ๘๒ รัฐต้อง
ด าเนินการตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ และต้องจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอ่ืนให้เป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาและสร้างโอกาสเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรมอย่างยั่งยืน 
กระจายอ านาจและจัดภารกิจ อ านาจหน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหว่างราชการส่วนกลาง 
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ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รวมทั้งมีกลไกป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพ
ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ฯลฯ มาตรา ๘๙ รัฐต้องด าเนินนโยบายการเงิน การคลัง และงบประมาณภาครัฐ 
โดยยึดหลักการรักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง และการใช้จ่ายเงินแผ่นดินอย่างคุ้มค่า จัดให้มีระบบ
การเงินการคลังเพ่ือสังคม มีระบบภาษีอากรที่มีความเป็นธรรม มีประสิทธิภาพ  เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชน และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 
   (๒) ภาคประชาสังคมให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทางสังคม อาทิ 
มูลนิธิ สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัยต่างๆ น าเสนอผลการติดตาม วิเคราะห์ สังเคราะห์ เรื่องที่เกี่ยวกับ
การบริหารจัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาทั้งประเด็นธรรมาภิบาล การทุจริต
คอร์รัปชั่นทั้งการคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่และคอร์รัปชั่นภาคครัวเรือน การบริหารจัดการภาครัฐและการกระจาย
อ านาจ เพ่ือรายงานข้อค้นพบและข้อเสนอแนะสู่สาธารณะ เป็นแรงกดดันให้ผู้มีอ านาจภาครัฐหันมาพิจารณา 
ทบทวน แนวนโยบาย มาตรการ และกลไกการท างานต่างๆ ให้เหมาะสมมากขึ้น 

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
ประเทศพัฒนาแล้วค่อนข้างมาก โดยการเป็นสังคมผู้สูงอายุจะส่งผลให้มีการขาดแคลนแรงงานในประเทศ 
และมีการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวมากข้ึน นอกจากนี้ มีความต้องการสินค้าและบริการที่เหมาะกับผู้สูงอายุ
มากขึ้น นับเป็นโอกาสอย่างมากส าหรับประเทศไทยที่จะพัฒนาด้านธุรกิจและลงทุนด้านการค้าและบริการ 
ด้านการท่องเที่ยว ที่พักอาศัย การให้บริการสุขภาพในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งเป็นโอกาสของแรงงานไทยในการไป
ท างานในประเทศที่พัฒนาแล้ว 

  การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว 
การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน

รูปแบบการผลิตและการค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์กลายมาเป็นรูปแบบการค้าที่มีบทบาทมากขึ้น มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติ
ไปสู่การใช้เทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่าง Information Technology กับ Operational Technology หรือ
ที่ เรียกว่า  Internet of Things (เทคโนโลยี อินเตอร์ เน็ตที่ เชื่อมอุปกรณ์และ เครื่องมือต่ างๆ เช่น 
โทรศัพท์มือถือรถยนต์ ตู้เย็น โทรทัศน์ และอ่ืนๆ เข้าไว้ด้วยกัน) เพ่ือผลิตสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภค
รายบุคคลมากยิ่งขึ้น โดยหากภาคการผลิตที่ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไม่ทัน ขาดการลงทุน
ด้านการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม จะท าให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง 

  ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงขึ้น 
(๑) แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพ่ือนบ้านมีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและ

เขตเศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศ ซึ่งจะมีผลต่อทิศทางการวางแผนพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ
ไทย ตลอดจนการปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ กติกา ด้านการค้าการลงทุนที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญกับเรื่องความ
โปร่งใสและสิ่งแวดล้อมมากข้ึน 
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(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 แนวโน้มราคาสินค้าเกษตรและสินค้าข้ัน
ปฐม แรงกดดันจากการเพ่ิมข้ึนของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ในอนุภูมิภาคโดยเฉพาะ
ในการผลิตสินค้าเกษตร สินค้ากึ่งทุนและเทคโนโลยีเข้มข้น รวมทั้งแนวนโยบายและมาตรการการพัฒนาของ
ภาครัฐที่ยังไม่ทั่วถึง ยังมีแนวโน้มที่จะตอกย้ าปัญหาความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้ให้มีความรุนแรงมากขึ้น
และเป็นอุปสรรคต่อการสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจแบบทั่วถึง ( Inclusive Growth) ซึ่งเป็นปัจจัยที่จ าเป็น
ต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องและยั่งยืน 

(๔) ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงที่จะผันผวนตลอดช่วงแผนฯ ๑3 
เนื่องจาก ๑) ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในช่วงต้นแผนพัฒนาฯ และ
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
บ่อยครั้งขึ้นและมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง แผ่นดินไหวและดินโคลนถล่ม ส่งผลกระทบต่อภาค
การผลิต การพัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมทั้งวิถีการด ารงชีวิตของ
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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
ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ 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 

บริหารชุมชนและ
สังคม 
 

เคหะและชุมชน กองช่าง - 

การเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและ
การโยธา 
 

กองช่าง - 

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจการเกษตรตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 

บริการชุมชนและ
สังคม 

สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

ส านักปลัด ส านักงาน
เกษตรอ าเภอ

สันทราย 
การเศรษฐกิจ การเกษตร ส านักปลัด ส านักงาน

เกษตรอ าเภอ
สันทราย 

3 ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ
อย่างยั่งยืน 

บริหารทั่วไป การรักษาความสงบ
ภายใน 
 

ส านักปลัด - 

บริการชุมชนและ
สังคม 
 

การศึกษา กองการศึกษา - 

บริการชุมชนและ
สังคม 
 

สาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ - 

บริการชุมชนและ
สังคม 
 

เคหะและชุมชน กองช่าง กอง
สาธารณสุขฯ 

การเศรษฐกิจ 
 
 

การเกษตร ส านักปลัด - 

4 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟูและสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม จารีต 
ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

บริการชุมชนและ
สังคม 
 

การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองการศึกษา - 

ส่วนที่  3 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

5 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน 

บริหารทั่วไป 
 
 

บริหารทั่วไป ส านักปลัด - 

บริการชุมชนและ
สังคม 
 

การศึกษา กองการศึกษา - 

บริการชุมชนและ
สังคม 
 

สาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ - 

บริการชุมชนและ
สังคม 
 

สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

ส านักปลัด - 

6 ยุทธศาสตร์การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยและการ
รักษาความสงบเรียบร้อยใน
ชุมชน 

บริหารทั่วไป 
 
 

การรักษาความสงบ
ภายใน 

ส านักปลัด - 

บริการชุมชนและ
สังคม 
 

การศึกษา กองการศึกษา - 

บริการชุมชนและ
สังคม 
 

สาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ - 

7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  

บริหารทั่วไป 
 
 

บริหารทั่วไป ส านักปลัด/ 
กองคลัง 

- 

 



 

 

 
 
 

 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
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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)

1) ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

เพ่ือรองรับกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสงัคม

   1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 32 14,359,250 19 12,906,500 14 5,492,200 11 6,945,000 10 48,497,200 86 88,200,150

รวม 32 14,359,250 19 12,906,500 14 5,492,200 11 6,945,000 10 48,497,200 86 88,200,150

2) ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำเศรษฐกิจกำรเกษตร

ตำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่

ควำมยัง่ยนื

   2.2 แผนงานการเกษตร 18 790,000 18 790,000 18 790,000 18 790,000 18 790,000 72 3,950,000

รวม 18 790,000 18 790,000 18 790,000 18 790,000 18 790,000 90 3,950,000

3) ยทุธศำสตร์กำรบริหำรจดักำรทรัพยำกร

ธรรมชำตสิิง่แวดลอ้มและระบบนิเวศอยำ่งยัง่ยนื

   3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2 665,000 2 665,000 2 665,000 2 665,000 2 665,000 10 3,325,000

   3.2 แผนงานสาธารณสุข 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 5 150,000

   3.3 แผนงานเคหะและชุมชน 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 5 500,000

   3.4 แผนงานการเกษตร 2 80,000 2 80,000 2 80,000 2 80,000 2 80,000 10 400,000

รวม 6 875,000 6 875,000 6 875,000 6 875,000 6 875,000 30 4,375,000

รวม  5  ปี

บญัชีสรปุโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) เปลีย่นแปลง ครั้งที่ 1/2565

เทศบำลต ำบลเจดยีแ์ม่ครวั

ยทุธศำสตร์

ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570

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.2566 - 2570) เปลีย่นแปลง ครั้งที่ 1/2565

เทศบำลต ำบลเจดยีแ์ม่ครวั

ยทุธศำสตร์

ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570

แบบ ผ. 01

4) ยทุธศำสตร์กำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสบืสำน

ศิลปวัฒธรรม จำรีต ประเพณแีละภมูปิญัญำ

ทอ้งถ่ิน

   4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 5 100,000

   4.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ 11 560,000 11 560,000 11 560,000 11 560,000 11 560,000 55 2,800,000

นนัทนาการ

รวม 12 580,000 12 580,000 12 580,000 12 580,000 12 580,000 60 2,900,000

5) ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพชวีิตของ

ประชำชน

   5.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 5 150,000

   5.2 แผนงานการศึกษา 46 8,820,000 46 8,830,000 46 8,830,000 46 8,830,000 46 8,830,000 230 44,140,000

   5.3 แผนงานสาธารณสุข 24 1,640,000 24 1,640,000 24 1,640,000 24 1,640,000 24 1,640,000 120 8,200,000

   5.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 5 175,000 5 175,000 5 175,000 5 175,000 5 175,000 25 875,000

   5.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 9 1,705,000 9 1,705,000 9 1,705,000 9 1,705,000 9 1,705,000 45 8,525,000

   5.6 แผนงานการเกษตร 1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 5 100,000

รวม 86 12,390,000 86 12,400,000 86 12,400,000 86 12,400,000 86 12,400,000 430 61,990,000
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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.2566 - 2570) เปลีย่นแปลง ครั้งที่ 1/2565

เทศบำลต ำบลเจดยีแ์ม่ครวั

ยทุธศำสตร์

ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570

แบบ ผ. 01

6) ยทุธศำสตร์กำรปอ้งกันและบรรเทำ

สำธำรณภยัและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย

ในชมุชน

   6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 6 85,000 6 85,000 6 85,000 6 85,000 6 85,000 30 425,000

   6.2 แผนงานการศึกษา 1 25,000 1 25,000 1 25,000 1 25,000 1 25,000 5 125,000

รวม 7 110,000 7 110,000 7 110,000 7 110,000 7 110,000 35 550,000

7) ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำกำรบริหำรจดักำร

บำ้นเมอืงทีด่ี

   7.1 แผนงานบริหารทั่วไป 9 415,000 9 415,000 9 415,000 9 415,000 7 395,000 43 2,055,000

รวม 9 415,000 9 415,000 9 415,000 9 415,000 7 395,000 43 2,055,000

รวมทั้งสิน้ 170 29,519,250 157 28,076,500 152 20,662,200 149 22,115,000 146 63,647,200 774 164,020,150
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน 
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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)

7 245,200          5 1,950,000       4 1,190,000        3 2,353,000        5 506,000           24 6,244,200           

รวม 7 245,200 5 1,950,000 4 1,190,000 3 2,353,000 5 506,000 24 6,244,200

รวม  5  ปี

บญัชีสรปุโครงกำรพัฒนำ
ที่น ำมำจำกแผนพัฒนำพัฒนำหมู่บำ้น

เทศบำลต ำบลเจดยีแ์ม่ครวั

ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570

โครงกำรพัฒนำทีน่ ำมำจำกแผนพัฒนำหมูบ่ำ้น

แบบ ผ. 01/1
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



56 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  1/2565 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs) 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  5 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม   

56 
 

แบบ  ผ. 02 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

หมู่ที่ 1 
1 

เปลี่ยนท่อเมนส่งน ้าประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1  

เพื่อให้ประชาชนมีน ้า
สะอาดใช้อย่างเพียงพอ
และมมีาตรฐาน 

เปลี่ยนท่อเมนส่งน ้าประปา
หมู่บ้าน บ้านไร่-สันลมจอย 
-บ้านกลางริมวัด  
ขนาดท่อ  4  นิ ว 
ระยะทาง  3,000 เมตร 
 

- 900,000 - - - ท่อเมนส่งน ้าประปา 
จ้านวน 1 แห่ง 

ประชาชนมีน ้า
สะอาดใช้อย่าง
เพียงพอและมี
มาตรฐาน 

กองช่าง 

2 ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนมีน ้า
สะอาดใช้อย่างเพียงพอ
และมมีาตรฐาน 

ปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน  โดยเปลี่ยนถัง
และระบบกรองน ้า และ
ระบบไฟฟ้า 

- - 1,000,000 - - ระบบประปาที่ได้รับ
การปรับปรุง  
จ้านวน 1 แห่ง 

ประชาชนมีน ้า
สะอาดใช้อย่าง
เพียงพอและมี
มาตรฐาน 
 

กองช่าง 
 
 
 



57 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  1/2565 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs) 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  5 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม   

57 
 

แบบ  ผ. 02 

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 1 ซอยบ้านทุ่งพัฒนา 

เพื่อให้ประชาชนใช้
เส้นทางสญัจรอย่าง
สะดวกและปลอดภยั 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยบ้านทุ่งพัฒนา 
เริ่มต้นจากหน้าหอพัก
มะนาวหวาน ถึงบ้านนาย
อดุลย์ จอมกณัฑ์  
กว้าง   3   เมตร 
ยาว    37    เมตร 
 
 
 

- - 400,000 - - ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ตามมาตรฐาน 
จ้านวน 1 สาย 

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัใน
การสญัจรใช้ถนน
อย่างปลอดภัย 

กองช่าง 



58 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  1/2565 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs) 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  5 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม   
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แบบ  ผ. 02 

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 ก่อสร้างถนนโดยการโอเวอร์เลย์ 
หมู่ที่ 1 ซอยวัดแม่แฝก 

เพื่อให้ประชาชนใช้
เส้นทางสญัจรอย่าง
สะดวกและปลอดภยั 

ก่อสร้างถนนโดยการ 
โอเวอร์เลย์ พร้อมไหล่ทาง 
ซอยวัดแม่แฝก เริ่มต้นจาก
ทางเข้าวัดผ่านหลังวัด  
ถึงบ้านนายสุรินทร์ ฟองมูล  
กว้าง  3.50 เมตร 
ยาว  159  เมตร 
และกว้าง  4 เมตร 
ยาว  123  เมตร 
 
 

- - - 430,000 - ก่อสร้างถนน 
ตามมาตรฐาน 
จ้านวน 1 สาย 

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัใน
การสญัจรใช้ถนน
อย่างปลอดภัย 

กองช่าง 
 
 
 



59 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  1/2565 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs) 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  5 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม   
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แบบ  ผ. 02 

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 ติดตั งราวกั นเหล็ก หมู่ที่ 1  เพื่อให้ประชาชนใช้
เส้นทางสญัจรอย่าง
สะดวกและปลอดภยั 

ติดตั งราวกั นเหล็ก ซอย
บ้านนายชัย  กันทะมัง   
ถึงร้านไอ้ทุยลุยไฟ 
ยาว  180  เมตร 
 

- - - - 288,000 ก่อสร้างราวกั นเหล็ก
ถนนตามมาตรฐาน 
จ้านวน 1 สาย 

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัใน
การสญัจรใช้ถนน
อย่างปลอดภัย 

กองช่าง 
 
 
 

6 ก่อสร้างถนนโดยการโอเวอร์เลย์ 
พร้อมขยายไหล่ทางหมู่ที่ 1 
เชื่อม หมู่ที่  7  สายหน้าวัด 

เพื่อให้ประชาชนใช้
เส้นทางสญัจรอย่าง
สะดวกและปลอดภยั 

ก่อสร้างถนนโดยการ 
โอเวอร์เลย์  พร้อมขยาย
ไหล่ทางหมู่ที่ 1 หน้าบ้าน
นายศักดิ์ดา เช่ือมหมู่ที่ 7 
สายหน้าวดั   
กว้าง  5  เมตร 
ยาว  845  เมตร 
 

- - - - 1,732,000 ก่อสร้างถนน 
ตามมาตรฐาน 
จ้านวน 1 สาย 

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัใน
การสญัจรใช้ถนน
อย่างปลอดภัย 

กองช่าง 



60 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  1/2565 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs) 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  5 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม   

60 
 

แบบ  ผ. 02 

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 หมู่ที่  3 
ก่อสร้างถนนโดยการโอเวอร์เลย์ 
หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวก ปลอดภัย 

ซอยร้านลาบลุงแดง  
กว้าง 4 เมตร 
ยาว 83 เมตร 
 

136,000 - - - - ก่อสร้างถนน 
ตามมาตรฐาน 
จ้านวน 1 สาย 

การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

8 ก่อสร้างถนนโดยการโอเวอร์เลย์ 
หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวก ปลอดภัย 

ซอยข้าง รพ.สต.บ้านเจดยี์
แม่ครัว เชื่อมหมู่ที่ 11 และ
หมู่ที่ 13  
กว้าง 8 เมตร 
ยาว 154 เมตร 
 

505,000 - - - - ก่อสร้างถนน 
ตามมาตรฐาน 
จ้านวน 1 สาย 

การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 



61 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  1/2565 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs) 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  5 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม   
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แบบ  ผ. 02 

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 หมู่ที่  5 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่  5 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวกปลอดภยั 

ซอยอุดมชัย 
กว้าง  4  เมตร 
ยาว  326  เมตร 

743,000 - - - - ก่อสร้างถนน 
ตามมาตรฐาน 
จ้านวน 1 สาย 

การจราจรสะดวก  
รวดเร็ว  และ
ปลอดภัย 
 

กองช่าง 
 
 
 

10 เปลี่ยนท่อเมนประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนมี
น ้าประปาใช้อย่าง
เพียงพอ 

เปลี่ยนท่อเมนประปา
หมู่บ้าน  หมู่ที่  5 

- 700,000 - - - ความยาวท่อเมน
ประปาท่ีแล้วเสร็จ 

ประชาชนมี
น ้าประปาใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

11 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวก ปลอดภัย 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ทางเข้าประปาหมู่บ้าน  
ความยาว  50  เมตร 

- 82,500 - - - ก่อสร้างถนน 
ตามมาตรฐาน 
จ้านวน 1 สาย 
 

การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 



62 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  1/2565 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs) 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  5 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม   

62 
 

แบบ  ผ. 02 

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

12 วางท่อคอนกรีตเสรมิเหล็กพร้อม
บ่อพัก  หมู่ที่  5 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวกปลอดภยั 

วางท่อคอนกรีตเสรมิเหล็ก
พร้อมบ่อพัก  
ซอยตรงข้ามบริษัท
สันติภาพ - คลอง
ชลประทาน (ต่อจาก
โครงการเดิม)  ขนาด
เส้นผา่ศูนย์กลาง 0.40  
เมตร ยาว  335  เมตร 

- - 400,000 - - ความยาวที่วางท่อ
คอนกรีตพร้อมบ่อ
พักถนนท่ีแล้วเสร็จ 
 

การจราจรสะดวก  
รวดเร็ว  และ
ปลอดภัย 
 

กองช่าง 

13 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่  5 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวกปลอดภยั 

ซอยบ้านนายนิภา ภิมร 
กว้าง  4  เมตร 
ยาว  112  เมตร 
 

- - - 250,000 - ก่อสร้างถนน 
ตามมาตรฐาน 
จ้านวน 1 สาย 

การจราจรสะดวก  
รวดเร็ว  และ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
 



63 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  1/2565 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs) 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  5 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม   

63 
 

แบบ  ผ. 02 

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

14 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมวางท่อระบายน ้าคอนกรีต
เสรมิเหล็ก และลงลูกรังไหล่ทาง
หมู่ที่  5 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวกปลอดภยั 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยแสนสุข 
กว้าง 4 เมตร ยาว 182 
เมตร พื นท่ีไม่น้อยกว่า 689 
ตารางเมตร พร้อมวางท่อ
ระบายน ้าคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก ขนาด
เส้นผา่ศูนย์กลาง 1.20 
เมตร จา้นวน 160 ท่อน 
พร้อมบ่อพกัคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก จ้านวน 18 บ่อและ
ลงลูกรังไหล่ทางหนา 0.15 
เมตร 

- - - - 1,047,000 ก่อสร้างถนน 
ตามมาตรฐาน 
จ้านวน 1 สาย 

การจราจรสะดวก  
รวดเร็ว  และ
ปลอดภัย 
 

กองช่าง 
 
 
 
 



64 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  1/2565 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs) 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  5 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม   
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แบบ  ผ. 02 

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

15 หมู่ที่ 6 
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
อ้าเภอสันทราย ขยายเขตไฟฟ้า  
หมู่ที่  6 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ประโยชน์โดยมไีฟฟ้าใช้
อย่างเพียงพอ 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ้าเภอสันทราย 
เพื่อขยายเขตไฟฟ้าระบบ
ประปาบาดาลบนดอย 
บ้านแพะเจดยี์  หมู่ที่  6 
 

492,000 - - - - ได้รับการขยายเขต
ไฟฟ้าของหมู่บ้าน 

ประชาชนไดร้ับ
ประโยชน์โดยมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

16 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 6 เช่ือม หมู่ท่ี 13 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสญัจร 

สายหน้าคา่ยมวยไทเกอร์ 
เชื่อม หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 3 
ช่วงที่ 1 กว้าง 6 เมตร 
ยาว 568 เมตร 
ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร 
ยาว 712 เมตร 
 

3,565,000 3,565,000 - - - ก่อสร้างถนนตาม
มาตรฐาน  
จ้านวน  1  สาย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 



65 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  1/2565 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs) 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  5 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม   
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แบบ  ผ. 02 

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

17 หมู่ที่  7 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวก ปลอดภัย 

สายบ้านนายจ้าเนียร จอม
บัว กว้าง 3 เมตร ยาว 170 
เมตร 
 

280,000 - - - - ก่อสร้างถนน 
ตามมาตรฐาน 
จ้านวน 1 สาย 
 
 

การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

18 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวก ปลอดภัย 

สายโค้งบ้านลุงพันธ์ - บ้าน
ฝรั่ง กว้าง 4 เมตร  ยาว 
970  เมตร 
 

2,134,000 2,134,000 - - - ก่อสร้างถนน 
ตามมาตรฐาน 
จ้านวน 1 สาย 

การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

19 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวก ปลอดภัย 

สายคอกวัวนายไมตรี -  
ซอย 4 กว้าง 3 เมตร 
ยาว 220 เมตร 
 

- - 560,000 - - ก่อสร้างถนน 
ตามมาตรฐาน 
จ้านวน 1 สาย 
 
 

การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 



66 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  1/2565 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs) 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  5 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม   

66 
 

แบบ  ผ. 02 

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

20 ก่อสร้างรางระบายน ้าคอนกรีต
เสรมิเหล็ก หมู่ที่ 7 
 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวก ปลอดภัย 

