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เหตุผลความจ าเป็น 
 
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2561  ข้อ ๒๒ เพ่ือประโยชน์ของประชาชน  การเพ่ิมเติม
แผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น         
ที่เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น        
ที่เพ่ิมเติม ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ด้วย 

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว 
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่
วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  มี เหตุผลความจ าเป็นต้อง เพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น           
(พ.ศ.2566-2570)  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติม  งบประมาณเงินสะสม  และพร้อมที่จะน าไปสู่การปฏิบัติและสามารถใช้ในการประสานแผนการ
พัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามนโยบายที่คณะผู้บริหารหวังที่จะท าให้เกิดการพัฒนา
ในท้องถิ่น  และเป็นแนวทางในการพัฒนาเทศบาลที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชน
อย่างแท้จริงต่อไป 
 
 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
 

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 41 27,420,000 16 11,928,000 14 7,000,000 14 7,000,000 14 7,000,000 99 60,348,000

รวม 41 27,420,000 16 11,928,000 14 7,000,000 14 7,000,000 14 7,000,000 99 60,348,000

3) ยทุธศำสตร์กำรบริหำรจดักำร

ทรัพยำกรธรรมชำต ิสิง่แวดลอ้มและ  

ระบบนิเวศอยำ่งยัง่ยนื

   3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 638,500 1 638,500 1 638,500 1 638,500 1 638,500 5 3,192,500

รวม 1 638,500 1 638,500 1 638,500 1 638,500 1 638,500 5 3,192,500

5)ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชน

   5.1 แผนงานการศึกษา 1 20,000 - - - - - - - - 1 20,000

   5.2 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 1 200,000 - - - - - - - - 1 200,000

   5.3 แผนงานสาธารณสุข 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 5 150,000

รวม 3 250,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 7 370,000

รวมทัง้สิน้ 45 28,308,500 18 12,596,500 16 7,668,500 16 7,668,500 16 7,668,500 111 63,910,500

รวม  5  ปี

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

เทศบำลต ำบลเจดยีแ์ม่ครวั

ยทุธศำสตร์

ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570

แบบ ผ. 01

2



 

 

 

 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  เพิ่มเติม  ครั้งที่  1/2565 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

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

3 
 

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) 

1 โครงการปรับปรุงคอสะพาน  
บ้านแม่แฝก หมู่ที่ 1  
ต าบลแม่แฝกใหม ่

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสญัจร 

ปรับปรุงคอสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
 พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 
290 ตารางเมตร 

360,000 - - - - ปรับปรุงคอสะพาน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 
 
 
 

กองช่าง 



4 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  เพิ่มเติม  ครั้งที่  1/2565 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

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

4 
 

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) 

2 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
อ าเภอสันทราย เพื่อขยายเขต
ระบบจ าหนา่ยไฟฟ้า  
หมู่ที่  2  บ้านสบแฝก  
ต าบลแม่แฝกใหม่  
อ าเภอสันทราย  
จังหวัดเชียงใหม ่

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายงาน
ขยายเขตระบบจ าหน่าย 
ไฟฟ้า หมู่ที่  2 บ้านสบ
แฝก ต าบลแม่แฝกใหม่  
อ าเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม ่

- ติดตั้งชุดบัคอาร์ม จ านวน 
1 ชุด พาดสายแรงสูงชนิด 
SAC ขนาด 50 ตาราง
มิลลเิมตร ระยะทาง
ประมาณ 20 เมตร และ
ตรวจสอบระบบแรงสูง
ภายใน 
- ปักเสาไฟฟ้าขนาด 
12.20 เมตร จ านวน 1 
ต้น และพาดสายไฟฟ้า
ระบบ 3 เฟส 3 สาย ชนิด 
50 ตร.ซม. ระยะทาง
ประมาณ 20 เมตร 
- ติดตั้งหม้อแปลงชนิด
แขวนขนาด 50 KVA 
จ านวน 1 เครื่อง 

420,000 - - - - มาตรฐานการขยาย
เขตระบบจ าหน่ายมี
ประสิทธิภาพ  ได้
มาตรฐาน คุม้ค่า 
ปลอดภัย 

มีระบบไฟฟ้า
เพียงพอส าหรับ
หมู่บ้าน  หมู่ที่  2  
บ้านสบแฝก ได้
มาตรฐาน มีความ
ปลอดภัย มีไฟฟ้าใช้
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  เพิ่มเติม  ครั้งที่  1/2565 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

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

5 
 

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 ก่อสร้างถนนโดยการโอเวอร์เลย์ 
หมู่ที่  3 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสญัจร 

โอเวอร์เลย์สายศาลา
เอนกประสงค์ถึงหน้าบ้าน
นายพรหม ชัยเมคา 
ช่วงที่ 1 กว้าง 3.50 เมตร 
ยาว 434 เมตร 
ช่วงที่ 2 กว้าง 4.60 เมตร 
ยาว 434 เมตร 
 

1,652,000 - - - - ก่อสร้างถนนตาม
มาตรฐาน  
จ านวน  1  สาย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 
 

กองช่าง 

4 ก่อสร้างถนนโดยการโอเวอร์เลย์ 
หมู่ที่  3 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสญัจร 