รางระบายน า้จากบ้าน  
นางจันทร์เพ็ญ  พรมมา  
คลองชลประทาน  ยาว  
300  เมตร 
 

- - - 750,000 - ก่อสร้างถนน 
ตามมาตรฐาน 
จ้านวน 1 สาย 

การสญัจรสะดวก  
รวดเร็ว  ปลอดภัย 

กองช่าง 

21 ก่อสร้างรางระบายน ้า  หมู่ท่ี 7 เพื่อขยายถนนให้กว้างขึ น
และป้องกันน ้าท่วมขัง 

รางระบายน า้จากสามแยก
ตลาดขมุทอง ถึงทางลง 
คอสะพานน ้าห้วย  
ขนาด Ø 0.30  เมตร  
พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสรมิ
เหล็กและขยาย 
ไหล่ทางคอนกรตีเสริม
เหล็ก ขนาดกว้างเฉลี่ย 
0.50 เมตร ยาว 400 เมตร 
(ส่วนท่ีเหลือ) 

- - - - 1,400,000 ก่อสร้างถนน 
ตามมาตรฐาน 
จ้านวน 1 สาย 

การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 



67 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  1/2565 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs) 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  5 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม   

67 
 

แบบ  ผ. 02 

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

22 หมู่ที่  8 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่  8 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวก ปลอดภัย 

สายบ้านนายวัฒชัย  เรือน
จันทร์   
กว้าง 3 เมตร  
ยาว 37 เมตร 

61,050 - - - - ก่อสร้างถนน 
ตามมาตรฐาน 
จ้านวน 1 สาย 

การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

23 ปรับเปลีย่นระบบท่อส่ง
น ้าประปาภายในหมู่บ้าน   
หมู่ที่  8 

เพื่อประชาชนใช้น ้า
อุปโภคบรโิภคทีส่ะอาด 

ปรับเปลีย่นระบบท่อส่ง
น ้าประปาภายในหมู่บ้าน   
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  
4 นิ ว ความยาวรวม  
3,700 เมตร 
 

1,110,000 - - - - ความยาวของท่อส่ง
น ้าประปาท่ีแล้ว
เสร็จ 

มีน ้าประปาใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

24 อุดหนุนการไฟฟ้าขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่้า หมู่ที ่8 

เพื่อให้วัดมีแสงสว่าง
เพียงพอ 

อุดหนุนการไฟฟ้า ขยาย
เขตไฟฟ้าแรงต่า้บนวัด 
ระยะทาง  200  เมตร 
 

- 300,000 - - - ขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่้าบนวัด 1 แห่ง 

วัดมีแสงสว่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 



68 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  1/2565 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs) 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  5 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม   

68 
 

แบบ  ผ. 02 

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 

 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

25 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่  8 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวก ปลอดภัย 

สายหลังวัด 
กว้าง 4 เมตร 
ยาว 154 เมตร 

- - 338,800 - - ก่อสร้างถนน 
ตามมาตรฐาน 
จ้านวน 1 สาย 
 

การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

26 ก่อสร้างรางระบายน ้าคอนกรีต
เสรมิเหล็ก  หมู่ที่ 8 

เพื่อขยายถนนให้กว้างขึ น
และป้องกันน ้าท่วมขัง 

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

- - - 2,800,000 -  การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 



69 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  1/2565 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs) 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  5 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม   

69 
 

แบบ  ผ. 02 

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

27 หมู่ที่ 9 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวก ปลอดภัย 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายเหนือ ถึงหมู่ที่ 4  บ้าน
ขัวมุง กว้าง 4 เมตร ยาว 
350 เมตร 
 

770,000 - - - - ก่อสร้างถนน 
ตามมาตรฐาน 
จ้านวน 1 สาย 

การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

28 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวก ปลอดภัย 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายเข้าบ้านนายถวิล  
ศุภรักษ์ กว้าง 2.80 เมตร 
ยาว 44 เมตร 
 

68,000 - - - - ก่อสร้างถนน 
ตามมาตรฐาน 
จ้านวน 1 สาย 

การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

29 ขยายถนนพร้อมก่อสร้างราง
ระบายน ้า  หมู่ที่  9 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวก ปลอดภัย 

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

- - 231,000 - - ก่อสร้างถนน 
ตามมาตรฐาน 
จ้านวน 1 สาย 

การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 



70 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  1/2565 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs) 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  5 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม   

70 
 

แบบ  ผ. 02 

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

30 ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน
แห่งเดิม  หมู่ 9 

เพื่อประชาชนใช้น ้า
อุปโภคบรโิภคทีส่ะอาด 

ปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้านแห่งเดมิ 1 แห่ง 
 

- - 200,000 - - ประปาหมู่บ้านที่
ปรับปรุงแล้วเสร็จ 

มีน ้าประปาใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

31 ก่อสร้างรางระบายน ้าคอนกรีต
เสรมิเหล็ก  หมู่ที่ 9 

เพื่อขยายถนนให้กว้างขึ น
และป้องกันน ้าท่วมขัง 

รางระบายน า้คอนกรีต
เสรมิเหล็ก  ภายในหมู่บ้าน
สายกลาง กว้าง 0.50 เมตร  
ยาว 300 เมตร 

- - 600,000 - - ก่อสร้างรางระบาย
น ้าคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก 
ตามมาตรฐาน 
จ้านวน 1 สาย 

การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

32 ก่อสร้างรางระบายน ้าคอนกรีต
เสรมิเหล็ก  หมู่ที่ 9 

เพื่อขยายถนนให้กว้างขึ น
และป้องกันน ้าท่วมขัง 

รางระบายน า้คอนกรีต
เสรมิเหล็ก  ภายในหมู่บ้าน  
2 สายเหนือ , สายใต้กว้าง 
0.50 เมตร  ยาว  700  
เมตร 

- - - 1,400,000 - ก่อสร้างรางระบาย
น ้าคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก 
ตามมาตรฐาน 
จ้านวน 1 สาย 

การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 



71 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  1/2565 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs) 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  5 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม   

71 
 

แบบ  ผ. 02 

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 

 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

33 ก่อสร้างถนนโดยการโอเวอร์เลย์ 
หมู่ที่  9  

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวก ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนโดยการ 
โอเวอร์เลย์ หมู่ที่ 9 เชื่อม  
หมู่ที่  14  ถึงซุ้มประตู 
กว้าง 4  เมตร  
ยาว 225 เมตร  
 

437,000 - - - - ก่อสร้างถนน 
ตามมาตรฐาน 
จ้านวน 1 สาย 

การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 



72 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  1/2565 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs) 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  5 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม   

72 
 

แบบ  ผ. 02 

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

34 หมู่ที่10 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่  10 
 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวก ปลอดภัย 

สายเช่ือม หมู่ท่ี 10 - หมู่ที่ 
11  กว้าง  6  เมตร ยาว  
200 เมตร 

440,000 - - - - ก่อสร้างถนน 
ตามมาตรฐาน 
จ้านวน 1 สาย 
 

การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

35 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่  10 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวก ปลอดภัย 

ซอยสุสานใน 
กว้าง 4 เมตร   
ยาว  800  เมตร 
 

- 660,000 - - - ก่อสร้างถนน 
ตามมาตรฐาน 
จ้านวน 1 สาย 

การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

36 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่  10 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวก ปลอดภัย 

ซอยสุสานนอก 
กว้าง 4 เมตร  
ยาว  292 เมตร 
 

- - 642,400 - - ก่อสร้างถนน 
ตามมาตรฐาน 
จ้านวน 1 สาย 

การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 



73 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  1/2565 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs) 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  5 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม   

73 
 

แบบ  ผ. 02 

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

37 หมู่ที่11 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 11 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวก ปลอดภัย 

สายบ้านนายอนุพงษ์ ถึง
แยกซอย 3  กว้าง 4 เมตร 
ยาว  117 เมตร 
 

267,000 - - - - ก่อสร้างถนน 
ตามมาตรฐาน 
จ้านวน 1 สาย 

การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

38 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 11 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวก ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ตั งแต่ซอยบ้านนาย
ประดิษฐ์ ถึงบ้านนาย
ประพัด กว้าง 3.50 เมตร  
ยาว 58 เมตร 

116,000 - - - - ก่อสร้างถนนตาม
มาตรฐาน จ้านวน 1 
สาย 

การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

39 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 11 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวก ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยบ้านนายอ้าพล 
เทพค้า กว้าง 3 เมตร  
ยาว 44 เมตร 

100,000 - - - - ก่อสร้างถนน 
ตามมาตรฐาน 
จ้านวน 1 สาย 

การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 



74 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  1/2565 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs) 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  5 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม   

74 
 

แบบ  ผ. 02 

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

40 เจาะบ่อบาดาลแห่งใหมภ่ายใน
หมู่บ้าน  หมู่ที่ 11 

เพื่อประชาชนใช้น ้า
อุปโภคบรโิภคทีส่ะอาด 

เจาะบ่อบาดาลแห่งใหม่
ภายในหมู่บ้าน เพื่อรองรบั
การใช้น ้าท่ีเพิ่มขึ นและ
รองรับภัยแล้ง จ้านวน 1 
แห่ง ความลึก 120 เมตร 
กว้าง 6 นิ ว 

400,000 - - - - ความลึกของบ่อ
บาดาลที่เจาะแล้ว
เสร็จ 

มีน ้าใช้ประปาอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

41 ปรับเปลีย่นระบบท่อส่ง
น ้าประปาภายในหมู่บ้าน   
หมู่ที่ 11 

เพื่อประชาชนใช้น ้า
อุปโภคบรโิภคทีส่ะอาด 

ปรับเปลีย่นระบบท่อส่ง
น ้าประปาภายในหมู่บ้าน   
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  
4 นิ ว ความยาวรวม  
3,700 เมตร 

- 950,000 - - - ความยาวท่อส่ง
น ้าประปาท่ีเปลี่ยน
แล้วเสร็จ 

มีน ้าประปาใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 



75 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  1/2565 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs) 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  5 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม   

75 
 

แบบ  ผ. 02 

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

42 วางท่อระบายน ้า หมู่ท่ี 11 เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวก ปลอดภัย 

วางท่อระบายน ้าตั งแต่แยก
ซอย 3 ถึงซุ้มประตูหมู่บ้าน 
(ด้านใต้) ยาวรวม 340 
เมตร พร้อมบ่อพัก 
ท่อขนาด 0.30 ม. ยาว 170 ม. 
ท่อขนาด 0.60 ม. ยาว 170 ม. 

- - 340,000 - - ความยาวที่วางท่อ
ระบายน ้า 
ตามมาตรฐาน 
จ้านวน 1 สาย 

การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

43 วางท่อระบายน ้า หมู่ท่ี 11 เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวก ปลอดภัย 

วางท่อระบายน ้าตั งแต่บ้าน
นายศรีทน ถึงแยกซอย 1 
ยาวรวม 130 เมตร 
พร้อมบ่อพัก 
ท่อขนาด 0.30 ม. 

- - 130,000 - - ความยาวที่วางท่อ
ระบายน ้า 
ตามมาตรฐาน 
จ้านวน 1 สาย 

การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

44 วางท่อระบายน ้า หมู่ท่ี 11 เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวก ปลอดภัย 

วางท่อระบายน ้าตั งแต่แยก
ซอย 6 ถึงสามแยกซอย 4 
ยาวรวม 200 เมตร 
พร้อมบ่อพัก  
ท่อขนาด 0.30 ม. 

- - - 200,000 - ความยาวที่วางท่อ
ระบายน ้า 
ตามมาตรฐาน 
จ้านวน 1 สาย 

การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 



76 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  1/2565 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs) 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  5 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม   

76 
 

แบบ  ผ. 02 

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

45 วางท่อระบายน ้า หมู่ท่ี 11 เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวก ปลอดภัย 

วางท่อระบายน ้าตั งแต่บ้าน
นางภานิช ถึงแยกซอย 6 
ยาวรวม 400 เมตร 
พร้อมบ่อพัก  
ท่อขนาด 0.30 ม. 
 

- - - 400,000 - ความยาวที่วางท่อ
ระบายน ้า 
ตามมาตรฐาน 
จ้านวน 1 สาย 

การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

46 วางท่อระบายน ้า หมู่ท่ี 11 เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวก ปลอดภัย 

วางท่อระบายน ้าตั งแต่บ้าน
นายสมจติร ถึงบ้าน 
นายวุฒิชัย ยาวรวม 165 
เมตร พร้อมบ่อพัก  
ท่อขนาด 0.30 ม. 
 

- - - 165,000 - ความยาวที่วางท่อ
ระบายน ้า 
ตามมาตรฐาน 
จ้านวน 1 สาย 

การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 



77 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  1/2565 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs) 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  5 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม   

77 
 

แบบ  ผ. 02 

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

47 จัดซื อท่ีดินสาธารณะประจ้า
หมู่บ้าน หมู่ที่ 11 

ส้าหรับใช้เป็นพื นที่
สาธารณะเพื่อใช้
ประโยชนร์่วมกันของ
ประชาชนภายในหมู่บา้น 

จัดซื อท่ีดิน  จ้านวน 1 
แปลง พื นที่ 1 ไร่ ภายใน
หมู่บ้าน 

- - - - 1,700,000 ที่ดิน จ้านวน 1 
แปลง 

ที่ดิน  จ้านวน 1 
แปลง พื นที่ 1 ไร่ 
ภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

48 อุดหนุนการไฟฟ้าขยายเขต
ไฟฟ้าในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 

เพื่อให้หมู่บ้านมีระบบ
ไฟฟ้าอย่างเพียงพอ 

อุดหนุนการไฟฟ้าเพื่อขยาย
เขตไฟฟ้า/ ติดตั งหม้อ
แปลงไฟฟ้า ส้าหรับใช้ใน
ระบบประปาหมูบ่้านและ
ศาลาเอนกประสงค ์

- - - - 500,000 จุดของขยายเขต
ไฟฟ้าที่แล้วเสร็จ 

ขยายเขตไฟฟ้า/ 
ติดตั งหม้อแปลง
ไฟฟ้า ส้าหรบัใช้ใน
ระบบประปา
หมู่บ้านและศาลา
เอนกประสงค์ 

กองช่าง 



78 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  1/2565 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs) 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  5 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม   

78 
 

แบบ  ผ. 02 

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

49 หมู่ที่  12 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่  12 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวกปลอดภยั 

ซอยบ้านนางมยุรี  
แก้วหล้า 
กว้าง  3  เมตร 
ยาว  33  เมตร 
 

60,000 - - - - ก่อสร้างถนน 
ตามมาตรฐาน 
จ้านวน 1 สาย 

การจราจรสะดวก  
รวดเร็ว  และ
ปลอดภัย 
 

กองช่าง 
 
 

50 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่  12 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวกปลอดภยั 

ซอยบ้านนายสรุชัย  
อ้านา 
กว้าง  3  เมตร 
ยาว  26  เมตร 
 

48,000 - - - - ก่อสร้างถนน 
ตามมาตรฐาน 
จ้านวน 1 สาย 

การจราจรสะดวก  
รวดเร็ว  และ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
 
 
 

51 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่  12 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวกปลอดภยั 

ซอยศาลาเอนกประสงค ์
กว้าง  3  เมตร 
ยาว  30  เมตร 

71,000 - - - - ก่อสร้างถนน 
ตามมาตรฐาน 
จ้านวน 1 สาย 

การจราจรสะดวก  
รวดเร็ว  และ
ปลอดภัย 
 

กองช่าง 
 
 



79 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  1/2565 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs) 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  5 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม   

79 
 

แบบ  ผ. 02 

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

52 โอเวอร์เลย์ถนน 
หมู่ที่  12 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวกปลอดภยั 

สายบ้านนางนิตยา  
นวลแก้ว เช่ือมจาก  
บ้านห้วยบง  หมู่ที่ 5 
กว้าง  4  เมตร 
ยาว  60  เมตร 
 

124,000 - - - - ก่อสร้างถนน 
ตามมาตรฐาน 
จ้านวน 1 สาย 

การจราจรสะดวก  
รวดเร็ว  และ
ปลอดภัย 
 

กองช่าง 
 
 
 
 

53 หมู่ที่  13 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   
หมู่ที่  13 
  

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวก ปลอดภัย 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายข้างเคียงดาวรีสอร์ท  
กว้าง  4  เมตร  ยาว  600  
เมตร 
 

- 1,320,000 - - - ก่อสร้างถนน 
ตามมาตรฐาน 
จ้านวน 1 สาย 

การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 



80 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  1/2565 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs) 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  5 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม   

80 
 

แบบ  ผ. 02 

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

54 ค่าออกแบบ  ค่าควบคุมงานท่ี
จ่ายให้เอกชน  นิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอกเพื่อให้ไดม้าซึ่ง
สิ่งก่อสร้าง 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่า
ออกแบบ  ค่าควบคุมงาน
ที่จ่ายให้เอกชน  นิติ
บุคคลหรือบุคคลภายนอก
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง
ของเทศบาลต้าบลเจดยี์
แม่ครัว 

มีการตั งงบประมาณ 
ส้าหรับค่าออกแบบ   
ค่าควบคุมงานท่ีจ่ายให้
เอกชน  นิติบุคคลหรือ
บุคคล ภายนอกเพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้างของ
เทศบาลตา้บลเจดีย ์
แม่ครัว 

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

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

กองช่าง 

55 ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปา
เทศบาลต้าบลเจดีย์แม่ครัว 

เพื่อให้มีน ้าสะอาดใช้ใน
บริการประชาชนอย่าง
พอเพียง 

ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบ
ประปาเทศบาลต้าบลเจดีย์
แม่ครัว  
 

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

มีน ้าสะอาดใช้ใน
บริการประชาชน
อย่างพอเพียง  

กองช่าง 



81 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  1/2565 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs) 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  5 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม   

81 
 

แบบ  ผ. 02 

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

56 โครงการปรับปรุงระบบประปา 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต้าบลเจดีย์แม่ครัว 

เพื่อมีระบบกักเกบ็น ้าไว้ใช้
ยามจ้าเป็น 

จัดหาถังเก็บน ้าน ้าพร้อม 
ขาตั ง 
 
 

100,000 
 

100,000 
 

- - - ถังเก็บน ้าพร้อมขา
ตั ง จ้านวน 1 อัน 
 

มีระบบกักเกบ็น ้าไว้
ใช้ยามจ้าเป็น 

กอง
การศึกษา 

57 ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคาร
ส้านักงานเทศบาล 

เพื่อมีสถานท่ีส้าหรับ 
ให้บริการ ประชาชนอย่าง
เพียงพอ 

ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคาร
ส้านักงาน  

300,000 
 

300,000 
 

- - - อาคารส้านักงาน
จ้านวน 1 หลัง 

มีสถานท่ีส้าหรับ 
ให้บริการ ประชาชน
อย่างเพียงพอ 
 

กองช่าง 

58 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม           
ต่อเติมอาคารเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม  
ต่อเติม  อาคารเรยีนให้มี
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ น 

เด็กนักเรยีนมีสถานท่ีเรียน
ที่มีความปลอดภัย 
 
 
 

- 
 

300,000 
 

- - - อาคารเรยีน ศพด.
จ้านวน 1 หลังได้รับ
การปรับปรุง
ซ่อมแซม 

เด็กนักเรยีนมีความ
ปลอดภัย 

กอง
การศึกษา 



82 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  1/2565 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs) 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  5 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม   

82 
 

แบบ  ผ. 02 

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

59 โครงการปรับปรุง/ต่อเตมิอาคาร
เรียน ร.ร.อนุบาลเทศบาลต้าบล
เจดีย์แมค่รัว 

เพื่อปรับปรุงอาคารเรียน 
ให้มีประสิทธิภาพที่ดี
ยิ่งขึ น 

เด็กนักเรยีนมีสถานท่ีเรียน
ที่มีความปลอดภัย 
 
 

200,000 
 

500,000 
 

- - - อาคารเรยีนโรงเรียน
อนุบาลจ้านวน 1 
หลังไดร้ับการ
ปรับปรุง 
 

เด็กนักเรยีนมีความ
ปลอดภัย 

กอง
การศึกษา 

60 โครงการก่อสร้างรั วเหล็ก รอบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน
อนุบาล 

เพื่อก่อสร้างรั วเป็นแนว
เขตและป้องกันความ
ปลอดภัยแก่เด็กนักเรียน 

รั วเหล็ก ยาว 89 เมตร สูง
ประมาณ 1 เมตร จ้านวน 
1 แห่ง 
 

225,000 
 

225,000 
 

- - - ได้รับการก่อสร้างรั ว
จ้านวน 1 แห่ง 

เด็กนักเรยีนมีความ
ปลอดภัย 

กอง
การศึกษา 

61 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์
ภายนอกอาคารเรียน 

เพื่อปรับปรุงภมูิทัศน์
ภายนอกอาคารให้
สวยงามน่าอยู ่
 

ภูมิทัศน์ภายนอกอาคาร
เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และ ร.ร.อนุบาล 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

มีการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์อย่างน้อยปีละ 
1 ครั ง 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
ภูมิทัศน์ที่ดีรม่รื่น  
เหมาะแก่การพัฒนา
เด็กปฐมวัย 

กอง
การศึกษา 



83 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  1/2565 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs) 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  5 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม   

83 
 

แบบ  ผ. 02 

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 

 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

62 โครงการจดัภูมิทัศนส์นามกีฬา
เทศบาลตา้บลเจดีย์แม่ครัว 

เพื่อให้สนามกีฬาได้
มาตรฐานและมีคุณภาพ  
น่าใช้บริการ 

สนามกีฬาเทศบาลต้าบล
เจดีย์แมค่รัว 

200,000 
 

- - - - มีการจัดภูมิทัศน์
สนามกีฬาอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั ง 
 

มีสนามกีฬาท่ีได้
มาตรฐาน 

กอง
การศึกษา 

63 โครงการก่อสร้างห้องน ้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต้าบล
เจดีย์แมค่รัว 

เพื่อให้เด็กนักเรยีนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต้าบลเจดีย์แม่ครัว มี
ห้องน ้าท่ีสะอาด สะดวก 
ปลอดภัย  

ห้องน ้า จ้านวน 6 ห้อง 
ตามแบบแปลนกองช่าง 

270,000 
 

270,000 
 

- - - ห้องน ้า จ้านวน 1 
หลัง 6 ห้อง 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตา้บลเจดีย์
แม่ครัว มีห้องน ้าท่ี
สะอาด สะดวก 
ปลอดภัย 
 

กอง
การศึกษา 



84 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  1/2565 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs) 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  5 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม   

84 
 

แบบ  ผ. 02 

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

64 โครงการปรับปรุงห้องสมุดเพื่อ
การเรยีนรู ้

เพื่อให้ปรับปรุงห้องสมดุ
ของเล่นให้อยู่ในสภาพท่ี
ใช้งานได้และปลอดภยั
ส้าหรับเด็ก 

ห้องสมุดของเล่นอยู่ใน
สภาพที่ใช้งานได้และ
ปลอดภัยส้าหรับเด็ก 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

มีห้องสมุดของเล่น
จ้านวน 1 ห้อง 

ห้องสมุดของเล่นอยู่
ในสภาพที่ใช้งานได้
และปลอดภัย
ส้าหรับเด็ก 
 

กอง
การศึกษา 

65 โครงการก่อสร้างอาคาร
อ้านวยการ  ศูนย์กีฬาต้าบล 
แม่แฝกใหม ่

เพื่อใช้ส้าหรับเป็นกอง
อ้านวยการในการจดังาน
ต่างๆ 

ก่อสร้างอาคารอ้านวยการ 
 
 

500,000 
 

- 
 

- - - อาคารอ้านวยการ  
จ้านวน   1  หลัง 

มีสถานท่ีส้าหรับจดั 
พิธีการ  และบริการ
ประชาชน 
 

กอง
การศึกษา 

66 โครงการก่อสร้างกระถาง 
คบเพลิงพร้อมเสาธง 

เพื่อใช้ในพิธีเปิด-ปิดกีฬา ก่อสร้างกระถางคบเพลิง
พร้อมเสาธง 
 

500,000 
 

- - - - กระถางคบเพลิง
พร้อมเสาธง  
จ้านวน  1 แห่ง 

มีกระถางคบเพลิง
และเสาธงส้าหรับจัด
พิธีเปิด-ปิด กีฬา 
 

กอง
การศึกษา 

 รวม 66 โครงการ   14,359,250 12,906,500 5,492,200 6,945,000 7,541,000    



85 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  1/2565 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การขับเคลื่อนเกษตรเพ่ิมมูลค่า เกษตรแปรรูปมูลค่าสูง และนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตภายใต้ BCG Model 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน   

85 
 

แบบ  ผ. 02 

2.1  แผนงานการเกษตร 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 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.  เกษตรกรและผูส้นใจ
ในต าบลแม่แฝกใหม ่

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

- 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 ่
 



86 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  1/2565 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การขับเคลื่อนเกษตรเพ่ิมมูลค่า เกษตรแปรรูปมูลค่าสูง และนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตภายใต้ BCG Model 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน   

86 
 

แบบ  ผ. 02 

2.1  แผนงานการเกษตร 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพคณะ
กรรมการบริหารศูนยฯ์ 
 
 
 
 

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

คณะกรรมการบริหาร
ศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร 
ประจ าต าบลแม่แฝกใหม่ 
และที่ปรึกษา 
 
 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

-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 ่
 



87 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  1/2565 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การขับเคลื่อนเกษตรเพ่ิมมูลค่า เกษตรแปรรูปมูลค่าสูง และนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตภายใต้ BCG Model 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน   

87 
 

แบบ  ผ. 02 

2.1  แผนงานการเกษตร 

 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการงานวันเกษตรต าบล  
แม่แฝกใหม ่

1) เพื่อด าเนินกิจกรรมงาน
วันเกษตรต าบลแม่แฝกใหม ่
2) เพื่อให้เกิดการพัฒนางาน
ด้านการเกษตรในพื้นที่ต าบล
แม่แฝกใหม ่
3) เพื่อให้เกิดการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้
ประสบการณ์ระหว่าง
เกษตรกรในพ้ืนท่ี 
 
 

1) คณะกรรมการบริหาร
ศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยี การเกษตร 
ประจ าต าบลแม่แฝกใหม่ 
และที่ปรึกษา   
2) เกษตรกรและ
ประชาชนท่ัวไปที่สนใจ
ในพื้นที่ต าบลแม่แฝกใหม ่

100,000 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 1.  หน่วยงานและ
องค์กรเกษตรเข้า
ร่วมอย่างน้อย 10 
หน่วยงาน 
2.  เกษตรกรและ
ประชาชนเข้าร่วมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 70 

- เกิดการพัฒนางาน
ด้านการเกษตร 
ในพื้นที่ต าบล 
แม่แฝกใหม ่
- เกิดการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้
ประสบการณ์
ระหว่างเกษตรกรใน
พื้นที ่

ส านักปลดั 
ศบกต. 

แม่แฝกใหม ่



88 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  1/2565 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การขับเคลื่อนเกษตรเพ่ิมมูลค่า เกษตรแปรรูปมูลค่าสูง และนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตภายใต้ BCG Model 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน   

88 
 

แบบ  ผ. 02 

2.1  แผนงานการเกษตร 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการสนับสนุนกลุ่มวสิาหกิจ
ชุมชนต าบลแม่แฝกใหม ่

1)เพื่อให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ต าบลแม่แฝกใหม่มีแหล่ง
เงินทุนในการบริหารกลุ่ม 
2)เพื่อลดภาระเงินทุนของ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนต าบล 
แม่แฝกใหม ่
3)เพื่อให้ชุมชนต าบลแม่แฝก
ใหม่ มีเศรษฐกิจของชุมชนที่
เข้มแข็งและยั่งยืน 
 

เกษตรกรกลุ่มวสิาหกิจ
ชุมชนต าบลแม่แฝกใหม่  

50,000 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 - 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 
 
 



89 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  1/2565 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การขับเคลื่อนเกษตรเพ่ิมมูลค่า เกษตรแปรรูปมูลค่าสูง และนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตภายใต้ BCG Model 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน   

89 
 

แบบ  ผ. 02 

2.1  แผนงานการเกษตร 

 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการฝึกอบรมการแปรรูป
ผลผลติทางการเกษตร 

1) เพื่อให้แม่บ้านเกษตรกร
ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน ์
2) เพื่อให้แม่บ้านเกษตรกร      
มีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้        
แก่ครัวเรือน 
3) เพื่อสร้างความเข้มแข็ง 
ของกลุ่ม 
 

แม่บ้านเกษตรกรต าบล
แม่แฝกใหม่   

30,000 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 - เกษตรกรได้รับการ
อบรมจ านวน 1 ครั้ง 
- เกษตรกรได้รับ
ความรู้เพิ่มร้อยละ 
70 

- แม่บ้านเกษตรกร
ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน ์
- แม่บ้านเกษตรกรมี
อาชีพเสริมเพิม่
รายได้แก่ครัวเรือน 
- สร้างความเข้มแข็ง
ของกลุ่ม 
 

ส านักปลดั  
 
 



90 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  1/2565 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การขับเคลื่อนเกษตรเพ่ิมมูลค่า เกษตรแปรรูปมูลค่าสูง และนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตภายใต้ BCG Model 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน   

90 
 

แบบ  ผ. 02 

2.1  แผนงานการเกษตร 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 โครงการส่งเสริมอาชีพด้าน
การเกษตร 

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

เกษตรกรและผู้สนใจ 
เข้าร่วม   

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 -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 ่



91 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  1/2565 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การขับเคลื่อนเกษตรเพ่ิมมูลค่า เกษตรแปรรูปมูลค่าสูง และนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตภายใต้ BCG Model 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน   

91 
 

แบบ  ผ. 02 

2.1  แผนงานการเกษตร 

 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการพัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลติที่เหมาะสม
ส าหรับพืชเศรษฐกิจในชุมชน 

1) เพื่อพัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลติพืช
เศรษฐกิจ 
2) เพื่อเป็นการลดต้นทุน
และเพิ่มผลผลิต ในการผลติ
พืชเศรษฐกิจ 
3) เพื่อให้เกษตรกรสามารถ
น าความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติด้วย
ตนเองได้อย่างถูกต้อง 
 

เกษตรกรและประชาชน
ผู้สนใจต าบลแม่แฝกใหม่  

50,000 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 -จัดท าแปลงสาธติ
อย่างน้อย 2 แปลง 
-เกษตรกรเข้าร่วม
อย่างน้อยร้อยละ 70 

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

ส านักปลดั 
ศบกต. 

แม่แฝกใหม ่



92 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  1/2565 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การขับเคลื่อนเกษตรเพ่ิมมูลค่า เกษตรแปรรูปมูลค่าสูง และนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตภายใต้ BCG Model 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน   

92 
 

แบบ  ผ. 02 

2.1  แผนงานการเกษตร 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 โครงการบริหารจัดการ 
ฟาร์มปศุสตัว ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

เกษตรกรผู้เลี้ยงสตัว์
ต าบลแม่แฝกใหม ่ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 -เกษตรกรได้รับการ
อบรมจ านวน 1 ครั้ง 
-เกษตรกรไดร้ับ
ความรู้เพิ่มร้อยละ 
70 

- เกษตรมีความรู้
บริหารจดัการฟาร์ม 
- เฝ้าระวัง ป้องกัน
และควบคมุการเกดิ
โรคระบาดสัตว์ใน
ชุมชน 
- เกษตรกรได้รับ
ความรู้ และข่าวสาร
ด้านปศุสตัว์อย่าง
ถูกต้องและรวดเร็ว 
- สร้างความเข้มแข็ง
ด้านเศรษฐกิจ
ภายในต าบลให้
มั่นคงและยั่งยืน 

ส านักปลดั 
ศบกต. 

แม่แฝกใหม ่



93 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  1/2565 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การขับเคลื่อนเกษตรเพ่ิมมูลค่า เกษตรแปรรูปมูลค่าสูง และนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตภายใต้ BCG Model 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน   

93 
 

แบบ  ผ. 02 

2.1  แผนงานการเกษตร 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการผลติไม้ผล 

1) เพื่อให้เกษตรกรได้รับ
ความรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการผลติไม้ผล 
2) เพื่อให้เกษตรกรสามารถ
น าความรู้ที่ได้ไปปฏิบัตดิ้วย
ตนเองได้อย่างถูกต้อง 
3) เพื่อสามารถสร้างอาชีพ
และรายได้ให้แก่เกษตรกร 
 

เกษตรกรต าบล 
แม่แฝกใหม ่

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 -เกษตรกรได้รับการ
อบรมจ านวน 1 ครั้ง 
-เกษตรกรไดร้ับ
ความรู้เพิ่มร้อยละ 
70 

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

ส านักปลดั 
ศบกต. 

แม่แฝกใหม ่



94 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  1/2565 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การขับเคลื่อนเกษตรเพ่ิมมูลค่า เกษตรแปรรูปมูลค่าสูง และนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตภายใต้ BCG Model 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน   

94 
 

แบบ  ผ. 02 

2.1  แผนงานการเกษตร 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 โครงการฝึกอบรมการเพาะปลูก
ผักปลอดภัยบริโภคในครัวเรือน 

1) เพื่อส่งเสริมใหเ้กษตรกร
ตระหนักถึงความส าคญัของ
การลดการใช้สารเคมีใน 
การผลิต 
2) เพื่อพัฒนาองค์ความรู้
ของเกษตรกรในการ
เพาะปลูกพืชปลอดภัย 
 
 

ประชาชนต าบล 
แม่แฝกใหม่  

30,000 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 -เกษตรกรได้รับการ
อบรมจ านวน 1 ครั้ง 
-เกษตรกรไดร้ับ
ความรู้เพิ่มร้อยละ 
70 

- ช่วยส่งเสริมให้
เกษตรกรตระหนัก
ถึงความส าคัญของ
การลดการใช้
สารเคมีในการผลติ 
- เป็นการพัฒนา
องค์ความรู้ของ
เกษตรกรในการ
เพาะปลูกพืช
ปลอดภัย 
 

ส านักปลดั 
ศบกต. 

แม่แฝกใหม ่



95 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  1/2565 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การขับเคลื่อนเกษตรเพ่ิมมูลค่า เกษตรแปรรูปมูลค่าสูง และนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตภายใต้ BCG Model 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน   

95 
 

แบบ  ผ. 02 

2.1  แผนงานการเกษตร 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 โครงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ า   

1) เพื่อให้เกษตรกรได้เรยีนรู้
วิธีการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ าท่ีถูก
วิธี 
2) เพื่อสร้างรายได้เสรมิ
ให้แก่เกษตรกร 
3) เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
และความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจภายในชุมชน 

เกษตรกรและประชาชน
ในต าบลแม่แฝกใหม ่

30,000 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 -เกษตรกรได้รับการ
อบรมจ านวน 1 ครั้ง 
-เกษตรกรไดร้ับ
ความรู้เพิ่มร้อยละ 
70 

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

ส านักปลดั 
ศบกต. 

แม่แฝกใหม ่



96 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  1/2565 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การขับเคลื่อนเกษตรเพ่ิมมูลค่า เกษตรแปรรูปมูลค่าสูง และนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตภายใต้ BCG Model 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน   

96 
 

แบบ  ผ. 02 

2.1  แผนงานการเกษตร 

 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

12 โครงการฝึกอบรมการก าจดั
ศัตรูพืช 

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

เกษตรกรต าบล 
แม่แฝกใหม่  

30,000 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 -เกษตรกรได้รับการ
อบรมจ านวน 1 ครั้ง 
-เกษตรกรไดร้ับ
ความรู้เพิ่มร้อยละ 
70 

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

ส านักปลดั 
ศบกต. 

แม่แฝกใหม ่
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  1/2565 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การขับเคลื่อนเกษตรเพ่ิมมูลค่า เกษตรแปรรูปมูลค่าสูง และนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตภายใต้ BCG Model 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน   
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แบบ  ผ. 02 

2.1  แผนงานการเกษตร 

 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 โครงการลดการใช้สารเคมีทาง
การเกษตร 

1) เพื่อส่งเสริมใหเ้กษตรกร
ลดการใช้สารเคมีในการ
เพาะปลูก 
2) เพื่อเป็นการลดต้นทุนจาก
การใช้สารเคม ี
3) เพื่อช่วยลดปัญหา
สิ่งแวดล้อม 
 

เกษตรกรต าบล 
แม่แฝกใหม ่

50,000 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 -เกษตรกรได้รับการ
อบรมจ านวน 1 ครั้ง 
-เกษตรกรไดร้ับ
ความรู้เพิ่มร้อยละ 
70 

- ส่งเสริมให้
เกษตรกรลดการใช้
สารเคมีในการ
เพาะปลูก 
- ลดต้นทุนจากการ
ใช้สารเคม ี
- ลดปัญหา
สิ่งแวดล้อม 
 

ส านักปลดั 
ศบกต. 

แม่แฝกใหม ่
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  1/2565 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การขับเคลื่อนเกษตรเพ่ิมมูลค่า เกษตรแปรรูปมูลค่าสูง และนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตภายใต้ BCG Model 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน   
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แบบ  ผ. 02 

2.1  แผนงานการเกษตร 

      
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

14 โครงการอบรมเรื่องการจัดการ
ดิน ธาตุอาหาร โรคและแมลงใน
การปลูกพืช 

1) เพื่อให้เกษตรกรต าบลแม่
แฝกใหม่มีความรู้ในการ
แก้ไขปัญหาสภาพดินและ
การปรับปรุงบ ารุงดินท่ี
ถูกต้อง 
2) เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้
ด้านธาตุอาหาร โรคและ
แมลงในพืช 
3) เพื่อลดต้นทุนการผลติ
ทางการเพาะปลูก 

เกษตรกรต าบล 
แม่แฝกใหม ่

50,000 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 -เกษตรกรได้รับการ
อบรมจ านวน 1 ครั้ง 
-เกษตรกรไดร้ับ
ความรู้เพิ่มร้อยละ 
70 

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

ส านักปลดั 
ศบกต. 

แม่แฝกใหม ่
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  1/2565 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การขับเคลื่อนเกษตรเพ่ิมมูลค่า เกษตรแปรรูปมูลค่าสูง และนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตภายใต้ BCG Model 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน   
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แบบ  ผ. 02 

2.1  แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

15 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

1) เพื่อสนองพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
2) เพื่อด าเนินการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 

ประชาชนต าบล 
แม่แฝกใหม ่

30,000 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 -อนุรักษ์พืชพรรณ
และความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพในพ้ืนท่ี 
 

-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 50,000 50,000 ร้อยละของเกษตรกร
มีปุ๋ยหมักและผลติ
ผักปลอดสาร 

ลดการใช้สารเคมีใน
การเกษตร 
 

ส านักปลดั 

17 โครงการเกษตรผสมผสาน  
 

เพื่อสร้างความหลากหลาย
ของพืชและกิจกรรมทางการ
เกษตร 

เกษตรกรในต าบล 
แม่แฝกใหม ่

50,000 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของเกษตรกร
ปลูกพืชและกิจกรรม
ทางการเกษตร
หลากหลาย 

เกษตรกรปลูกพืช
และกิจกรรม
ทางการเกษตร
หลากหลาย 

ส านักปลดั 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  1/2565 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การขับเคลื่อนเกษตรเพ่ิมมูลค่า เกษตรแปรรูปมูลค่าสูง และนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตภายใต้ BCG Model 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน   
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แบบ  ผ. 02 

2.1  แผนงานการเกษตร 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

18 โครงการศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
เกษตรทฤษฎี ใหม่ ต ามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 

1) จัดท าแปลงสาธิตจดุ
เรียนรูเ้กษตรทฤษฎีใหม่ตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง 
2) อบรม ส่งเสรมิ และ
เผยแพร่ เกษตรทฤษฎีใหม่
ลดการใช้สารเคม ี
3) สร้างเครือข่ายกลุ่ม
เกษตรกรที่ท าเกษตรอินทรยี์
หรือลดการใช้สารเคม ี
 
 
 

เกษตรกรและประชาชน
ผู้สนใจต าบลแม่แฝกใหม่  

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 -จั ด ท า จุ ด เ รี ย น รู้
อย่างน้อย 1 จุด 
-เกษตรกรเข้าร่วม
อย่างน้อยร้อยละ 70 

- แปลงสาธิตจุด
เรียนรูเ้กษตรทฤษฎี
ใหม่ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 
- พัฒนาและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
เกษตรทฤษฎีใหม ่
- ท าให้เกษตรกร
สามารถน าความรู้ที่
ได้ไปปฏิบัตดิ้วย
ตนเองได้อย่าง
ถูกต้อง 

ส านักปลดั 

 รวม  18  โครงการ   790,000 790,000 790,000 790,000 790,000    
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  1/2565 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การจดัการเชิงรกุในปัญหาฝุ่นควัน (PM2.5) และการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมสี่วนร่วม 

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน   
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แบบ  ผ. 02 

3.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการเฝ้าระวังการเผาและ
ควบคุมหมอกควันไฟป่า  

เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้ประชาชนในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
หมอกควันไฟป่าและเตรียม
ความพร้อมในการเผชิญเหต ุ

ประชาชนต าบล 
แม่แฝกใหม ่
จ านวน 14 หมู่บ้าน 

30,000 
 

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 

 
 
 



102 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  1/2565 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การจดัการเชิงรกุในปัญหาฝุ่นควัน (PM2.5) และการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมสี่วนร่วม 

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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แบบ  ผ. 02 

3.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 โครงการป้องกันและควบคุม 
ไฟป่า 

เพื่อด าเนินการตามภารกิจ
ด้านการป้องกันและควบคุม
ไฟป่าของ อปท. 

1.เพื่อการป้องกันและ
ควบคุมไฟป่าเป็นไปด้วย
ความเรยีบร้อยและเกดิ
ประสิทธิภาพ 
2.เพื่อให้เป็นไปตาม
เป้าหมายยุทธศาสตร์
ชาติ 

638,500 638,500 638,500 638,500 638,500 ร้อยละของการ
ด าเนินกิจกรรม
ป้องกันและควบคุม
ไฟป่าในพื้นที่ 

บุคลากรสามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่าง
ต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ 
รวมทั้งจัดเตรียม
ความพร้อมในการ
ปฏิบัติงานด้าน
ป้องกันและควบคุม
ไฟป่า 
 

ส านักปลดั 

 

รวม 2  โครงการ - - 668,500 668,500 668,500 668,500 668,500 - - - 



103 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  1/2565 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การจดัการเชิงรกุในปัญหาฝุ่นควัน (PM2.5) และการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมสี่วนร่วม 

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน   
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แบบ  ผ. 02 

3.2  แผนงานสาธารณสุข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการรณรงค์งดการเผาและ
ปัญหาหมอกควัน 

เพื่อส่งเสริมและรณรงคไ์ม่ให้
มีการเผาเศษใบไม้ กิ่งไม้ 
วัสดุเหลือใช้จากการเกษตร 
และขยะมูลฝอยในชุมชน
โดยส่งเสริมให้มีการน าไปใช้
ประโยชน์อย่างเหมาะสม 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
เทศบาลต าบลเจดีย ์
แม่ครัว 
 
 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

มีการจัดกจิกรรม
เพื่อรณรงค์                         
งดการเผา                    
และปัญหาหมอก
ควันในพ้ืนท่ี อย่าง
น้อย 1 กิจกรรม 

1.ประชาชนในพ้ืนท่ี
เกิดความตระหนัก
ถึงผลกระทบของ
การเผา 
2.ปัญหาการเผาและ
หมอกควันภายใน
พื้นที่ลดลง 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

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



104 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  1/2565 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การจดัการเชิงรกุในปัญหาฝุ่นควัน (PM2.5) และการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมสี่วนร่วม 

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน   
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แบบ  ผ. 02 

3.3  แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการรณรงค์คัดแยกขยะใน
ชุมชน 

1.เพื่อให้ประชาชนมีความรู้  
ความเข้าใจ เรื่อง การคดั
แยกขยะ การจดัการขยะใน
ครัวเรือน และสร้างความ
ร่วมมือในการจดักิจกรรม
รณรงค์ โดยใช้หลักการ 
3Rs : Reduce Reuse และ 
Recycle หรือ 3 ช : ใช้น้อย 
ใช้ซ้ า และน ากลับมาใช้ใหม่ 
2.ชุมชนมีการขับเคลื่อนการ
จัดการขยะตามกรอบ
ด าเนินงาน 3 ด้าน คือ ด้าน
การจัดการขยะต้นทางด้าน
การจัดการขยะกลางทาง 
ด้านการจดัการขยะ
ปลายทาง 
 

ชุมชน 14 หมู่บ้าน ใน
เขตพื้นทีเ่ทศบาลต าบล
เจดีย์แมค่รัว 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1.ชุมชน 14 หมู่บ้าน 
ได้รับการส่งเสรมิ
ความรู้ด้านการคดั
แยกขยะตามหลัก 
3Rs ร้อยละ 100 
2.ชุมชน 14 หมู่บ้าน 
มีการขับเคลื่อนการ
จัดการขยะ 
-การจัดการขยะต้น
ทาง มีกิจ
กรรมการบริหาร
จัดการขยะ มี
กิจกรรมรณรงค์ตาม
หลัก 3Rs ร้อยละ 
100 

1.ชุมชน 14 หมู่บ้าน 
ร้อยละ 100 ไดร้ับ
การส่งเสริมความรู้
ด้านการคดัแยกขยะ
ตามหลัก 3Rs  
2.ชุมชน 14 หมู่บ้าน 
ร้อยละ 100 มีการ
ขับเคลื่อนการ
จัดการขยะ 
-การจัดการขยะต้น
ทาง มีกิจ
กรรมการบริหาร
จัดการขยะ มี
กิจกรรมรณรงค์ตาม
หลัก 3Rs ร้อยละ 
100 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  1/2565 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การจดัการเชิงรกุในปัญหาฝุ่นควัน (PM2.5) และการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมสี่วนร่วม 

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน   
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แบบ  ผ. 02 

3.3  แผนงานเคหะและชมุชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

         -การจัดการขยะ
กลางทาง มีการวาง
ระบบการเก็บขน
ขยะมูลฝอย
สอดคล้องกับพ้ืนท่ี 
คิดเป็นร้อยละ 100 
-การจัดการขยะ
ปลายทาง ขยะ
อันตรายชุมชนและ
มูลฝอยทั่วไปได้รับ
การจัดการอย่าง
ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ ร้อยละ 
100 

-การจัดการขยะ
กลางทาง มีการวาง
ระบบการเก็บขน
ขยะมูลฝอย
สอดคล้องกับพ้ืนท่ี 
คิดเป็นร้อยละ 100 
-การจัดการขยะ
ปลายทาง ขยะ
อันตรายชุมชนและ
มูลฝอยทั่วไปได้รับ
การจัดการอย่าง
ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ ร้อยละ 
100 

 

รวม 1  โครงการ - - 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  1/2565 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การจดัการเชิงรกุในปัญหาฝุ่นควัน (PM2.5) และการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมสี่วนร่วม 

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน   
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แบบ  ผ. 02 

3.4  แผนงานการเกษตร 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

1. เพื่อให้ประชาชนต าบล      
แม่แฝกใหม่ ได้ตั้งปณิธาน   
ความดี รู้คณุค่าและอนุรักษ์
ทรัพยากร ธรรมชาติในพ้ืนท่ี  
2. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระ
บาท สมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว  
สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถและพระ
บรมวงศานุวงศ์ 
 

เกษตรกรและประชาชน
ในต าบลแม่แฝกใหม ่
 

60,000 
 

60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละ 80 ของ
เกษตรกรและ
ประชาชนในต าบล
แม่แฝกใหม ่ได้ตั้ง
ปณิธานความดี       
รู้คุณคา่และอนุรักษ์
ทรัพยากร ธรรมชาติ
ในพื้นที่ 

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

ส านักปลดั 
 
 

2 โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่า
ชุมชนต าบลแม่แฝกใหม ่

เพื่อบริหารจดัการปา่ชุมชน
ในต าบลแม่แฝกใหม ่

มีการอนุรักษ์และฟื้นฟู
ป่าชุมชน จัดการปัญหา
ไฟป่าในชุมชน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จัดกิจกรรมอนุรักษ์
และฟื้นฟูป่าชุมชน 
จัดการปญัหาไฟป่า
ในชุมชน 

ป่าชุมชนได้รับการ
อนุรักษ์และฟื้นฟูป่า
ชุมชน จัดการปัญหา
ไฟป่าในชุมชน 

 

รวม 2  โครงการ - - 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 - - - 



107 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  1/2565 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่  1  การส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เน้นคุณค่าที่สามารถปรับตัวตามสถานการณ์เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่น 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น      
4.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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แบบ  ผ. 02 

4.1  แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 

 

 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการจดังานส่งเสริม

ผลิตภณัฑ์สินคา้ท้องถิ่นของดี

ต าบลแม่แฝกใหม ่

เพื่อจัดแสดงสินค้าและ

ผลิตภณัฑ์ท้องถิ่นส่งเสริม

การประกอบอาชีพเกิดช่อง

ทางการสร้างรายได้ให้แก่

ประชาชนในพ้ืนท่ี 

ประชาชนท่ัวไปในเขต
พื้นที่ต าบลแม่แฝกใหม่
และพื้นที่ใกล้เคยีง 
ไม่น้อยกว่า 100 คน 

20,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

ประชาชนในเขต

พื้นที่ต าบลแม่แฝก

ใหม่และพื้นที่

ใกล้เคียงเข้าร่วม

โครงการไม่น้อยกว่า 

100 คน 

ประชาชนผู้ผลิต

สินค้าผลิตภัณฑ์

ท้องถิ่น เกิดช่องทาง

สร้างรายได้จากการ

แสดงสินค้าและ

ผลิตภณัฑ์ท้องถิ่น 

ส านักปลดั 

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



108 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  1/2565 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่  1  การส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เน้นคุณค่าที่สามารถปรับตัวตามสถานการณ์เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่น 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น      
4.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

108 
 

แบบ  ผ. 02 

4.2  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อยกระดับ พัฒนา ยกย่อง 

เชิดชูเกียรติ ปราชญ์

ชาวบ้าน 

 

ประชาชนต าบล 

แม่แฝกใหม ่

5,000 

 

5,000 

 

5,000 

 

5,000 

 

5,000 

 

ปราชญ์ชาวบ้านร้อย

ละ 100 ได้รับการ

ยกย่องเชิดชูเกียรต ิ

ประชาชนภาคภมูิใจ

และเทศบาลมี

ทะเบียนปราชญ์

ชาวบ้าน 

กอง

การศึกษา 

 

2 โครงการจดักิจกรรมวันส าคัญ
ทางพุทธศาสนา 

เพื่อร่วมการจดักิจกรรมวัน
ส าคัญทางพุทธศาสนา 

ประชาชนต าบลแม่แฝก
ใหม ่

80,000 
 

80,000 80,000 80,000 80,000 ประชาชนเข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า 
500 คน 

ประชาชนมีส่วนร่วม
การจัดกิจกรรมวัน
ส าคัญทางพุทธ
ศาสนา  และอนรุักษ์
ศิลปวัฒนธรรม 

กอง
การศึกษา 

 

3 โครงการอบรมส่งเสรมิคุณธรรม
จริยธรรมเพื่อพัฒนาคณุภาพ
ชีวิต(ธรรมสญัจร) 

เพื่อให้พนักงานเทศบาล 
ผู้บริหาร ผู้น าชุมชน  
ประชาชน   ได้มีโอกาส
ปฏิบัติธรรม 

พนักงาน ผู้บริหาร  ผู้น า
ชุมชน  ประชาชน   

20,000 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 พนักงาน ผู้บริหาร  
ผู้น าชุมชน  เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 
ประชาชนไม่น้อย
กว่า 100 คน 

พนักงาน ผู้บริหาร  
ผู้น าชุมชน  
ประชาชนไดม้ีโอกาส
ร่วมฟังธรรมะ
ร่วมกัน  เพื่อ
สุขภาพจิตทีด่ี   

กอง
การศึกษา 

 
 



109 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  1/2565 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่  1  การส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เน้นคุณค่าที่สามารถปรับตัวตามสถานการณ์เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่น 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น      
4.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

109 
 

แบบ  ผ. 02 

4.2  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 

  
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู 
สืบสานศลิปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีปี๋ใหม่เมือง 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนร่วม
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูปี๋ใหม่เมือง 

ประชาชนเข้าร่วม
โครงการ  จ านวน   100  
คน 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

ประชาชนต าบลแม่
แฝกใหม่เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า 
100 คน 
 

ประชาชนมีความรู้
และร่วมอนุรักษ์
ฟื้นฟูประเพณีปี๋ใหม่
เมือง 

กอง
การศึกษา 

 

5 โครงการส ารวจศาสนสถาน 
 
 
 

เพื่อให้ได้ข้อมูลพื้นฐานทาง
ศาสนา 

วัดในเขตพื้นท่ีทั้ง 7 วัด 
และโบสถ์ครสิตจักร 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

มีการส ารวจศาสน
สถานในพ้ืนท่ีร้อยละ 
100 
 

เทศบาลต าบลเจดีย์
แม่ครัวมีข้อมลูอย่าง
เป็นระบบ 

กอง
การศึกษา 



110 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  1/2565 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่  1  การส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เน้นคุณค่าที่สามารถปรับตัวตามสถานการณ์เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่น 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น      
4.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

110 
 

แบบ  ผ. 02 

4.2  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 

 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 โครงการ สบืฮตี โตยฮอย   
ผ่อกอย ป๋าเวณยีี่เป็ง   

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

เด็ก เยาวชน ประชาชน
ต าบลแม่แฝกใหม ่

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีผู้เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่า 200 คน 

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

กอง
การศึกษา 



111 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  1/2565 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่  1  การส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เน้นคุณค่าที่สามารถปรับตัวตามสถานการณ์เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่น 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น      
4.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

111 
 

แบบ  ผ. 02 

4.2  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 

 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการฝึกอบรมผู้น าทาง 

ศาสนพิธี เพื่ออนุรักษ์และสืบ

สานวัฒนธรรมท้องถิ่น 

- เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบ

ทอดวัฒนธรรม

ขนบธรรมเนยีมประเพณีที่ดี

งามของชาติ 

- เพื่อบุคลากรที่ได้รับการ

ฝึกอบรมมีความรูค้วาม

เข้าใจ สามารถน าไปเผยแพร่

ในท้องถิ่นของตนได ้

 

มัคทายก ผู้น าท้องถิ่น 

คณะกรรมการสภา

วัฒนธรรม 

ที่ปรึกษาสภาวัฒนธรรม 

ผู้ทรงคุณวุฒิ และ

เยาวชน จ านวน 40 คน 

20,000 

 

20,000 20,000 20,000 20,000 คณะกรรมการสภา

วัฒนธรรมต าบล

เจดีย์แมค่รัวเข้าร่วม

โครงการร้อยละ 80 

ได้รูจ้ักประเพณ ี

วัฒนธรรม และ

รับทราบนโยบายใน

การด าเนินงานด้าน

สภา วัฒนธรรม 

ตลอดจนเกิด

สัมพันธภาพที่ด ี

ต่อกัน 

กอง

การศึกษา 



112 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  1/2565 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่  1  การส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เน้นคุณค่าที่สามารถปรับตัวตามสถานการณ์เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่น 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น      
4.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

112 
 

แบบ  ผ. 02 

4.2  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 โครงการอนุรักษส์่งเสริมดนตรี
พื้นเมืองและศลิปะการแสดง  
 

- เพื่อให้เด็ก เยาวชน 
ประชาชนไดม้ีความรู้ ความ
เข้าใจ สามารถ พัฒนาด้าน
ศิลปะการแสดง และการ
เล่นดนตรีพื้นเมือง 
- เด็ก เยาวชน ประชาชน มี
โอกาสแสดงออกแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ด้านศลิปะและ
ดนตรีพื้นเมือง 
- แหล่งเรียนรูด้้านศลิปะ
ดนตรีพื้นเมืองในต าบล 
แม่แฝกใหม ่

เด็ก เยาวชน ประชาชน
ต าบลแม่แฝกใหม ่

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

เด็ก เยาวชน
ประชาชนเข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า 
50 คน 

เทศบาลต าบลเจดีย์
แม่ครัว  สามารถจัด
กิจกรรมถ่ายทอด
การแสดงศลิปะและ
ดนตรีพื้นเมืองแก่
เด็ก  เยาวชน  
ประชาชนในต าบล
แม่แฝกใหม่    ได้
อย่างทั่วถึง 
- ผู้เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ  
๘๐ 

กอง
การศึกษา 

9 โครงการพัฒนาแหล่งวัฒนธรรม
ท้องถิ่น เป็นแหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชน 

เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้

เกิดองค์ความรู้และต่อยอด

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

พัฒนาแหล่งเรียนรู้  3  
แห่ง 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

แหล่งเรียนรู้จ านวน 
3 แห่ง ได้รับการ
พัฒนา 

ผู้สนใจได้รับความรู้
จากการศึกษาแหล่ง
เรียนรู ้

กอง
การศึกษา 



113 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  1/2565 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่  1  การส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เน้นคุณค่าที่สามารถปรับตัวตามสถานการณ์เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่น 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น      
4.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

113 
 

แบบ  ผ. 02 

4.2  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 

 
 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 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 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของผูเ้ข้าร่วม

โครงการมคีวามรูส้ืบ

สานคุณธรรม  

จริยธรรม  จรรยา

มารยาท   

ตามวิถีไทย  วิถี

ท้องถิ่น 

- เด็ก  และเยาวชน  

มีความรู้  ความ

เข้าใจในคุณธรรม

จริยธรรม  จรรยา

มารยาทตามวิถีไทย  

วิถีท้องถิ่นอย่าง

ถูกต้อง  เป็น

ต้นแบบอย่างแก่

ผู้อื่นในสังคมต่อไป 

กอง

การศึกษา 



114 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  1/2565 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่  1  การส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เน้นคุณค่าที่สามารถปรับตัวตามสถานการณ์เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่น 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น      
4.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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แบบ  ผ. 02 

4.2  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 อุดหนุนงบประมาณโครงการจดั
มหกรรม  ไมด้อกไม้ประดับ
ประจ าป ี

เพื่อเชิดชูและคงไว้ซึ่ง 
ขนบธรรมเนยีม ประเพณี
และความ งดงามตระการตา
ของ ไม้ดอกไม้ประดับนานา 
พันธุ์ของจังหวัด เชียงใหม ่

อุดหนุนงบประมาณ 
ให้แก่ท่ีท าการปกครอง 
อ าเภอสันทรายเพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการ กิจกรรม 

30,000 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน ผู้เข้าร่วม 
โครงการ 

ประชาชนตระหนัก 
และหวงแหน       
ขนบธรรมเนยีม 
ประเพณีของตน 
สร้างงานให้กลุ่ม
เกษตรกร ผู้ผลิต
พันธุ์ไม้ดอกไม้
ประดับ 
  

กอง
การศึกษา 

 รวม  11  โครงการ   560,000 560,000 560,000 560,000 560,000    



115 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  1/2565 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ  เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย  เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน    
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แบบ  ผ. 02 

5.1  แผนงานรักษาความสงบภายใน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนด้านการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

เพื่อช่วยเหลือประชาชน 
ผู้ประสบภยั ผู้ยากไร้ใน
ต าบลแม่แฝกใหม่ ให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ประชาชนผู้ประสบภัย  
ผู้ยากไร้ ผูด้้อยโอกาส  
ในต าบลแม่แฝกใหม ่

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละประชาชน 
ผู้ยากไร้ 
ผู้ด้อยโอกาส 

ประชาชนผู้ยากไร้ 
ผู้ด้อยโอกาสได้รับ
การช่วยเหลือ 

งานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย 
/ส านักปลัด 

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



116 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  1/2565 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ  เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย  เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน    
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แบบ  ผ. 02 

5.2  แผนงานการศึกษา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการจดัการศึกษาร่วมกับ
เครือข่ายการพัฒนาการศึกษา 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
บริการดา้นการศึกษาอย่าง
ทั่วถึงหลากหลาย 

ประชาชน 14  หมู่บ้าน 10,000 
 

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  หมู่บ้าน 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

นักเรียน นักศึกษาใน
พื้นที่เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า 
20 คน 

เด็กนักเรยีนนักศึกษา
มีรายได้ช่วงปิดภาค
เรียนและสามารถ
พัฒนาตนเองเพื่อ
สังคมได ้

กอง
การศึกษา 

3 โครงการจดังานวันเด็กแห่งชาต ิ เพื่อสนับสนุน/ส่งเสรมิให้มี
กิจกรรมส าหรับเด็กในพื้นที่
ได้แสดงออก และได้ร่วมกัน
ท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน ์
 

จัดงานวันเด็กแห่งชาต ิ 300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

เด็กเข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่า 700 คน 
 

เด็กมีพัฒนาการทีด่ี
เป็นผู้ใหญ่ที่มี
คุณภาพ 

กอง
การศึกษา 



117 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  1/2565 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ  เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย  เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน    

117 
 

แบบ  ผ. 02 

5.2  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมสภาเด็กและ
เยาวชนเทศบาลต าบลเจดยี์
แม่ครัว 

เด็กและเยาวชนภายใน
เขตเทศบาลต าบลเจดีย์
แม่ครัว 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 เด็กและเยาวชน
ต าบลแม่แฝกใหม่  
ร้อยละ 10 

เด็กและเยาวชนมี
กิจกรรมไดร้่วมกัน
ท าส่งเสริมความ
สามัคค ี

กอง
การศึกษา 

5 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 
 

2,000,000 
 

เด็กร้อยละ 100 ได้
ดื่มนมทุกวัน 

เด็กได้รับอาหาร
เสรมิ(นม)ให้
เจริญเติบโตตามวัย 

กอง
การศึกษา 

6 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว  

เด็กได้รับประทานอาหาร
ถูกต้องตามหลักโภชนาการ 

นักเรียนโรงเรียนบา้น
เจดีย์แมค่รัว 

2,500,000 

 
2,500,000 

 
2,500,000 

 
2,500,000 

 
2,500,000 

 
นักเรียนร้อยละ 100 
ได้รับประทาน
อาหารกลางวัน 

เด็กได้รับอาหารดี 
ถูกสุขอนามัย  ท าให้
มีพัฒนาการที่ดีตาม
วัย  ทุกคน 

กอง
การศึกษา 

7 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านแม่แฝก 

เด็กได้รับประทานอาหาร
ถูกต้องตามหลักโภชนาการ 

นักเรียนโรงเรียนบา้น 
แม่แฝก 

700,000 
 

700,000 
 

700,000 
 

700,000 
 

700,000 
 

นักเรียนร้อยละ 100 
ได้รับประทาน
อาหารกลางวัน 

เด็กได้รับอาหารดี 
ถูกสุขอนามัย ท าให้
มีพัฒนาการที่ดีตาม
วัย  ทุกคน 

กอง
การศึกษา 
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แบบ  ผ. 02 

5.2  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 โครงการจดัหาหนังสือพิมพ์
ประจ าหมู่บ้าน  โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลเจดีย์แม่ครัว  และศูนย์
การเรยีนรู้ชุมชนต าบลแม่แฝก
ใหม ่

เพื่อให้ประชาชน และ
เยาวชน ได้รับข้อมูลข่าวสาร
และรักการอ่านหนังสือ 

ทุกหมู่บ้านในเขต
เทศบาล โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต าบล
เจดีย์แมค่รัว ศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลเจดีย์แม่ครัว  และ
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
ต าบลแม่แฝกใหม ่

90,000 
 

90,000 
 

90,000 
 

90,000 
 

90,000 
 

ประชาชนต าบลแม่
แฝกใหม่เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 40 
 

ประชาชนและ
เยาวชนไดร้ับข้อมูล
ข่าวสารมากข้ึน  ทัน
เหตุการณ ์

กอง
การศึกษา 

9 โครงการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  โรงเรยีน
อนุบาลเทศบาลต าบลเจดีย์แม่
ครัว 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการจัดประชุมตาม
โครงการหรือกิจกรรมการ
ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต าบลเจดีย์แม่ครัว 

คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต าบลเจดีย์แม่ครัว 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 คณะกรรมการ
โรงเรียนอนุบาลเข้า
ร่วมโครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90 

คณะกรรมการ
โรงเรียนอนุบาลได้มี
บทบาทในการ
ก าหนดแนวทางการ
ส่งเสริมโรงเรียน
อนุบาลตามนโยบาย
และแผนพัฒนาของ
อปท. 

โรงเรียน
อนุบาล 
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เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
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แบบ  ผ. 02 

5.2  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 โครงการอบรมให้ความรู้
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต าบลเจดีย์แม่ครัว 

เพื่อให้คณะกรรมการ
โรงเรียนอนุบาล ได้มีโอกาส
รับความรู้และปรึกษาหารือ
กันในการส่งเสริมพัฒนา
การศึกษาของโรงเรยีน
อนุบาลให้ไดม้าตรฐานตามที่
กรมส่งเสรมิการปกครอง
ท้องถิ่นก าหนด 

คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต าบลเจดีย์แม่ครัว 

20,000 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 คณะกรรมการ
โรงเรียนอนุบาลเข้า
ร่วมโครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 

คณะกรรมการ
โรงเรียนอนุบาลได้มี
บทบาทในการ
ก าหนดแนวทางการ
ส่งเสริมโรงเรียน
อนุบาลตามนโยบาย
และแผนพัฒนาของ
อปท. 

โรงเรียน
อนุบาล 

11 โครงการอบรมให้ความรู้แก่
ผู้ปกครองในการดูแลเด็ก  
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบล
เจดีย์แมค่รัว 
 
 

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

ครูและผู้ปกครอง 
 
 
 

10,000 
 

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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แบบ  ผ. 02 

5.2  แผนงานการศึกษา 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

12 โครงการพัฒนากระบวนการ
เรียนการสอนพหุวัฒนธรรม
การศึกษา  โรงเรยีนอนุบาล
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
 

เพื่อให้ครูสามารถสอนได้
อย่างมีคุณภาพ 

ครู, เด็กนักเรียน 25,000 
 

25,000 
 

25,000 
 

25,000 
 

25,000 
 

ครูเข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 80 

-ครูมีเทคนิคการ
สอนที่หลากหลาย 
-เด็กสามารถเรียนรู้
ได้อย่างเต็มศักยภาพ 

โรงเรียน
อนุบาล 

13 โครงการจดัท าแผนพัฒนา
การศึกษา  โรงเรยีนอนุบาล
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
 
 

เพื่อทบทวนการจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาของ
โรงเรียนอนุบาล  เพื่อ
ก าหนดทิศทางการพัฒนา
การศึกษาของโรงเรยีน
อนุบาล 

ทบทวนการจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษา
ของโรงเรียนอนุบาล  
และจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาของโรงเรยีน
อนุบาล 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

-ประชุมทบทวนการ
จัดท าแผนพัฒนา
การศึกษา ปีละ 1 
ครั้ง 
-มีแผนพัฒนา
การศึกษาท่ีถูกต้อง
ร้อยละ 100 

โรงเรียนอนุบาลมี
แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาท่ีมีประ
สิทธิ ภาพและ
ประสิทธิผลตาม
วิสัยทัศน์และพันธ
กิจท่ีก าหนด 
 

โรงเรียน
อนุบาล 
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5.2  แผนงานการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

14 โครงการกิจกรรม 5 ส.  
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบล
เจดีย์แมค่รัว 

1.เพื่อให้อาคารเรยีน มีความ
สะอาด สะดวก และ
ปลอดภัย 
2.เพื่อให้ครูไดฝ้ึกปฏิบตัิ
กิจกรรม 5 ส.  

อาคารเรยีนโรงเรียน
อนุบาล 
 
 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 ครูเข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 80 

อาคารเรยีน มีความ
สะอาด สะดวก และ
ปลอดภัยและครู
ผู้ดูแลเด็กไดฝ้ึก
ปฏิบัติกิจกรรม 5 ส. 
 

โรงเรียน
อนุบาล 
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แบบ  ผ. 02 

5.2  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

15 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษาให้แก่
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบล
เจดีย์แมค่รัว   
1. โครงการส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษาท้องถิ่น 
  - โครงการอบรมการจัดท าและ
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
  - ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต
โรงเรียน 
  - โครงการพัฒนาปรับปรุง
ห้องสมุดโรงเรียน 
  - โครงการพัฒนาแหล่งเรยีนรู ้
  - โครงการป้องกันยาเสพตดิใน
สถานศึกษา  
 - โครงการพัฒนาข้าราชการคร ู

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษาของ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาล

ต าบลเจดีย์แม่ครัว 

ครู  ผู้ปกครอง และ
นักเรียนโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลเจดีย์   
แม่ครัว 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

นักเรียน ได้รับ
บริการสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาร้อยละ 

100 

โรงเรียนมีการ
จัดการเรียนการสอน

ที่ดีขึ้น 

โรงเรียน
อนุบาล 
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แบบ  ผ. 02 

5.2  แผนงานการศึกษา 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

 2. โครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบล
เจดีย์แม่ครัว 
3. ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
     - ค่าจัดการเรียนการสอน 
(รายหัว) 
     -ค่าหนังสือเรียน 
     -ค่าอุปกรณ์การเรยีน 
     -ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
     -ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ฯลฯ 
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124 
 

แบบ  ผ. 02 

5.2  แผนงานการศึกษา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

16 โครงการพัฒนาผู้เรยีนโดยใช้
กระบวนการวิจยั  โรงเรยีน
อนุบาลเทศบาลต าบลเจดีย์แม่
ครัว 
 

เพื่อพัฒนาผู้เรียนโดยใช้
กระบวนการวิจยั วิจัยในช้ัน
เรียน, ศึกษารายกรณ ี
โดยปรบัปรุงแก้ไขพฤติกรรม
เด็กให้เป็นไปในทางที่พึง
ประสงค ์

เด็กท่ีมีปัญหาทาง
พฤติกรรมห้องละ 1 คน 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

เด็กร้อยละ 70 
เปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมไปในทาง
ที่พึงประสงค ์

เด็กได้รับการ
เปลี่ยนแปลงแก้ไข
พฤติกรรมใหเ้ป็นไป
ในทางที่พึงประสงค์
นอกเหนือจาก
หลักสตูรสถานศึกษา 

โรงเรียน 
อนุบาล 

17 โครงการแหล่งเรยีนรู้ภมูิปัญญา
ท้องถิ่น  โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

เพื่อให้เด็กได้เรยีนรู้
ประสบการณ์ตรงจากแหล่ง
เรียนรูภู้มิปญัญาท้องถิ่นใน
โรงเรียนอนุบาล 

แหล่งเรียนรู้จ านวน 1 
แห่ง 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

เด็กร้อยละ 80 เข้า
ร่วมโครงการ 

เด็กได้เรยีนรู้
ประสบการณ์ตรง
จากแหล่งเรยีนรู้ใน
โรงเรียนอนุบาล 

โรงเรียน
อนุบาล 

18 โครงการเยี่ยมบ้านเด็ก  
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบล
เจดีย์แมค่รัว 
 

 

-เพื่อให้ครู นักเรียนและ
ผู้ปกครองมสีัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
-เพื่อสร้างสัมพันธภาพความ
เข้าใจอันดีระหวา่งครู 
นักเรียน ผู้ปกครอง 

นักเรียนโรงเรียนอนุบาล 10,000 
 

10,000 10,000 10,000 10,000 เด็กนักเรยีนร้อยละ 
80 ได้รับการเยี่ยม
บ้าน 

ได้รับทราบ
พฤติกรรมของเด็ก
ทั้งทางบ้านและ
โรงเรียน 

โรงเรียน
อนุบาล 
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แบบ  ผ. 02 

5.2  แผนงานการศึกษา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

19 โครงการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบล
เจดีย์แมค่รัว   
 
 

เพื่อให้ครู นักเรียน  
ผู้ปกครองมสีัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
สร้างสมัพันธภาพความ
เข้าใจอันดีต่อกัน 

เยี่ยมบ้าน และให้การ
ช่วยเหลือนักเรยีนอย่าง
เหมาะสม 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

เด็กนักเรยีนที่มี
ปัญหาได้รับการ
ช่วยเหลือร้อยละ 60 

การบริหารจัดการ
โรงเรียนอนุบาล
ครอบคลมุเป็น
รายบุคคลได้อย่าง
ทั่วถึง 

โรงเรียน
อนุบาล 

20 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพ
การศึกษาและเสริมสร้าง
สวัสดิการฯ  โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
การศึกษาและเสริมสร้าง
สวัสดิการ 

เด็กนักเรยีนมีสวสัดิการ
ที่ด ี
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

เด็กนักเรยีนร้อยละ 
60 มีสวัสดิการที่ด ี

เด็กนักเรยีนมี
สวัสดิการที่ด ี

โรงเรียน
อนุบาล 

21 โครงการมหกรรมงานวิชาการ
และสานสัมพันธ์วันครอบครัว  
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบล
เจดีย์แมค่รัว 

เพื่อจัดกิจกรรมมหกรรม
วิชาการและเสรมิสร้าง
ความสัมพันธ์ของครอบครัว
และจัดพิธมีอบ
ประกาศนียบตัรให้แก่
นักเรียนท่ีจบการศึกษา 

เด็ก  ผู้ปกครอง 
ชุมชน  

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 เด็กและผู้ปกครอง
เข้าร่วมโครงการร้อย
ละ 70 

เด็ก ผู้ปกครอง 
ชุมชน มีส่วนร่วม ใน
การจัดกิจกรรมและ
เสรมิสร้าง
ความสัมพันธ์ของ
ครอบครัว 

โรงเรียน
อนุบาล 
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ  เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย  เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน    

126 
 

แบบ  ผ. 02 

5.2  แผนงานการศึกษา 

 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

22 โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการ
สอน โดยการมสี่วนร่วมของครู 
ชุมชนและนักเรยีน โรงเรียน 
อนุบาลเทศบาลต าบลเจดีย์    
แม่ครัว 

-เพื่อให้ครูกระตือรือร้นต่อ
การพัฒนาการเรียนการสอน 
-เพื่อให้ครูผู้สอนมีสื่อการ
เรียนการสอนใช้ประกอบ 
การเรยีนการสอนอย่าง
เพียงพอ 
-จัดอบรมพัฒนาครูด้านการ
ผลิตสื่ออุปกรณ์การเรียนที่
ทันสมัย 
 

จัดอบรมใหม้ีความรู้
เข้าใจเกี่ยวกับการจดัท า
สื่อการเรียนการสอน  
และจัดใหม้ีการประกวด
สื่อการเรียนการสอน
ดีเด่น 

35,000 
 

35,000 
 

35,000 
 

35,000 
 

35,000 
 

ครู ชุมชน และ
นักเรียนมสี่วนร่วม
ในการพัฒนาสื่อการ
เรียนร้อยละ 70 
 

สื่อการเรียนการสอน
ได้รับการพัฒนาโดย
การมีส่วนร่วม 

โรงเรียน
อนุบาล 
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แบบ  ผ. 02 

5.2  แผนงานการศึกษา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

23 โครงการร่วมงานการจดั
การศึกษาท้องถิ่นและจัด
นิทรรศการ  โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
 
 
 
 
 

เพื่อเผยแพร่แลกเปลี่ยน
ความรู้ระหว่างสถานศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ครูและบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง 

20,000 
 

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 

24 โครงการโรงเรยีนอนุบาลปลอด
โรค   

เพื่อป้องกันการระบาดของ
โรคตดิต่อภายในโรงเรียน
อนุบาล 

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

เด็กนักเรยีนมี
สุขภาพท่ีแข็งแรง  
และมภีูมิคุ้มกันใน
การเกิดโรค 

โรงเรียน
อนุบาล 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  1/2565 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ  เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย  เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน    
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แบบ  ผ. 02 

5.2  แผนงานการศึกษา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

25 โครงการประเมินคุณภาพการจัด
การศึกษาและการประกัน
คุณภาพการศึกษา  โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต าบลเจดีย์แม่
ครัว 

-เพื่อให้คุณภาพการเรียน
การสอนอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน 
-เพื่อทราบถึงสภาพและ
ระดับการศึกษาของโรงเรียน
ที่ได้รับการประเมินตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 
-เพื่อยกระดับคณุภาพ
การศึกษาโรงเรียนให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ก าหนดกิจกรรมการ
ตรวจสอบประเมิน
คุณภาพการจัด
การศึกษาของโรงเรยีน
อนุบาลเทศบาลต าบล
เจดีย์แมค่รัว 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 คุณภาพการศึกษา
ของนักเรียนอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน  
และสามารถน าผล
การประเมิน
วิเคราะห์แนว
ทางแก้ไขปัญหาทาง
การศึกษา 

-คุณภาพการศึกษา
ของนักเรียนอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานท่ีน่า
พอใจ  และรับทราบ
ถึงสภาพปัญหาและ
ข้อมูลที่ไดไ้ป
วิเคราะห์แนว
ทางแก้ไขปัญหา 
-โรงเรียนผ่านการ
ประเมินเกณฑ์การ
ประเมินมาตรฐาน
การประกันคณุภาพ
การศึกษาภายใน
และภายนอก
สถานศึกษา 

โรงเรียน
อนุบาล 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  1/2565 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ  เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย  เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน    
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แบบ  ผ. 02 

5.2  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

26 โครงการชุมชนสมัพันธ์  
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบล
เจดีย์แมค่รัว 

-เพื่อสร้างความร่วมมือความ
เข้าใจระหว่างโรงเรียนและ
ชุมชนในอันที่จะพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
-เพื่อให้ชุมชน  ผู้ปกครอง
เข้ามามสี่วนร่วมในการ
พัฒนาโรงเรียน  แลกเปลีย่น
ข้อมูลข่าวสารและสื่อสาร
ระหว่างโรงเรียน  ผู้ปกครอง 
และชุมชน 
 

-จดัท าเอกสารเผยแพร่
ข่าวสารของโรงเรียน  
ภาคเรยีนละ 1 ครั้ง 
-จัดประชุมผู้ปกครอง
นักเรียนอย่างน้อยภาค
เรียนละ 1 ครั้ง 
 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 -จัดท าเอกสาร
เผยแพร่ข่าวสารของ
โรงเรียน  ภาคเรียน
ละ 1 ครั้ง 
-จัดประชุม
ผู้ปกครองนักเรยีน
อย่างน้อยภาคเรยีน
ละ 1 ครั้ง 

-สร้างความร่วมมือ
ความเข้าใจระหว่าง
โรงเรียนและชุมชน
ในอันที่จะพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

โรงเรียน
อนุบาล 

27 โครงการอบรมฟันสวยยิ้มสดใส  
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบล
เจดีย์แมค่รัว 

เพื่อส่งเสริมให้เห็น
ความส าคญัของการมี
สุขภาพปากและฟันท่ีดีใน
เด็ก 
 

เด็กและผู้ปกครอง 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

เด็กร้อยละ 60 ฟัน
ไม่ผ ุ

เด็กมสีุขภาพฟันดี
และลดการบริโภค
ขนมกรุบกรอบเพื่อ
โภชนาการที่ดีของ
เด็ก 

โรงเรียน
อนุบาล 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  1/2565 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ  เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย  เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน    
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แบบ  ผ. 02 

5.2  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

28 โครงการอบรมให้ความรู้แก่
คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 
 
 
 
 

เพื่อให้คณะกรรมการศูนย์
พัฒนา   ได้มีโอกาสรับ
ความรู้และปรึกษา หารือกัน
ในการส่งเสริมพัฒนา
การศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กให้ไดม้าตรฐานตามที่
กรมส่งเสรมิการปกครอง
ท้องถิ่นก าหนด 

คณะกรรมการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

20,000 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 คณะกรรมการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเข้า
ร่วมโครงการร้อยละ 
70 

คณะกรรมการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กไดม้ี
บทบาทในการ
ก าหนดแนวทางการ
ส่งเสริม 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตามนโยบายและ
แผนพัฒนาของ
อปท. 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

29 โครงการจดัท าแผนพัฒนา
การศึกษา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
 
 

เพื่อทบทวนการจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เพื่อ
ก าหนดทิศทางการพัฒนา
การศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

ทบทวนการจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
และจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

-ประชุมทบทวนการ
จัดท าแผนพัฒนา
การศึกษา ปีละ 1 
ครั้ง 
-มีแผนพัฒนา
การศึกษาท่ีถูกต้อง
ร้อยละ 100 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาท่ีมีประ
สิทธิ ภาพและ
ประสิทธิผลตาม
วิสัยทัศน์และพันธ
กิจท่ีก าหนด 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  1/2565 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ  เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย  เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน    
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แบบ  ผ. 02 

5.2  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

30 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย    
การบริหารสถานศึกษา ส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลเจดีย์แม่ครัว 
-โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 
-โครงการอาหารกลางวัน  
-โครงการอบรมเพื่อพัฒนา
หลักสตูรสถานศึกษา 
 -ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(ศพด.) ได้แก่ ค่าหนังสือเรียน 
ค่าอุปกรณ์การเรียน/ ค่า
เครื่องแบบนักเรยีน/ ค่ากิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรยีน/ ค่า
จัดการเรียนการสอน (รายหัว) 
ฯลฯ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจดั
การศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลเจดีย์
แม่ครัว 

เด็กนักเรยีนในศูนย์
พัฒนา  เด็กเล็กเทศบาล
ต าบลเจดีย์แม่ครัว 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 นักเรียนร้อยละ 100 
ได้รับการสนบัสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาร้อยละ 
100 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลเจดีย์
แม่ครัวมีการจัดการ
เรียนการสอนที่ดีขึ้น 

ศูนย์พัฒนา  
เด็กเล็ก 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  1/2565 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ  เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย  เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
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แบบ  ผ. 02 

5.2  แผนงานการศึกษา 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

31 โครงการอบรมให้ความรู้แก่
ผู้ปกครองในการดูแลเด็ก  ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
เจดีย์แมค่รัว 
 
 

เพื่อให้พ่อแม่  ผู้ปกครอง
ได้รับความรู้  และสามารถ
อบรมเลี้ยงดูเด็กได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสมควบคู่กับ
การดูแลของครูในโรงเรยีน 
ท าให้มีสุขภาพและ
พัฒนาการตามวัยเต็มตาม
ศักยภาพ 

ครู  และผู้ปกครอง  
ร้อยละ 80 
 
 
 

10,000 
 
 
 
 
 

10,000 
 
 
 
 
 

10,000 
 
 
 
 
 

10,000 
 
 
 
 
 

10,000 
 

ครู และ ผู้ปกครอง
เข้าร่วมโครงการร้อย
ละ 70 

-ครูและ ผู้ปกครอง  
ได้รับความรู้  และ
สามารถอบรมเลี้ยงดู
เด็กเล็กได้อยา่ง
ถูกต้องเหมาะสม
ควบคู่กับการดูแล
ของครูในโรงเรียน 
-เด็กเล็กทุกคนไดร้ับ
การดูแลสุขภาพและ
มีพัฒนาการตามวัย
เต็มตามศักยภาพ 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
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แบบ  ผ. 02 

5.2  แผนงานการศึกษา 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

32 โครงการพัฒนาครูผูดู้แลเด็ก  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลเจดีย์แม่ครัว 

เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญใน
วิชาชีพ  พัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
และแลกเปลีย่นความคดิเห็น
ซึ่งกันและกัน 

ด าเนินการจัดท าอบรม
ให้ความรู้ให้แก่ครูและ
ส่งเสริมให้ครไูดเ้ข้ารับ
การอบรม เพื่อเพิม่
ประสิทธิภาพ 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ครูผูดู้แลเด็กเข้าร่วม
โครงการร้อยละ 80 

บุคลากรมีความรู้
และประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงาน
เพิ่มขึ้น 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

33 โครงการกิจกรรม 5 ส.  ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
เจดีย์แมค่รัว 

1.เพื่อให้อาคารเรยีน มีความ
สะอาด สะดวก และ
ปลอดภัย 
2.เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็กไดฝ้ึก
ปฏิบัติกิจกรรม 5 ส.  
 

ครูผูดู้แลเด็กได้เข้าร่วม
กิจกรรม 5 ส. เพื่อ
พัฒนาการจัดการเรยีน
การสอน 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

ครูผูดู้แลเด็กเข้าร่วม
โครงการร้อยละ 80 

อาคารเรยีน มีความ
สะอาด สะดวก และ
ปลอดภัย 
  

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
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แบบ  ผ. 02 

5.2  แผนงานการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

34 โครงการอบรมเพื่อพัฒนา
หลักสตูรสถานศึกษา ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
เจดีย์แมค่รัว 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้
หลักสตูรสถานศึกษาท่ี
สอดคล้องกับปรัชญา 
หลักการ และเป้าหมาย
การศึกษา 
 

คณะกรรมการบรหิาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
และครผูู้ดูแลเด็ก  

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

ครูผูดู้แลเด็กเข้าร่วม
โครงการร้อยละ 80 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ได้หลักสตูร
สถานศึกษาท่ี
สอดคล้องกับ
ปรัชญา หลักการ 
และเป้าหมาย
การศึกษาเหมาะสม
กับเด็กและท้องถิ่น 
 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  1/2565 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ  เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย  เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
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แบบ  ผ. 02 

5.2  แผนงานการศึกษา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

35 โครงการพัฒนาผู้เรยีนโดยใช้
กระบวนการวิจยั  ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลเจดีย์แม่
ครัว 
 

เพื่อพัฒนาผู้เรียนโดยใช้
กระบวนการวิจยั 
    -วิจัยในช้ันเรียน 
    -ศึกษารายกรณ ี
 โดยปรับปรุงแก้ไข
พฤติกรรมเด็กให้เป็นไป
ในทางที่พึงประสงค์ 

1.เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
2. เด็กที่มีปัญหาทาง
พฤติกรรม 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

เด็กร้อยละ 70 
เปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมไปในทาง
ที่พึงประสงค ์

เด็กได้รับการ
เปลี่ยนแปลงแก้ไข
พฤติกรรมใหเ้ป็นไป
ในทางที่พึงประสงค์
นอกเหนือจาก
หลักสตูรสถานศึกษา 
 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

36 โครงการแหล่งเรยีนรู้ภมูิปัญญา
ท้องถิ่น  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
 

เพื่อให้เด็กได้เรยีนรู้
ประสบการณ์ตรงจากแหล่ง
เรียนรูภู้มิปญัญาท้องถิ่นใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

แหล่งเรียนรู้ภมูิปัญญา
ท้องถิ่นจ านวน 1 แห่ง 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

เด็กร้อยละ 80 เข้า
ร่วมโครงการ 

เด็กได้เรยีนรู้
ประสบการณ์ตรง
จากแหล่งเรยีนรู้ใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

37 โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลเจดีย์แม่ครัว 

เพื่อให้เด็กได้ มีกิจกรรมใน
การส่งเสริมพัฒนาการ
เรียนรู ้
 

เด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลเจดีย์
แม่ครัว 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

เด็กร้อยละ 80 เข้า
ร่วมโครงการ 

เด็กได้มีกิจกรรม
ส่งเสริมพัฒนาการ
เรียนรู้  

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 



136 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  1/2565 
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5.2  แผนงานการศึกษา 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

38 โครงการเยี่ยมบ้านเด็ก  ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
เจดีย์แมค่รัว 

เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างบ้านกับศพด. 

เด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลเจดีย์
แม่ครัว 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 เด็กนักเรยีนร้อยละ 
80 ได้รับการเยี่ยม
บ้าน 

ได้รับทราบ
พฤติกรรมของเด็ก
ทั้งทางบ้านและ
ศพด. 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

39 โครงการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลเจดีย์แม่ครัว 

เพื่อให้ครู นักเรียน  
ผู้ปกครองมสีัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  
สร้างความสัมพันธภาพความ
เข้าใจอันดีต่อกัน 
 

เยี่ยมบ้านและให้การ
ช่วยเหลือนักเรยีนอย่าง
เหมาะสม 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

ครู นักเรียน  
ผู้ปกครองมี
ความสัมพันธ์ที่ดตี่อ
กัน 

การบริหารจัดการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ครอบบคลมุเป็น
รายบุคคลได้อย่าง
ทั่วถึง 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

40 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพ
การศึกษาและเสริมสร้าง
สวัสดิการฯ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
การศึกษาและเสริมสร้าง
สวัสดิการ 
 

เด็กมสีวัสดิการที่ด ี 40,000 40,000 40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

เด็กร้อยละ 70 มี
สวัสดิการที่ด ี

เด็กนักเรยีนมี
สวัสดิการที่ด ี

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
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เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ  เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย  เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน    

137 
 

แบบ  ผ. 02 

5.2  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

41 โครงการร่วมงานมหกรรม
การศึกษาและการจดันิทรรศการ
การศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

เพื่อเผยแพร่แลกเปลี่ยน
ความรู้ระหว่างศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ครูผูดู้แลเด็กและ
บุคลากรที่เกีย่วข้อง 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ครูผูดู้แลเด็กและ
บุคลากรที่เกีย่วข้อง
เข้าร่วมงานมหกรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อปท. 

ครูผูดู้แลเด็กได้
เรียนรูส้ื่อนวัตกรรม
ใหม่ ๆ และเผยแพร่
แลกเปลีย่นความรู้
ระหว่างศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

42 โครงการปรับปรุงและพัฒนา
แหล่งเรียนรู ้ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลเจดีย์แมค่รัว 

เพื่อปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ให้
อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้  มี
ความเหมาะสมและ
ปลอดภัยส าหรับเด็ก 

เด็ก ครผูู้ดูแลเด็ก  
ประชาชนในชุมชน 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

มีแหล่งเรียนรู้
จ านวน 1 แห่ง 

แหล่งเรียนรู้ได้รับ
การปรับปรุงอย่าง
สม่ าเสมอ  ส่งเสรมิ
ให้เด็กมีพัฒนาการที่
ดียิ่งขึ้น 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

43 โครงการอบรมฟันสวยยิ้มสดใส  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลเจดีย์แม่ครัว 

เพื่อส่งเสริมให้เห็น
ความส าคญัของการมี
สุขภาพปากและฟันท่ีดีใน
เด็ก 

เด็กและผู้ปกครองมีส่วน
ร่วมไม่น้อยกว่า ร้อยละ  
80 

10,000 
 

10,000 10,000 10,000 10,000 เด็กร้อยละ 60 ฟัน
ไม่ผ ุ

เด็กมีสุขภาพฟันดีและ
ลดการบริโภคขนม
กรุบกรอบเพ่ือ
โภชนาการท่ีดีของเด็ก 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 



138 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  1/2565 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ  เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย  เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน    

138 
 

แบบ  ผ. 02 

5.2  แผนงานการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

44 โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปลอดโรค  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

เพื่อป้องกันการระบาดของ
โรคตดิต่อภายในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลเจดีย์
แม่ครัว 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 เด็กร้อยละ50 เกิด
โรคระบาดน้อยลง 

เด็กนักเรยีนมี
สุขภาพท่ีแข็งแรง  
และมภีูมิคุ้มกันใน
การเกิดโรค 
 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 



139 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  1/2565 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ  เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย  เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน    

139 
 

แบบ  ผ. 02 

5.2  แผนงานการศึกษา 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

45 โครงการชุมชนสมัพันธ์  ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
เจดีย์แมค่รัว 

-เพื่อสร้างความร่วมมือความ
เข้าใจระหว่างศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กและชุมชนในอันที่จะ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
-เพื่อให้ชุมชน  ผู้ปกครอง
เข้ามามสี่วนร่วมในการ
พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
แลกเปลีย่นข้อมูลข่าวสาร
และสื่อสารระหว่างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  ผู้ปกครอง 
และชุมชน 
 

-จัดท าเอกสารเผยแพร่
ข่าวสารของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  ภาคเรียนละ 1 
ครั้ง 
-จัดประชุมผู้ปกครอง
นักเรียนอย่างน้อยภาค
เรียนละ 1 ครั้ง 
 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 -จัดท าเอกสาร
เผยแพร่ข่าวสารของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ภาคเรยีนละ 1 ครั้ง 
-จัดประชุม
ผู้ปกครองนักเรยีน
อย่างนอ้ยภาคเรยีน
ละ 1 ครั้ง 

-สร้างความร่วมมือ
ความเข้าใจระหว่าง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และชุมชนในอันที่จะ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 



140 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  1/2565 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ  เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย  เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน    

140 
 

แบบ  ผ. 02 

5.2  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

46 โครงการประเมินคุณภาพการจัด
การศึกษาและการประกัน
คุณภาพการศึกษา  ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลเจดีย์แม่
ครัว 

-เพื่อให้คุณภาพการเรียน
การสอนอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน 
-เพื่อทราบถึงสภาพและ
ระดับการศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กท่ีไดร้ับการ
ประเมินตามเกณฑม์าตรฐาน 
-เพื่อยกระดับคณุภาพ
การศึกษาโรงเรียนให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ก าหนดกิจกรรมการ
ตรวจสอบประเมิน
คุณภาพการจัด
การศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลเจดีย์แม่ครัว 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 คุณภาพการศึกษา
ของนักเรียนอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน  
และสามารถน าผล
การประเมิน
วิเคราะห์แนว
ทางแก้ไขปัญหาทาง
การศึกษา 

-คุณภาพการศึกษา
ของนักเรียนอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน 
และรับทราบถึง
สภาพปัญหาและ
ข้อมูลที่ไดไ้ป
วิเคราะห์แนวทาง 
แก้ไขปัญหา 
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินมาตรฐาน
การประกันคณุภาพ
การศึกษาภายใน
และภายนอก
สถานศึกษา 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

 รวม  46  โครงการ   8,820,000 8,830,000 8,830,000 8,830,000 8,830,000    



141 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  1/2565 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ  เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย  เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน    

141 
 

แบบ  ผ. 02 

5.3  แผนงานสาธารณสุข  

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการช่วยเหลือประชาชน
ตามอ านาจหน้าที่ ดา้นการ
ป้องกันและควบคุมโรคตดิต่อ 
 
 
 

เพื่อช่วยเหลือประชาชนใน
พื้นที่ตามอ านาจหน้าท่ีด้าน
การป้องกันและควบคมุ
โรคตดิต่อ 

ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลเจดีย ์
แม่ครัว 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีการจัดซื้อวัสดุ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์หรือวัสดุ
อื่นๆ ที่จ าเป็นต้องใช้
ส าหรับประชาชนใน
พื้นที่ ในการป้องกัน
และควบคมุ
โรคตดิต่อท่ีเกิดขึ้น
ให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์และ
ความรุนแรงของโรค 
 

ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
วัสดุอุปกรณ์
จ าเป็นต้องใช้ส าหรับ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 
ในการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อที่
เกิดขึ้นให้เหมาะสม
กับสถานการณ์และ
ความรุนแรงของโรค 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 



142 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  1/2565 
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5.3  แผนงานสาธารณสุข  

    

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 โครงการรณรงค์ป้องกัน
โรคตดิต่อ โรคอุบัติใหม่                 
โรคอุบัติซ้ าในชุมชน 

1.เพื่อลดอัตราการเจ็บป่วย
ด้วยโรคติดต่อที่ส าคัญในพื้นที่ 
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ที่กระทรวงสาธารณสุข
ก าหนด 
2.เพื่อควบคุมการระบาดของ
โรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ โรค
อุบัติซ้ า ให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานทีก่ระทรวง
สาธารณสขุก าหนด 
3.เพื่อพัฒนาศกัยภาพทีมเฝ้า
ระวังสอบสวนเคลื่อนทีเ่ร็ว
ต าบลแมแ่ฝกใหม่ ให้มีความ
พร้อมและมีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน ในการป้องกัน
และควบคุมโรคติดต่อ โรค
อุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ าในชุมชน 

ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลเจดีย ์

แม่ครัว 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1.มีการจัดกิจกรรมท า
ความสะอาดใหญ่เพื่อ
รณรงค์ป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อท่ีมี
ยุงลายเป็นพาหะ (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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แบบ  ผ. 02 

5.3  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธานสมเด็จ 

พระเจ้าน้องนางเธอ  
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  
อัครราชกุมาร ี 
กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติย-
ราชนารี  
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

 

1.เพื่อส ารวจจ านวนสุนัขและแมว
และขึ้นทะเบียนประชากรสุนัข
และแมวในพื้นที ่ 
2.เพื่อให้สุนัขและแมวในพื้นที่
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว ได้รับ
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้าอยา่งต่อเนื่องทุกป ี
3.เพื่อประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนในพื้นที่ฯ มีความรู้
ความเข้าใจในการเลี้ยงสุนัขและ
แมวอย่างถูกต้อง 
4.เพื่อให้ประชาชนเกิดการมีส่วน
ร่วม และสร้างความรู้ความเข้าใจ
เพื่อให้ตระหนักถึงความส าคัญใน
การน าสุนัขและแมวในความดูแล
ไปขึ้นทะเบียนและรับการฉีด
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า                 
อย่างต่อเนื่อง 

สุนัขและแมวของ
ประชาชนในเขตพื้นท่ี 
ต าบลแม่แฝกใหมต่ามที่
ส ารวจได้ในแตล่ะป ี

140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 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 

 



144 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  1/2565 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ  เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย  เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน    

144 
 

แบบ  ผ. 02 

5.3  แผนงานสาธารณสุข 

 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 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.บ้าน
เจดีย์แมค่รัว 

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

1.เด็กและเยาวชนใน
ต าบลแม่แฝกใหมม่ี
ความรู้ความเข้าใจ
ในเรื่องเพศศึกษา 
และการป้องกันการ
ติดเชื้อเอชไอวี 
2.เด็กและเยาวชนใน
พื้นที่ต าบลแม่แฝก
ใหม่มีความรู้ความ
เข้าใจเรื่องตั้งครรภ์
ไม่พึงประสงค ์

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 
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5.3  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 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 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 เทศบาลต าบล
เจดีย์แม่ครัว 

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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แบบ  ผ. 02 

5.3  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 โครงการบริการสาธารณะด้าน
การแพทย์ฉุกเฉิน 

1.เพื่อให้มีวัสดุและอุปกรณ์
ทางการแพทย์ พร้อมใช้งาน
การแพทย์ฉุกเฉิน 
2.เพื่อให้บริการด้านการ 
แพทย์ฉุกเฉินก่อนถึง
โรงพยาบาลตลอด 24 
ช่ัวโมง 
3.เพื่อให้ประชาชนท่ี
เจ็บป่วยฉุกเฉินและ
ผู้ไดร้ับบาดเจ็บจากอุบตัิเหตุ
ได้รับการช่วยเหลืออย่าง
รวดเร็ว ปลอดภยั ลดความ
รุนแรงของการบาดเจ็บและ
อาการป่วยท่ีอาจส่งผลถึง
ชีวิตได ้

มีวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ ระบบการ
สื่อสาร ในการ
ด าเนินงานการแพทย์
ฉุกเฉิน 

800,000 
 

800,000 800,000 800,000 800,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ีเจ็บป่วย
หรือไดร้ับบาดเจ็บ
จากอุบัติเหตไุดร้ับ
การช่วยเหลืออย่าง
รวดเร็ว ปลอดภยั 

ประชาชนท่ีเจ็บป่วย
ฉุกเฉินและ
ผู้ไดร้ับบาดเจ็บจาก
อุบัติเหตไุดร้ับการ
ช่วยเหลืออย่าง
รวดเร็ว ปลอดภยั 
ลดความรุนแรงของ
การบาดเจ็บและ
อาการป่วยท่ีอาจ
ส่งผลถึงชีวิตได ้

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 
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แบบ  ผ. 02 

5.3  แผนงานสาธารณสุข 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการอาหารสะอาด  
รสชาติอร่อย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. เพื่อตรวจวิเคราะห ์ตรวจ
ประเมินให้การรับรองสถานที่
จ าหน่ายอาหาร ตามเกณฑ์
อาหารสะอาด รสชาตอิร่อย กรม
อนามัย 
2. เพื่อตรวจสอบ ควบคุมหรือ
ก ากับดแูลสถานที่จ าหน่ายอาหาร
ให้ถูกสุขลักษณะและประกอบ
กิจการโดยไม่ส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพของประชาชนและไม่
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
3. เพื่อให้ผู้ประกอบการและผู้
สัมผัสอาหารมีความรู ้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการสุขาภิบาล
อาหารและระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวขอ้งกับการประกอบกิจการ 

1. สถานท่ีจ าหน่าย

อาหารภายในเขต

เทศบาลต าบลเจดีย ์

แม่ครัว 

2. ผู้ประกอบการและผู้

สัมผสัอาหารภายเขต

เทศบาลต าบลเจดีย ์

แม่ครัว 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1.ประเมินให้การรับรอง
สถานที่จ าหนา่ยอาหาร
ในเขตเทศบาลต าบล
เจดีย์แม่ครัวไม่น้อยกว่า
30 ร้าน อยา่งน้อยปีละ 
1 คร้ัง 
2. สถานที่จ าหนา่ย
อาหารจ านวน 30 ร้าน
ประกอบกิจการโดยไม่
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
ของประชาชนและไม่
ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม 
3.มีการจัดอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการ
สุขาภิบาลอาหารให้แก่
ผู้ประกอบการ   

1. สถานที่จ าหนา่ย
อาหารที่ผ่านการ
ประเมินตามเกณฑ์
มาตรฐานของกรม
อนามัยได้รับรองป้าย
อาหารสะอาด รสชาติ
อร่อย 
2.สถานที่จ าหน่าย
อาหารไม่ส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพของ
ประชาชนและ
สิ่งแวดล้อม 
3.ผู้ประกอบการ ผู้
สัมผัสอาหารที่เข้ารับ
การอบรมมีความรู้เพิ่ม
มากขึ้นเกีย่วกบัการ
สุขาภิบาลอาหาร  

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 
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แบบ  ผ. 02 

5.3  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 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 50,000 50,000 1. จัดท าฐานข้อมูล
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
สถานการณ์ของแหล่ง
น้ าและฐานข้อมูล
ระบบประปาหมู่บ้าน
ท่ีครบถ้วนท้ัง 14 
หมู่บ้าน 
2. มีผลการทดสอบ
คุณภาพน้ าประปา
หมู่บ้าน ครบท้ัง 14 
หมู่บ้าน 
3. ประชาชนมีความรู้
ความความเข้าใจและ
ตระหนักถึง
ความส าคัญของน้ าท่ี
ใช้ในการอุปโภค 
บริโภค ร่วมมือกันใช้
น้ าอย่างประหยัด 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 
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แบบ  ผ. 02 

5.3  แผนงานสาธารณสุข 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โครงการส่งเสริมคณุภาพตู้น้ าดื่ม
หยอดเหรียญสะอาด ปลอดภัย 
ห่างไกลโรค 

1.เพื่อจัดท าฐานข้อมูลตู้น้ 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 30,000 30,000 1. จัดท าฐานข้อมูลตู้
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.มีฐานข้อมูลตู้น้ 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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แบบ  ผ. 02 

5.3  แผนงานสาธารณสุข 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ปฏิบัติงานกิจการประปา
หมู่บ้าน 

เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะ
กรรมการบริหารกิจการและ
บ ารุงรักษาระบบประปา
หมู่บ้านหรือผู้ปฏิบตัิงาน
กิจการประปาหมู่บ้าน 

ผู้ปฏิบัติงานกิจการ
ประปาหมู่บ้าน 14 
หมู่บ้าน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1.มีการอบรมพัฒนา
ศักยภาพผู้ปฏิบัติ 
งานกิจการประปา
หมู่บ้าน ปีละ 1 ครั้ง 
2. มีการพัฒนา
คุณภาพน้ าอุปโภค 
บริโภคตาม
มาตรฐานกรม
อนามัย 
 

ผู้ปฏิบัติงานกิจการ
ประปาหมู่บ้าน มี
ความรู้ความเข้าใจ
กระบวนการ พัฒนา
คุณภาพน้ าประปา
ตามมาตรฐานกรม
อนามัย 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 
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5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน    
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แบบ  ผ. 02 

5.3  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(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 
 

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 
 

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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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  1/2565 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ  เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย  เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
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แบบ  ผ. 02 

5.3  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(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 
 

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 
 

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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แบบ  ผ. 02 

5.3  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(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 
 

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 
 

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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แบบ  ผ. 02 

5.3  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(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 
 

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 
 

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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แบบ  ผ. 02 

5.3  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(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 
 

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 
 

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.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน    

156 
 

แบบ  ผ. 02 

5.3  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(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 
 

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 
 

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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157 
 

แบบ  ผ. 02 

5.3  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(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 
 

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 
 

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 - - 860,000 860,000 860,000 860,000 860,000 - - - 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  1/2565 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
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แบบ  ผ. 02 

5.4  แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิต
ผู้สูงอายุต าบลแม่แฝกใหม ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.) เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้
ความเข้าใจ ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการดูแล
สุขภาพอนามัยของตนเอง  
ทั้งด้าน โภชนาการ การ
ฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย
และจิตใจ 
2) เพื่อเป็นการสร้างขวัญ 
และก าลังใจให้ผู้สูงอายุมี
ทัศนคติที่ดีต่อการดูแล
สุขภาพให้แข็งแรงเพื่อด ารง
อยู่ในสังคมอย่างมีคณุค่า 
3) เพื่อสร้างจิตส านึกปลูกฝัง
ให้คนรุ่นหลังได้มีทัศนคติที่ดี 
เห็นคุณคา่และช่วยกันดูแล
ผู้สูงอาย ุ

ผู้สูงอายุต าบลแม่แฝก
ใหม ่ จ านวน 120 คน 

50,000 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 85 
ของผู้สูงอายุไดม้ี
โอกาส พบปะ 
พูดคุยกัน
แลกเปลีย่นเรยีนรู้
กันและมีความรู้ 
ความเข้าใจในการ
ดูแลสุขภาพของ
ตนเอง 

1)ผู้สูงอายุมีความรู้
ความเข้าใจ 
ปรับเปลีย่น
พฤติกรรมในการ
ดูแลสุขภาพของ
ตนเอง  
2) ผู้สูงอายมุีขวัญ  
ก าลังใจและมี
ทัศนคติที่ดีต่อการ
ดูแลสุขภาพ 
คุณค่าและช่วยกัน
ดูแลผูสู้งอาย ุ

งานพัฒนา
ชุมชน/ส านัก

ปลัด 
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แบบ  ผ. 02 

5.4  แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุม่
พัฒนาสตรตี าบลแม่แฝกใหม ่
 
 
 
 

- เพื่อพัฒนาบทบาทหน้าท่ี
สตรีในการเข้าร่วมกิจกรรม
การพัฒนา การประสานงาน
ร่วมกับองค์กรอื่นๆ ได้ด ี

สมาชิกกลุ่มพัฒนาสตรี
ต าบลแม่แฝกใหม่ 
จ านวน 70 คน 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 ร้อยละ 75 ของสตรี
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 
ได้รับความรู้-เขา้ใจ 
ในบทบาทหน้าท่ีของ
ตนเอง 

กลุ่มพัฒนาสตรีฯ  
ได้ที่เข้ารับอบรม มี
ความรู้ความเข้าใจ
ในบทบาทหน้าท่ี
ของตนเองต่อการ
เข้าร่วมจดักิจกรรม 

ส านักปลดั 
 

3 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ
ส าหรับประชาชน 

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

ประชาชนท่ัวไปและกลุ่ม
อาชีพท่ีต้องการพัฒนา
อาชีพ จ านวน 5 กลุ่ม/
อาชีพ  

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 ร้อยละ 75 ของผู้เข้า
รับการฝึกอบรม
อาชีพได้รับความรู้ 
เพิ่มทักษะในการ
น าไปประกอบอาชีพ
ได ้

ประชาชนในพ้ืนท่ี มี
อาชีพเสริมสร้าง 
รายได้ให้แก่
ครอบครัวและมี
โอกาสได ้

ส านักปลดั 
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แบบ  ผ. 02 

5.4  แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนด้านการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

เพื่อช่วยเหลือประชาชน 
ผู้ยากไร้ในต าบลแม่แฝกใหม่ 
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ประชาชน ผู้ยากไร้ 
ผู้ด้อยโอกาส ในต าบล
แม่แฝกใหม ่

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละประชาชน 
ผู้ยากไร้ 
ผู้ด้อยโอกาส 

ประชาชนผู้ยากไร้ 
ผู้ด้อยโอกาสได้รับ
การช่วยเหลือ 

งานพัฒนา
ชุมชน/

ส านักปลดั 

5 โครงการทุนการศึกษาส าหรับ
ช่วยเหลือนักเรยีน นักศึกษาใน
สถานบันการศึกษาของรัฐที่
ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาสใน
ต าบล 
 

เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก ่
เด็กนักเรยีน นักศึกษาใน
สถานบันการศึกษาของรัฐ 
ที่ยากจนหรือผูด้้อยโอกาส 
ในต าบล 

นักเรียน นักศึกษา 
ผู้ด้อยโอกาส ในต าบล
แม่แฝกใหม ่

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของนักเรียน/
นักศึกษาท่ียากจน
ด้อยโอกาส 

นักเรียน/ นักศึกษา 
ที่ยากจนไดร้ับการ
ช่วยเหลือตาม
เป้าหมาย 

งานพัฒนา
ชุมชน/

ส านักปลดั 

 รวม  5  โครงการ   175,000 175,000 175,000 175,000 175,000    
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แบบ  ผ. 02 

5.5  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการแข่งขันกีฬา ประจ าปี
ต าบลแม่แฝกใหม ่
 

เพื่อจัดกิจกรรมการแข่งขัน
กีฬาส าหรับประชาชน  เพื่อ
พัฒนาศักยภาพทางด้านกีฬา
สู่ความเป็นเลิศ 

ประชาชนต าบลแม่แฝก
ใหม ่
 
 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

ประชาชนเข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า 
500 คน 

ประชาชนพัฒนา
ตนเองด้วยกีฬาสู่
ความเป็นเลิศ 

กอง
การศึกษา 

2 โครงการค่ายกีฬาสมัพันธ์ เพื่อพัฒนา ส่งเสรมิศักยภาพ
ด้านกีฬา 
 

ประชาชนต าบลแม่แฝก
ใหม ่
 
 
 

150,000 150,000 150,000 150,000 
 

150,000 
 

ประชาชนเข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า 
50 คน 

ประชาชนพัฒนา
ศักยภาพกีฬาสูค่วาม
เป็นเลิศ 

กอง
การศึกษา 

3 โครงการสนับสนุนการแข่งขัน
กีฬาของเยาวชนและประชาชน 

เพื่อใช้กีฬาพัฒนาประชาชน
ให้มีศักยภาพในทุกๆ ด้าน 
และให้มีศักยภาพทางด้าน
กีฬาสู่ความเป็นเลศิ 
 

ประชาชนต าบลแม่แฝก
ใหม ่

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

ประชาชนเข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า 
500 คน 

ประชาชนพัฒนา
ตนเองด้วยกีฬาสู่
ความเป็นเลิศ 

กอง
การศึกษา 
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แบบ  ผ. 02 

5.5  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ  เพื่อสนับสนุนการปั่น
จักรยานเพื่อสุขภาพของ
ประชาชน 

ประชาชน ได้ร่วมกันปั่น
จักรยานเพื่อสุขภาพท่ีด ี

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

มีผู้เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่า 50 คน 

เยาวชน และ
ประชาชน  มีจิตใจ
รักการปั่นจักรยาน
เพื่อสุขภาพท่ีด ี

กอง
การศึกษา 

5 โครงการจดัซื้อเครื่องออกก าลัง
กายกลางแจ้งพร้อมตดิตั้ง 
 

เพื่อให้ประชาชนใช้ส าหรับ
ออกก าลังกาย 
 

จัดหาเครื่องออกก าลัง
กายกลางแจ้ง 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

เครื่องออกก าลังกาย
กลางแจ้ง จ านวน  
20  ชุด 

ประชาชนใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์
ด้วยการออกก าลัง
กาย 

กอง
การศึกษา 

 

6 โครงการจดัซื้อเครื่องออกก าลัง
กายกลางแจ้งพร้อมตดิตั้ง  
ส าหรับเด็กปฐมวยั 

เพื่อให้เด็กนักเรยีนใช้ส าหรับ
กิจกรรมออกก าลังกาย 

จัดหาเครื่องออกก าลัง
กายกลางแจ้ง ส าหรับ
โรงเรียนอนุบาล  และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

200,000 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 เครื่องออกก าลังกาย
กลางแจ้ง จ านวน  
10  ชุด 

เด็กมีกิจกรรมการ
ออกก าลังกาย  
ส่งเสริมให้มสีุขภาพ
แข็งแรง  มี
พัฒนาการทาง
ร่างกายที่ด ี

กอง
การศึกษา 
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แบบ  ผ. 02 

5.5  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการฝึกอบรมนักเตะรุ่นเยาว ์ เพื่อให้เด็กและเยาวชนมี
ความรู้และพื้นฐานในการฝึก
เล่นกีฬาฟุตบอล 

เด็กและเยาวชนต าบล
แม่แฝกใหม่  จ านวน  
30  คน 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

เด็กและเยาวชนเข้า
ร่วมโครงการจ านวน  
30  คน 

เด็กและเยาวชนใช้
เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์  ห่างไกล 
ยาเสพตดิ 

กอง
การศึกษา 

8 โครงการกีฬาผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ เพื่อส่งเสริมให้ผูสู้งอายุออก
ก าลังกาย 

ผู้สูงอายุในต าบลแม่แฝก
ใหม ่

25,000 
 

25,000 
 

25,000 
 

25,000 
 

25,000 
 

ผู้สูงอายุทุกหมู่บา้น
เข้าร่วมโครงการ 
 

ผู้สูงอายไุด้ออกก าลัง
กายและท ากิจกรรม
ร่วมกัน 

กอง
การศึกษา 

9 โครงการจดัซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา เพื่อให้มีอุปกรณ์ในการเล่น
กีฬานันทนาการที่มีคณุภาพ 

ประชาชนต าบลแม่แฝก
ใหม ่

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

ประชาชนมีอุปกรณ์
กีฬาท่ีมีคุณภาพใน
การฝึกซ้อมกีฬา 
 

กอง
การศึกษา 

 รวม  9  โครงการ   1,705,000 1,705,000 1,705,000 1,705,000 1,705,000    
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5.6  แผนงานการเกษตร 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการให้ความช่วยเหลือ
เกษตรกรและเกษตรกรผูม้ี
รายได้น้อย 

เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและ
เกษตรกรผู้มรีายได้น้อย 
ในต าบลแม่แฝกใหม ่

เกษตรกรและเกษตรกร
ผู้มีรายได้น้อยในต าบล
แม่แฝกใหม ่

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของเกษตรกร
และเกษตรกรผู้มี
รายได้น้อยในต าบล
แม่แฝกใหม ่

เกษตรกรและ
เกษตรกรผู้มรีายได้
น้อยในต าบล 
แม่แฝกใหมไ่ด้รบั
การช่วยเหลือ 
 

งานส่งเสรมิ
การเกษตร/ 
ส านักปลดั 

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



165 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  1/2565 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  การเสรมิสร้างสังคมคุณภาพ  เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย  เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกัน  บรรเทาสาธารณภัย  และรักษาความสงบเรียบร้อย 

6.  ยุทธศาสตร์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน 
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แบบ  ผ. 02 

6.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่  

เพื่อเป็นการป้องกันและลด
ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน 
และเตรียมความพร้อมใน
การให้บริการกบัประชาชน 
ในช่วงเทศกาลปีใหม่  
 

ประชาชน นักท่องเที่ยว
ผู้ใช้รถใช้ถนน  จ านวน 
3,000 คน  
 

10,000 10,000 10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

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

สามารถลดการเกดิ
อุบัติเหตุ และให้
ความช่วยเหลือ
ประชาชนเมื่อ
ประสบภัยได้อย่าง
ทันท่วงที 

งาน ปภ. 
ส านักปลดั.  



166 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  1/2565 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  การเสรมิสร้างสังคมคุณภาพ  เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย  เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกัน  บรรเทาสาธารณภัย  และรักษาความสงบเรียบร้อย 

6.  ยุทธศาสตร์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน 
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แบบ  ผ. 02 

6.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์  

เพื่อเป็นการป้องกันและลด
ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน 
และเตรียมความพร้อมใน
การให้บริการกบัประชาชน 
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์  
 

ประชาชน,นักท่องเที่ยว,
ผู้ใช้รถใช้ถนน จ านวน 
3,000 คน 

10,000 10,000 10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

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

สามารถลดการเกดิ
อุบัติเหตุ และให้
ความช่วยเหลือ
ประชาชนเมื่อ
ประสบภัยได้อย่าง
ทันท่วงที 

งาน ปภ. 
ส านักปลดั 



167 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  1/2565 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  การเสรมิสร้างสังคมคุณภาพ  เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย  เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกัน  บรรเทาสาธารณภัย  และรักษาความสงบเรียบร้อย 

6.  ยุทธศาสตร์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน 
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แบบ  ผ. 02 

6.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการฝึกอบรมและซ้อมแผน
อพยพหนีไฟให้กับสถานศึกษาใน
พื้นที ่

เพื่อฝึกอบรมใหส้ถานศึกษา
มีความรู้และทักษะในการ
หนีไฟเมื่อเกดิอัคคีภยัขึ้นได้
อย่างถูกต้องและปลอดภัย 
 

สถานศึกษาในพ้ืนท่ี
ต าบลแม่แฝกใหม่  
จ านวน  3  แห่ง 

10,000 
 

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 

4 โครงการบริหารศูนย์ อปพร. 
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด า
กิจกรรมต่างๆให้แก่ ศูนย์ 
อปพร. ต าบลแม่แฝกใหม่   

สมาชิก อปพร. ต าบล 
แม่แฝกใหม่  จ านวน  
50  นาย 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

1.จ านวน อปพร.ที่
เข้าร่วมโครงการ 
2. การบริหารงาน
เป็นไปอย่างถูกต้อง 
 

ศูนย์ อปพร. ต าบล 
แม่แฝกใหมส่ามารถ
ด าเนินกิจกรรมได้
อย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ 
 

งาน ปภ. 
ส านักปลดั 



168 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  1/2565 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  การเสรมิสร้างสังคมคุณภาพ  เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย  เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกัน  บรรเทาสาธารณภัย  และรักษาความสงบเรียบร้อย 

6.  ยุทธศาสตร์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน 

168 
 

แบบ  ผ. 02 

6.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการฝึกอบรมทบทวน
บทบาทและหน้าท่ีของสมาชิก
อปพร. เทศบาลต าบลเจดีย ์
แม่ครัว 

เพื่อฝึกอบรมทบทวน
บทบาท ในการปฏิบัติ งาน
ช่วยเหลือราชการ และให้
ความรู้ด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยัให้กับ
สมาชิกอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 

อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
ต าบลแม่แฝกใหม ่  
จ านวน 40 คน 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

ร้อยละ 80 ของ
สมาชิกอปพร. 
เทศบาลต าบลเจดีย์
แม่ครัว 

อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน  
(อปพร.)มีความ
พร้อม ความสามารถ
ในการสนับสนุนงาน
กู้ชีพ-กู้ภัยให้กับ
หน่วยงานในพ้ืนท่ี  

งาน ปภ. 
ส านักปลดั 

6 โครงการป้องกันและแก้ไขปญัหา
ยาเสพตดิ 

เพื่อสร้างภมูิคุ้มกันยาเสพตดิ
ให้นักเรียนก่อนวัยเสี่ยง ได้
รับรู้รับทราบถึงปัญหาและ
พิษภัยของยาเสพตดิ 

เด็กนักเรยีนช้ันประถม 
ศึกษาช้ันปีท่ี 4 - 6 และ
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3  
โรงเรียนบ้านแม่แฝก
และโรงเรียนบา้นเจดยี์     
แม่ครัว จ านวน 100 คน   
 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 15,000 15,000 นักเรียนก่อนวัยเสี่ยง 
ได้รับรู้รับทราบถึง
ปัญหาและพิษภัย
ของ   ยาเสพติด 
ร้อยละ 80  ขึ้นไป 

-นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจถึงพิษภัย
ของสารเสพติด  
-สถานศึกษามี
เครือข่ายนักเรียน 
ในการป้องกันแก้ไข
ต่อต้านยาเสพตดิ 

งาน ปภ. 
ส านักปลดั  

 รวม  7  โครงการ   85,000 85,000 85,000 85,000 85,000    



169 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  1/2565 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  การเสรมิสร้างสังคมคุณภาพ  เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย  เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกัน  บรรเทาสาธารณภัย  และรักษาความสงบเรียบร้อย 

6.  ยุทธศาสตร์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน 
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แบบ  ผ. 02 

6.2  แผนงานการศึกษา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการป้องกันยาเสพตดิ         
ในสถานศึกษา 

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพตดิในโรงเรียน/
สถานศึกษา 

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

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ผู้บริหาร ครู คณะ
บุคลากร ประชาชน 
ผู้ปกครอง นักเรียน 
ในศพด./ร.ร.อนุบาล 
และ ร.ร. 2 แห่งใน
พื้นที่ เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า 
100 คน 
 
 
 
 

ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ 
ในโรงเรียน/
สถานศึกษาให้เป็น
โรงเรียนสีขาวปลอด
ยาเสพตดิ 

กอง
การศึกษา 

 

 รวม  1  โครงการ   25,000 25,000 25,000 25,000 25,000    



170 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 
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แบบ  ผ. 02 

7.1  แผนงานบริหารทั่วไป 

           
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 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 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 20,000 20,000 พนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้าง คณะ
ผู้บริหาร และ
สมาชิกสภาเทศบาล  
ร้อยละ  80  ได้เข้า
รับการอบรม 

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

ส านักปลดั 
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เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
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แบบ  ผ. 02 

7.1  แผนงานบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(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 
 

10,000 
 

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

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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แบบ  ผ. 02 

7.1  แผนงานบริหารทั่วไป 

          
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 อบรมให้ความรู้ เรื่องการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนและการ
ป้องกันการทุจริต 

เพื่อยกระดับเจตจ านงทาง
การเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริตของผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

สามารถวิเคราะห์และ
จัดท าโดยน าโครงการ/
กิจกรรม/มาตรการที่
สนับสนุนให้ สาธารณะ
และภาคประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบตัิ
หรือบริหารราชการของ
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่
ครัว 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 พนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้าง คณะ
ผู้บริหาร และ
สมาชิกสภาเทศบาล 
ร้อยละ 80 ไดเ้ข้ารับ
การอบรม 

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

ส านักปลดั 
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แบบ  ผ. 02 

7.1  แผนงานบริหารทั่วไป 

           
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการคลินิกกฎหมายเทศบาล
ต าบลเจดีย์แม่ครัว 

(1) เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ค าปรึกษาด้านกฎหมายใน
เบื้องต้นและลดข้อพิพาทที่
เกิดขึ้นน าไปสู่การไกลเ่กลี่ย
ปัญหาต่างๆ  
(2) เพื่อส่งเสริมการมสี่วน
ร่วมของงานด้านกฎหมาย
กับภาคประชาชน 
(3) เพื่อเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์งานด้าน
กฎหมายของเทศบาลต าบล
เจดีย์แมค่รัว ให้ประชาชน
ได้รับรู้และเข้าใจ 
 

ประชาชนในเขตพื้นท่ี
ต าบลแม่แฝกใหม ่

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

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

   (1) ประชาชนได้รับ
ค าปรึกษาด้าน
กฎหมายในเบื้องต้น 
และปัญหาหรือข้อ
พิพาทท่ีเกิดขึ้น ได้รับ
การไกล่เกลี่ย 
 (2) การมีส่วนร่วม 
งานด้านกฎหมายของ
เทศบาลต าบลเจดีย์
และประชาชนในพื้นท่ี
มีมากขึ้น 

   (3) เผยแพร่งานด้าน
กฎหมาย ให้
ประชาชนได้รับรู้และ
เข้าใจ 

 ส านักปลัดฯ 
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แบบ  ผ. 02 

7.1  แผนงานบริหารทั่วไป 

 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 โครงการอบรมระเบียบกฎหมาย
และจริยธรรมของเจ้าหน้าท่ี 

เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีของ ทต.
เจดีย์แมค่รัว มีความรู้ความ
เข้าใจด้านวินัย คณุธรรม 
จริยธรรมและจรรยาของ
ข้าราชการ 

คณะผู้บริหาร/ สมาชิก
สภาเทศบาล/พนักงาน
เทศบาลลูกจ้าง/ประธาน
ชุมชน/ผู้แทน 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

- ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ มี
ความรู้ความเข้าใจ
ด้านระเบียบ
กฎหมายที่อยู่ใน
อ านาจของเทศบาล
ต าบลเจดีย์แม่ครัว 

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

 

 ส านักปลัดฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  1/2565 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ  เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย  เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
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แบบ  ผ. 02 

7.1  แผนงานบริหารทั่วไป 

 

 

 
           

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการประชุมประชาคมเพื่อ
จัดท าแผนหมู่บ้านและ
แผนพัฒนาท้องถิ่น   

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

จัดประชุมและเวที
ประชาคมระดับต าบล
เพื่อ ทบทวนแผน
หมู่บ้าน และแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
   

30,000 
 

30,000 
 

30,000 30,000 30,000 ผู้เข้าร่วมประชุมและ
เวทีประชาคมพัฒนา
ประชาธิปไตยชุมชน 
หมู่ที่ 1-14 ร้อยละ 
80 ข้ึนไปมีความรู้  
ความเข้าใจ  และ
เข้าร่วมโครงการ
ประชุมฯ 

-จัดท าแผนหมู่บา้น
และแผนพัฒนา
ท้องถิ่นตาม
ระเบียบฯประชาชน  
มีความรู้ ความเข้าใจ 
และตระหนัก สิทธิ
และหน้าท่ี 
 

ส านักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  1/2565 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ  เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย  เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

176 
 

แบบ  ผ. 02 

7.1  แผนงานบริหารทั่วไป 

           
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 อุดหนุนส่วนราชการหรือ         
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่รับผิดชอบด าเนินตามโครงการ
บริหารจดัการศูนย์ปฏิบตัิการ
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
อ าเภอสันทราย 
 
 
 

เพื่อรวบรวมกฎหมาย  
ระเบียบ หนังสือสั่งการ  และ
ข้อมูลอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ช่วยเหลือประชาชนท้ังในด้าน
สาธารณภัย การส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตโรคติดต่อ  
หรือโรคระบาดในท้องถิ่น เพื่อ
แจ้งเวียนและเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร หลักเกณฑ์ และวิธี 
การในการช่วยเหลือประชาชน  
รวมถึงการบริการอ านวยความ
สะดวกให้ค าปรึกษาหรือ
แนะน าให้ความช่วยเหลือต่างๆ 

ประชาชนได้รับความ
ช่วยเหลือท้ังในด้านสา
ธารณภัย การส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต  
โรคติดต่อ หรือโรคระบาด
ในท้องถิ่น ตามอ านาจ
หน้าท่ีของ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้
ค าปรึกษาหรือแนะน า
หลักเกณฑ์และวิธีการใน
การขอรับความช่วยเหลือ
ในด้านต่างๆ ให้กับ
ประชาชน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 มีสถานท่ีกลาง
ส าหรับเป็นศูนย์
ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  อ าเภอสัน
ทราย 

การด าเนินงานของ
ศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ าเภอสัน
ทราย  จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย  
ประชาชน มีสถานท่ี
ส าหรับเข้ามาขอรับ
ความช่วยเหลือ 

ส านักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  1/2565 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ  เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย  เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
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แบบ  ผ. 02 

7.1  แผนงานบริหารทั่วไป 

 
 
           
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โครงการปรับปรุงส ารวจและ
จัดเก็บข้อมลูภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง 

-เพื่อให้มีการส ารวจข้อมูลท่ีดิน
และสิ่งปลูกสร้างให้เป็น
ปัจจุบัน 
-เพื่อน าข้อมูลท่ีส ารวจเพิ่มเติม
น ามาบันทึกแก้ไขในฐานข้อมูล
ใน Ltax-3000 และ E-Laas 
-เพื่อน าข้อมูลท่ีได้มาใช้ในการ
ประเมินภาษีท่ีดินและสิ่งปลูก
สร้างได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ รวมท้ัง
น าไปใช้แร่งรัด ติดตามการ
จัดการเก็บให้ครบถ้วน ถูกต้อง 
 

ข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง รวมทั้งการใช้
ประโยชน์ ในเขตพื้นท่ี
รับผิดชอบของเทศบาล
ต าบลเจดีย์แม่ครัว  
หมู่ที ่1 – 14 
 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีรายได้เพิม่ 
ร้อยละ 3 
 

-เทศบาลต าบลเจดีย์
แม่ครัวมีข้อมูลที่เป็น
ปั จจุ บั น เพื่ อ ใ ช้ ใน
การจัดเก็บภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง 
-เป็นฐานข้อมูลที่มี
ความละเอียด
ถูกต้องตาม
มาตรฐานการจัดท า
แผนที่ภาษ ี

กองคลัง 

 รวม  9  โครงการ   415,000 415,000 415,000 415,000 405,000    



 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ.2566 - 2570) 
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

 



178 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน  (พ.ศ. 2566 - 2570)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  1/2565 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs) 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  5 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
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แบบ  ผ. 02/1 

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

 
1 

หมู่ที่  1   
ก่อสร้างถนนแอสฟัลทต์ิก 
คอนกรีต หมู่ที่ 1  

เพื่อให้ประชาชนใช้
เส้นทางสญัจรอย่าง
สะดวกและปลอดภยั 

ก่อสร้างถนนแอสฟัลทต์ิก 
คอนกรีต ซอยบ้านไร่  
เริ่มจากบา้นนายนิทัศน์  
ถึงทางแยกบ้านนางศรีแก้ว  
บุญเลา 
กว้าง   4   เมตร 
ยาว  469  เมตร 

769,000 - - - - ก่อสร้างถนน 
ตามมาตรฐาน 
จ านวน 1 สาย 

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัใน
การสญัจรใช้ถนน
อย่างปลอดภัย 

กองช่าง 
 
 
 

2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 1  

เพื่อให้ประชาชนใช้
เส้นทางสญัจรอย่าง
สะดวกและปลอดภยั 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยบ้านนายจรญั 
มอญสร้อย ถึงบ้าน 
นางใบศรี  
กว้าง  3  เมตร 
ยาว  66  เมตร 

113,000 - - - - ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ตามมาตรฐาน 
จ านวน 1 สาย 

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัใน
การสญัจรใช้ถนน
อย่างปลอดภัย 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน  (พ.ศ. 2566 - 2570)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  1/2565 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs) 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  5 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
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แบบ  ผ. 02/1 

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 ติดตั้งเสาคอนกรตีพร้อมกระจก
โค้งมน  หมู่ที่  1 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวก ปลอดภัย 

ติดตั้งเสาคอนกรตีพร้อม
กระจกโค้งมนจุดแยกถนน  
จ านวน  5  จุด 

20,000 - - - - จ านวนจุดที่ติดตั้ง
เสาคอนกรตีพร้อม
กระจกโค้งมน 
แล้วเสร็จ 

การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 1  

เพื่อให้ประชาชนใช้
เส้นทางสญัจรอย่าง
สะดวกและปลอดภยั 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยข้างบ้านนาง
อรพิน มาวี ถึงค่ายชุ่มจิตร์  
กว้าง  3.50 เมตร 
ยาว  75  เมตร 
 

- 150,000 - - - ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ตามมาตรฐาน 
จ านวน 1 สาย 

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัใน
การสญัจรใช้ถนน
อย่างปลอดภัย 

กองช่าง 
 
 
 



180 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน  (พ.ศ. 2566 - 2570)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  1/2565 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs) 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  5 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

180 
 

แบบ  ผ. 02/1 

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต
เสรมิเหล็กพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางสญัจรสะดวกและ
ปลอดภัย 

ก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม
ฝาปิด ซอยบ้านนายสมาน 
ไชยเมฆา ถึงบ้านนายทา 
จาปัญญะ 
กว้าง  62   เมตร 
ยาว  83   เมตร 

- 400,000 - - - ก่อสร้างรางระบาย
น้ าคอนกรีตเสรมิ
เหล็กตามมาตรฐาน 
จ านวน 1 สาย 

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัใน
การสญัจรใช้ถนน
อย่างปลอดภัย 

กองช่าง 

6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนใช้
เส้นทางสญัจรอย่าง
สะดวกและปลอดภยั 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนติดล าเหมือง
ซอย 4 เช่ือมต่อถนน  
หมู่ที่ 12 ต าบลแม่แฝก 
กว้าง   3   เมตร 
ยาว  35  เมตร 

- - 90,000 - - ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ตามมาตรฐาน 
จ านวน 1 สาย 

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัใน
การสญัจรใช้ถนน
อย่างปลอดภัย 

กองช่าง 



181 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน  (พ.ศ. 2566 - 2570)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  1/2565 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs) 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  5 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

181 
 

แบบ  ผ. 02/1 

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 ก่อสร้างลานคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
บริเวณปา่ช้า  หมู่ที่  1 

เพื่อให้มีพื้นท่ีสะดวกใน
การประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนา 

ก่อสร้างลานคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก บรเิวณป่าช้า หมู่ที่ 1 
พื้นที่  1,300  ตารางเมตร 

- - 650,000 - - ลานคอนกรีตเสริม
เหล็ก บรเิวณป่าช้า  
1 แห่ง 

ประชาชนมีพื้นที่
สะดวกในการ
ประกอบพิธีกรรม
ทางศาสนา 

กองช่าง 
 

8 ก่อสร้างรั้วคอนกรตีเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ป้องกันสถานท่ี
ราชการและเด็กนักเรียน
ให้เกิดความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยส์ินและยา
เสพติด 

รั้วคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
บริเวณติดกับส านักงาน
เทศบาล ยาว 285 เมตร 

- - - 1,583,000 - รั้วคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก จ านวน 1 แห่ง 

สถานท่ีราชการและ
เด็กนักเรยีนให้เกิด
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

9 ซ่อมแซมและปรับปรุงพ้ืนและ
ศาลาประกอบพิธีกรรมป่าช้า 
หมู่ที่  1 

เพื่อให้มีพื้นท่ีสะดวกใน
การประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนา 

ซ่อมแซมและปรับปรุงพ้ืน
และศาลาประกอบ
พิธีกรรมป่าช้า หมู่ที่ 1 
 

- - - 500,000 - พื้นและศาลา
ประกอบพิธีกรรม 
ป่าช้า  1 แห่ง 

ประชาชนมีพื้นที่
สะดวกในการ
ประกอบพิธีกรรม
ทางศาสนา 
 

กองช่าง 
 



182 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน  (พ.ศ. 2566 - 2570)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  1/2565 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs) 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  5 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

182 
 

แบบ  ผ. 02/1 

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 ก่อสร้างซุ้มประตคูอนกรีตเสรมิ
เหล็กทางเข้าวัดแม่แฝก หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวก ปลอดภัย 

ก่อสร้างซุ้มประตคูอนกรีต
เสรมิเหล็กทางเข้าวัด 
แม่แฝก หมู่ที่ 1 
 

- - - - 300,000 ซุ้มประตูคอนกรตี
เสรมิเหล็กทางเข้า
วัดแม่แฝก 1 แห่ง 

ประชาชนใช้สัญจร
สะดวก ปลอดภัย 

กองช่าง 

11 วางท่อคอนกรีตเสรมิเหล็กและ
ถมดินไหล่ทาง  หมู่ที่  1 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวก ปลอดภัย 

วางท่อคอนกรีตเสรมิเหล็ก
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.30 เมตร พร้อมบ่อพัก 
และถมดินไหล่ทาง   
ยาว 30 เมตร 
ซอยหน้าบ้านนายวิชัย   
กันทะมัง  
 

- - - - 30,000 ความยาวท่อ
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ 

การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 



183 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน  (พ.ศ. 2566 - 2570)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  1/2565 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs) 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  5 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

183 
 

แบบ  ผ. 02/1 

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
 
 
 
 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

12 ถมดินลูกรัง  ถนนล าเหมือง 
ซอย 5 หมู่ที่  1 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวก ปลอดภัย 

ถมดินลูกรัง ถนนล าเหมือง
ซอย 4 หมู่ที่  1  
ต าบลแม่แฝกใหม่  
เชื่อมต่อถนน หมู่ที่ 12 
ต าบลแม่แฝก 
กว้าง  3  เมตร 
ยาว  1,370  เมตร 
 

- - - - 80,000 ความยาวถนนลูกรัง
ที่ถมแล้วเสร็จ 

การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 



184 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน  (พ.ศ. 2566 - 2570)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  1/2565 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs) 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  5 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

184 
 

แบบ  ผ. 02/1 

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

 
13 

หมู่ที่  3 
เจาะบ่อบาดาล  หมู่ที่  3 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าประปาใช้อย่าง
เพียงพอ 
 

เจาะบ่อบาดาล  บรเิวณ 
ป่าช้า  หมู่ที่  3 

300,000 - - - - บ่อบาดาล  
ที่เจาะแล้วเสร็จ 

บ่อบาดาล  จ านวน 1 
แห่ง 

กองช่าง 

14 ขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ 
ซอย 5 หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวก ปลอดภัย 

ขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ 
ซอย 5 กว้าง  1.50 เมตร
ลึก  0.50  เมตร 
ยาว   1,200  เมตร 

- 50,000 - - - ความยาวของล า
เหมืองที่ขุดลอกแล้ว
เสร็จ 

ประชาชนใช้สัญจร
สะดวก ปลอดภัย 

กองช่าง 

15 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวก ปลอดภัย 

ซอยร้านสักทอง  
กว้าง 2.50 เมตร 
ยาว 70 เมตร 
พื้นที่ 175 ตารางเมตร 

- - - - 96,000 ก่อสร้างถนน 
ตามมาตรฐาน 
จ านวน 1 สาย 

การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 



185 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน  (พ.ศ. 2566 - 2570)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  1/2565 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs) 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  5 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

185 
 

แบบ  ผ. 02/1 

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

16 หมู่ที่  7 
ก่อสร้างรางระบายน้ า  หมู่ท่ี 7 

เพื่อขยายถนนให้กว้างขึ้น
และป้องกันน้ าท่วมขัง 

รางระบายน้ า  
จากบ้านพ่อหลวงพรหมมา  
ซอย 2 ถึงคลอง
ชลประทาน  
ยาว 300 เมตร 

750,000 - - - - ความยาวของ 
รางระบายน้ าที่
ก่อสร้างแล้วเสรจ็ 

การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

17 ก่อสร้างรางระบายน้ า  หมู่ท่ี 7 เพื่อขยายถนนให้กว้างขึ้น
และป้องกันน้ าท่วมขัง 

รางระบายน้ าจาก  
บ้านพ่อแก้ว  
ทะลุบ้าน สท.ยรรยงค์   
ยาว 400 เมตร  
 

- 1,000,000 - - - ความยาวของ 
รางระบายน้ าที่
ก่อสร้างแล้วเสรจ็ 

การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

18 ก่อสร้างพนังป้องกันคอสะพาน   
หมู่ที ่7 

เพื่อให้มีพนังป้องกัน 
คอสะพานช ารุดเสยีหาย
จากน้ ากัดเซาะ 

ก่อสร้างพนังป้องกัน 
คอสะพานเชื่อม 
หมู่ที่ 7  กับ หมู่ที่ 10 
 

- - 150,000 - - พนังกันคอสะพานที่
ก่อสร้างแล้วเสรจ็ 

มีพนังป้องกัน 
น้ ากัดเซาะ 

กองช่าง 



186 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน  (พ.ศ. 2566 - 2570)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  1/2565 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs) 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  5 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

186 
 

แบบ  ผ. 02/1 

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

19 ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต
เสรมิเหล็ก หมู่ที่ 11 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวก ปลอดภัย 

ก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่
ซอยบ้านนายบุญเลิศ ถึง
แยกบ้านนางปราณี กว้าง 
1.50 เมตร ลึก 2 เมตร 
ยาวรวม 58 เมตร 

300,000 - - - - ความยาวที่ก่อสรา้ง
รางระบายน้ า 
ตามมาตรฐาน 
จ านวน 1 สาย 

การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

20 วางท่อระบายน้ า หมู่ท่ี 11 เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวก ปลอดภัย 

วางท่อระบายน้ าตั้งแต่บ้าน
นายวิลเลี่ยม ถึงบ้าน 
นายสุชาติ  ยาวรวม  200  
เมตร ท่อขนาด 0.30 เมตร 
พร้อมบ่อพัก 

200,000 - - - - ความยาวที่วางท่อ
ระบายน้ า 
ตามมาตรฐาน 
จ านวน 1 สาย 

การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 



187 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน  (พ.ศ. 2566 - 2570)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  1/2565 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs) 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  5 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

187 
 

แบบ  ผ. 02/1 

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

21 วางท่อระบายน้ า หมู่ท่ี 11 เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวก ปลอดภัย 

วางท่อระบายน้ าตั้งแต่บ้าน
นางอ าไพ ถึงบ้านนางพรยาว
รวม 100 เมตร ท่อขนาด 
0.30 เมตร พร้อมบ่อพัก 

- 100,000 - - - ความยาวที่วางท่อ
ระบายน้ า 
ตามมาตรฐาน 
จ านวน 1 สาย 

การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

22 วางท่อระบายน้ า หมู่ท่ี 11 เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวก ปลอดภัย 

วางท่อระบายน้ าตั้งแต ่
บ้านนายอนุพงค์  ถึงบ้าน
นายแก้ว ยาวรวม  250  
เมตรท่อขนาด 0.30 เมตร 
พร้อมบ่อพัก 

- 250,000 - - - ความยาวที่วางท่อ
ระบายน้ า 
ตามมาตรฐาน 
จ านวน 1 สาย 

การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

23 วางท่อระบายน้ า หมู่ท่ี 11 เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวก ปลอดภัย 

วางท่อระบายน้ าตั้งแต่บ้าน
นายแก้ว ถึงบ้านนายเจริญ 
และบ้านนายจีรศักดิ์ ถึงบ้าน
นายสมเกียรติ ยาวรวม  300  
เมตร ท่อขนาด 0.30 เมตร 
พร้อมบ่อพัก 

- - 300,000 - - ความยาวที่วางท่อ
ระบายน้ า 
ตามมาตรฐาน 
จ านวน 1 สาย 

การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 



188 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน  (พ.ศ. 2566 - 2570)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  1/2565 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs) 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  5 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

188 
 

แบบ  ผ. 02/1 

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

23 วางท่อระบายน้ า หมู่ท่ี 11 เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวก ปลอดภัย 

วางท่อระบายน้ าตั้งแต่บ้าน
นายจันทร์ ถึงบ้านนาง
อัมพร 
ยาวรวม  120  เมตร 
ท่อขนาด 0.30 เมตร 
พร้อมบ่อพัก 

- - - 120,000 - ความยาวที่วางท่อ
ระบายน้ า 
ตามมาตรฐาน 
จ านวน 1 สาย 

การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

24 วางท่อระบายน้ า หมู่ที่ 11 เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวก ปลอดภัย 

วางท่อระบายน้ าตั้งแต่บ้าน
นางลี ถึงแยกซอย 
หนุกหนาน 
ยาวรวม  150  เมตร 
ท่อขนาด 0.30 เมตร 
พร้อมบ่อพัก 

- - - 150,000 - ความยาวที่วางท่อ
ระบายน้ า 
ตามมาตรฐาน 
จ านวน 1 สาย 

การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

 รวม  24  โครงการ   2,452,000 1,950,000 1,190,000 2,353,000 506,000    



 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพท้องถิ่น 
ขององค์กรปกครองส่วนที่ใช้ส าหรับประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



189 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  1/2565 
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs) 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  5 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม   

189 
 

แบบ  ผ. 02/2 

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่จะขอ
ประสาน 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างระบบประปา
บาดาลขนาดใหญ่  หมู่ที่ 3 
 

เพื่อให้ประชาชนมีน ้าสะอาด
ใช้อย่างเพียงพอ 

ก่อสร้างระบบประปา
บาดาลขนาดใหญ่ 
บริเวณปา่ช้าบ้านเจดยี์
แม่ครัว หมู่ที่ 3  
รายละเอียดตามแบบ
มาตรฐานของ 
กรมทรัพยากรน ้า 

- 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ร้อยละของ
ประชาชนมีความพึง
พอใจและมีปรมิาณ
เพียงพอต่อการ 
ใช้งาน 

ประปาบาดาลขนาด
ใหญ่ บริเวณป่าช้า
บ้านเจดีย์แม่ครัว 
จ้านวน 1 แห่ง  

กองช่าง 

2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่  10 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวก ปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร  
ยาว 1,715  เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือ
พื นที่ไม่น้อยกว่า 10,290 
ตารางเมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
เฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร 

5,748,000 5,748,000 5,748,000 5,748,000 5,748,000 ร้อยละ 80  
ของประชาชนท่ีใช้
ถนนเส้นนี มีความ 
พึงพอใจ 

การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 



190 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  1/2565 
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs) 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  5 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม   

190 
 

แบบ  ผ. 02/2 

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่จะขอ
ประสาน 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน ้า 
ห้วยแม่แฝก 

เพื่อกักเก็บน ้าส้าหรับใช้ใน
การอุปโภค  บรโิภค  และ
เกษตรของประชาชน 

ก่อสร้างอ่างเก็บน ้า 
ห้วยแม่แฝก สองล้าน
ลูกบาศก์เมตร 

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

มีน ้าส้าหรับใช้ในการ
อุปโภค  บริโภค  
และเกษตรของ
ประชาชน 

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างระบบประปา
บาดาลขนาดใหญ่มาก บริเวณ 
ส้านักงานเทศบาลต้าบลเจดีย ์
แม่ครัว หมู่ที่ 1  
 

เพื่อใช้ในเทศบาลต้าบลเจดีย์
แม่ครัว รองรับการบริการ
ประชาชนท่ีมาติดต่อราชการ
และกิจกรรมโครงการบริการ
สาธารณะ และประชาชน  
หมู่ที่ 1 

ก่อสร้างระบบประปา
บาดาลขนาดใหญ่มาก 
บริเวณส้านักงาน
เทศบาลตา้บลเจดีย ์
แม่ครัว หมู่ที่ 1  
รายละเอียดตามแบบ
มาตรฐานของ 
กรมทรัพยากรน ้า 
 

- 4,162,000 4,162,000 4,162,000 4,162,000 ร้อยละของ
ประชาชนมีความพึง
พอใจและมีปรมิาณ
เพียงพอต่อการ 
ใช้งาน 

ระบบประปาบาดาล
ขนาดใหญ่มาก 
บริเวณส้านักงาน
เทศบาลตา้บลเจดีย ์
แม่ครัว หมู่ที่ 1 

กองช่าง 



191 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  1/2565 
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs) 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  5 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม   

191 
 

แบบ  ผ. 02/2 

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่จะขอ
ประสาน 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล 
มาตรฐานแบบปูหญ้า เทศบาล
ต้าบลเจดีย์แม่ครัว หมู่ที่ 1 

เพื่อก่อสร้างสนามกีฬา
ประจ้าต้าบลแม่แฝกใหม่ใหม้ี
มาตรฐาน มีประสิทธิภาพ
ส้าหรับบริการแกเ่ด็ก 
เยาวชน ประชาชน มาใช้ใน
การออกก้าลังการ จัด
กิจกรรมการกีฬาต่างๆ 
 

ก่อสร้างสนามฟุตบอล 
มาตรฐานแบบปูหญ้า 
พื นที่ไม่น้อยกว่า 8,030 
ตารางเมตร พร้อม
เปลี่ยนฝารางระบายน ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก รอบ
สนามกีฬา และวางท่อ
ระบายน ้าคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก และบ่อพัก
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หล่อส้าเร็จส้าหรบังาน
ระบายน ้า จ้านวน 4 จุด 

933,700 933,700 933,700 933,700 933,700 ร้อยละของ
ประชาชนมีความพึง
พอใจต่อสนามกีฬา 

สนามกีฬาประจ้า
ต้าบลแม่แฝกใหม ่
มีมาตรฐาน มี
ประสิทธิภาพส้าหรับ
บริการแก่เด็ก 
เยาวชน ประชาชน 
มาใช้ในการออก
ก้าลังการ จัด
กิจกรรมการกีฬา
ต่างๆ 
 

กองช่าง 



192 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  1/2565 
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs) 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  5 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม   

192 
 

แบบ  ผ. 02/2 

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่จะขอ
ประสาน 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 โครงการขยายไหล่ทาง  
บ้านแพะแม่แฝกใหม่ หมู่ที่ 10 
เชื่อมบ้านเจดีย์พัฒนา หมู่ที่ 11 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวกปลอดภยั 

ขยายไหล่ทาง  
บ้านแพะแม่แฝกใหม่ 
หมู่ที่ 10 เช่ือมบ้านเจดีย์
พัฒนา หมู่ที่ 11  
ขนาดกว้าง 0.50 เมตร 
สองข้างทางระยะทาง
รวม 1,630 เมตร  
พื นที่ไม่น้อยกว่า 1,600 
ตารางเมตร  
รายละเอียดตามแบบ
แปลนและประมาณการ
ของกองช่าง เทศบาล
ต้าบลเจดีย์แม่ครัว 
 

1,589,000 1,589,000 1,589,000 1,589,000 1,589,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนท่ีใช้ถนนมี
ความพึงพอใจ 

การจราจรสะดวก 
รวดเร็ว  และ
ปลอดภัย 

กองช่าง 



193 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  1/2565 
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs) 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  5 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม   

193 
 

แบบ  ผ. 02/2 

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่จะขอ
ประสาน 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการขยายไหล่ทาง  
บ้านพระธาตเุจดีย์ หมู่ที่ 13 
เชื่อมบ้านแพะห้วยบง หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวกปลอดภยั 

ขยายไหล่ทาง  
บ้านแพระธาตเุจดีย์  
หมู่ที่ 13 เช่ือมบ้านแพะ
ห้วยบง หมู่ที่ 8 ขนาด
กว้าง 0.50 เมตร  
สองข้างทาง ระยะทาง
รวม 3,360 เมตร พื นที่
ไม่น้อยกว่า 3,300 
ตารางเมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนและ
ประมาณการของ 
กองช่าง เทศบาลต้าบล
เจดีย์แมค่รัว 

3,274,000 3,274,000 3,274,000 3,274,000 3,274,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนท่ีใช้ถนนมี
ความพึงพอใจ 

การจราจรสะดวก 
รวดเร็ว  และ
ปลอดภัย 

กองช่าง 



194 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  1/2565 
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs) 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  5 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม   

194 
 

แบบ  ผ. 02/2 

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่จะขอ
ประสาน 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 ปรับปรุงผิวถนนด้วย 
แอสฟัลท์ติก 
สายทางบ้านแพะเจดีย์ หมู่ที่ 6 
ต้าบลแม่แฝกใหม่  อ้าเภอ 
สันทราย  จังหวัดเชียงใหม ่

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวกปลอดภยั 

ปรับปรุงผิวถนนด้วย 
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี 
(Over-lay) สายทาง
บ้านแพะเจดยี์ หมู่ที่ 6 
ตั งแต่สี่แยกร้านค้า 
นายสุบิน นากองศรี  
ถึงแยกร้านค้า 
นางอารีลักษณ์  
สุวรรณเนตร  
กว้าง  5  เมตร  
ยาว  790  เมตร 
หนา  0.05  เมตร 
หรือพื นท่ีไม่น้อยกว่า 
3,950  ตารางเมตร 

1,461,000 1,461,000 1,461,000 1,461,000 1,461,000 ร้อยละ 80  
ของประชาชนท่ีใช้
ถนนเส้นนี มีความ 
พึงพอใจ 

การจราจรสะดวก  
รวดเร็ว  และ
ปลอดภัย 
 

กองช่าง 



195 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  1/2565 
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs) 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  5 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม   

195 
 

แบบ  ผ. 02/2 

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่จะขอ
ประสาน 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 12 ต้าบลแม่แฝกใหม่  
อ้าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ่
 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวก ปลอดภัย 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ตั งแต่หน้าบ้าน 
นางจีราวรรณ ศรสีาวงค์ 
ถึงหน้าบ้านก้านัน 
กิตติพงษ์  คุณนา  
กว้าง  4  เมตร   
ยาว 670 เมตร 
 

1,474,000 1,474,000 1,474,000 1,474,000 1,474,000 ร้อยละ 80  
ของประชาชนท่ีใช้
ถนนเส้นนี มีความ 
พึงพอใจ 

การสญัจรสะดวก  
รวดเร็ว  ปลอดภัย 

กองช่าง 
 

10 ก่อสร้างระบบประปาบาดาล
ขนาดใหญ่  หมู่ที่ 1 
 

เพื่อให้ประชาชนมีน ้าสะอาด
ใช้อย่างเพียงพอ 

ก่อสร้างระบบประปา
บาดาลขนาดใหญ่  
จ้านวน 1 แห่ง 

- 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ร้อยละของ
ประชาชนมีความพึง
พอใจและมีปรมิาณ
เพียงพอต่อการ 
ใช้งาน 

ประชาชนมีน ้า
ส้าหรับอุปโภค 
บริโภคอยา่งเพียงพอ  

กองช่าง 



196 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  1/2565 
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs) 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  5 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม   

196 
 

แบบ  ผ. 02/2 

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่จะขอ
ประสาน 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 ก่อสร้างระบบประปาบาดาล
ขนาดใหญ่  หมู่ที่ 11 

เพื่อประชาชนใช้น ้าอุปโภค
บริโภคทีส่ะอาด 

ก่อสร้างระบบประปา 
แบบหอถังสูง เพื่อรองรับ
การใช้น ้าท่ีเพิ่มขึ น 
พร้อมเป่าบ่อระบบ
ประปาเดิม 
 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ก่อสร้างระบบ
ประปาตามแบบ
มาตรฐาน  
จ้านวน 1 แห่ง 

มีน ้าประปาใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 



197 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  1/2565 
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs) 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  5 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม   

197 
 

แบบ  ผ. 02/2 

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

12 ก่อสร้างถนนโดยการโอเวอร์เลย์
เชื่อม หมู่ที่ 11 – หมู่ที่ 13  

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวก ปลอดภัย 

ถนนโอเวอร์เลย์ เช่ือม  
หมู่ที่ 11 – หมู่ที่ 13 
- ซอย 1 กว้าง 3.50 เมตร 
ยาว 200 เมตร  
- ซอยหลังพระธาตุ ถึงบ้าน
นางปราณี ม่วงดิบ 
กว้าง 4 เมตร ยาว 430 
เมตร 
- ซอยบ้านนายบุญปั๋น ถึง
บ้านนางศรีจันทร์ กว้าง 
3.50 เมตร ยาว 250 เมตร 
 

1,351,000 
 

- (287,000) 
 

- (705,000) 
 
 
 

- (359,000) 

1,351,000 
 

- (287,000) 
 

- (705,000) 
 
 
 

- (359,000) 

1,351,000 
 

- (287,000) 
 

- (705,000) 
 
 
 

- (359,000) 

1,351,000 
 

- (287,000) 
 

- (705,000) 
 
 
 

- (359,000) 

1,351,000 
 

- (287,000) 
 

- (705,000) 
 
 
 

- (359,000) 

ก่อสร้างถนน 
ตามมาตรฐาน 
จ้านวน 1 สาย 

การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 



198 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  1/2565 
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs) 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  5 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม   

198 
 

แบบ  ผ. 02/2 

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่จะขอ
ประสาน 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 โครงการติดตั งกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด CCTV บ้านทุกหมู่บ้าน
ในพื นที่ต้าบลแม่แฝกใหม่ หมู่ที่ 
1 - 14 ต้าบลแม่แฝกใหม่ 
อ้าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  

- เพื่อป้องกันและดูแลรักษา
ความปลอดภัยให้กับ
ประชาชนในพื นท่ีต้าบลแม่
แฝกใหม ่
- เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทาง
ท้องถนนในพื นท่ีต้าบลแม่
แฝกใหม ่
 

ประชาชนหมู่ที่ 1 – 14 
ในพื นที่ต้าบลแม่แฝก
ใหม ่
 

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 1. ตัวชีวัดเชิงปริมาณ 
- การกระจาย
งบประมาณและ
โครงการด้าน
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ การ
คมนาคม 
2. ตัวชี วัดเชิงคุณภาพ 
- ความพึงพอใจของ
ประชาขนท่ีรับบริการ
ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ และ
การคมนาคมขนส่ง 

สามารถลดการเกดิ
อุบัติเหตุ และให้
ความช่วยเหลือ
ประชาชนเมื่อ
ประสบภัยได้อย่าง
ทันท่วงที 

งาน ปภ. 
ส้านักปลดั.  

 รวม 13 โครงการ   21,479,700 232,992,700 232,992,700 232,992,700 232,992,700    



 
 
 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

 
 
 

 
 
 
 
 



199 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  1/2565 
       เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่ 

199 

แบบ  ผ. 03 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 

งบประมาณ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 การศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สนาม เครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง  
จ านวน 1 ชุด ติดตั้งสนามกีฬา 
บ้านแม่แฝก  หมู่ที่  1 
 

500,000 - - - - กองการศึกษา 

2 การศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สนาม จัดซื้อเครื่องเล่นสนาม  โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
 
 

300,000 - - - - กองการศึกษา 

3 การศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สนาม จัดซื้อเครื่องเล่นสนาม  ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครวั 
 
 

300,000 - - - - กองการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 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)  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  (2)  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
  (3)  ยุทธศาสตร์จังหวัด 
  (4)  วิสัยทัศน์ 
  (5)  กลยุทธ์ 
  (6)  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ 
  (7)  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
  (8)  แผนงาน 
  (9)  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
  (10)  ผลผลิต/โครงการ 
ขั้นตอนที่  3  รายงานและเสนอความเห็นชอบซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา  
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น  ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นน 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)  
เพ่ือใช้เป็นกรอบในการประเมินเพ่ือให้ เกิดความชัดเจน  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 าการประเมินผลเป็นการตรวจสอบที่เกิดข้ึนจริงเมื่อด าเนินโครงการเสร็จแล้วเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ท่ีได้
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 าเร็จหรือความก้าวหน้าของโครงการได้  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
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 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  13 
  (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
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น  ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นน 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) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติ งาน  (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)  เป็นไปตามที่ก าหนดไว้หรือไม ่
  -  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. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565   

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

  เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)     
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่  1/2565  ของเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  โดยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบล
เจดีย์แม่ครัวและประชาคมท้องถิ่นระดับต าบล  มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 
2570)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 1/2565  เมื่อวันที่  19  กรกฎาคม  2565  และผู้บริหารเทศบาลต าบล
เจดีย์แม่ครัวได้อนุมัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)  เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565  
เรียบร้อยแล้ว 

  อาศัยอ านาจตามข้อ  24  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2561 จึงประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)  เปลี่ยนแปลง ครั้งที่  1/2565  ตามระเบียบฯ  ต่อไป 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่   19   เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2565 
 
 

         สมเกียรติ  พรมเสน 
(นายสมเกียรติ  พรมเสน) 

                                นายกเทศมนตรีต าบลเจดีย์แม่ครัว 
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