โอเวอร์เลย์ซอยเชื่อมคลอง
ชลประทาน หมู่ที่ 3  
ไปทางแยก หมู่ที่ 11  
ขนาดกว้าง  3.50  เมตร 
ยาว  75   เมตร 
 

128,000 - - - - ก่อสร้างถนนตาม
มาตรฐาน  
จ านวน  1  สาย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 
 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  เพิ่มเติม  ครั้งที่  1/2565 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

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

6 
 

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 ก่อสร้างถนนโดยการโอเวอร์เลย์  
หมู่ที่  4 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสญัจร 

ซอยเกาะสวรรค์ ถึงเขต
ติดต่อบ้านสบแฝก หมู่ที่ 2 
กว้าง  4  เมตร 
ยาวรวม  756  เมตร 
 

1,420,000 
 

- - - - ก่อสร้างถนนตาม
มาตรฐาน  
จ านวน  1  สาย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 
 

กองช่าง 

6 ก่อสร้างถนนโดยการโอเวอร์เลย์ 
หมู่ที่  4 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสญัจร 

สายตั้งแต่ทางแยกร้าน 
แคนา ถึงฟาร์มเลิศพันธ ์
กว้าง  4  เมตร 
ยาว  358  เมตร 

673,000 - - - - ก่อสร้างถนนตาม
มาตรฐาน  
จ านวน  1  สาย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 
 

กองช่าง 



7 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  เพิ่มเติม  ครั้งที่  1/2565 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

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

7 
 

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 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
อ าเภอสันทราย ขยายเขตไฟฟ้า  
หมู่ที่  6 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ประโยชน์โดยมไีฟฟ้าใช้
อย่างเพียงพอ 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอสันทราย 
เพื่อขยายเขตไฟฟ้าระบบ
ประปาบาดาลบนดอย 
บ้านแพะเจดยี์  หมู่ที่  6 
 

492,000 - - - - ได้รับการขยายเขต
ไฟฟ้าของหมู่บ้าน 

ประชาชนไดร้ับ
ประโยชน์โดยมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 6 เช่ือม หมู่ท่ี 13 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสญัจร 

สายหน้าคา่ยมวยไทเกอร์ 
เชื่อม หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 13 
ช่วงที่ 1 กว้าง 6 เมตร 
ยาว 568 เมตร 
ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร 
ยาว 712 เมตร 
 

3,565,000 3,565,000 - - - ก่อสร้างถนนตาม
มาตรฐาน  
จ านวน  1  สาย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 



8 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  เพิ่มเติม  ครั้งที่  1/2565 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

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

8 
 

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 โครงการเปลี่ยนและปรับปรุง
ระบบประปาน้ าบาดาลบนดอย  
หมู่ที่  6 

เพื่อให้ประชาชนใช้
น้ าประปาอุปโภคบรโิภค
อย่างเพียงพอ 

โดยตดิตั้งเครื่องสูบน้ า
บาดาล ขนาด 2 แรงม้า 3 
เฟส พร้อมตู้ควบคุมระบบ
ไฟฟ้า จ านวน  1 ชุด ติดตั้ง
เครื่องสูบน้ าหอยโข่ง ขนาด 
3 แรงม้า 3 เฟส พร้อม
ตู้ควบคุมไฟฟ้า จ านวน 2 
ชุด ก่อสร้างถังเก็บน้ าใส
ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร 
จ านวน 1 ถัง 

320,000 - - - - ประชาชนมีน้ าใช้
อุปโภคบรโิภคอย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนได้ใช้
น้ าประปาอุปโภค
บริโภคอยา่งเพียงพอ 

กองช่าง 



9 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  เพิ่มเติม  ครั้งที่  1/2565 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

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

9 
 

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) 

10 เปลี่ยนท่อส่งน้ าประปาภายใน
หมู่บ้าน  หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชนใช้
น้ าประปาอุปโภคบรโิภค
อย่างเพียงพอ 

เปลี่ยนท่อส่งน้ าประปา 
ภายในหมู่บ้าน 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
3 นิ้ว ความยาวรวม    
3,000 เมตร 

850,000 - - - - ความยาวของท่อส่ง
น้ าประปาท่ีแล้ว
เสร็จ 

ประชาชนได้ใช้
น้ าประปาอุปโภค
บริโภคอยา่งเพียงพอ 

กองช่าง 

11 ก่อสร้างถนนโดยการโอเวอร์เลย์  
หมู่ที่  7 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสญัจร 

โอเวอร์เลย์ถนน  
ซอย 4 – ซอย 6 
กว้าง 3.50 เมตร  
ยาว 604 เมตร 

993,000 - - - - ก่อสร้างถนนตาม
มาตรฐาน  
จ านวน  1  สาย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 
 

กองช่าง 

12 ก่อสร้างถนนโดยการโอเวอร์เลย์  
หมู่ที่  7 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสญัจร 

โอเวอร์เลย์ถนน  
สายทางจากทางแยกซอย
เข้าวัดวังขุมเงินถึงหน้าวัด 
กว้าง 3.50 เมตร  
ยาว 322 เมตร 

550,600 - - - - ก่อสร้างถนนตาม
มาตรฐาน  
จ านวน  1  สาย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 
 

กองช่าง 



10 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  เพิ่มเติม  ครั้งที่  1/2565 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

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

10 
 

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) 

13 ก่อสร้างถนนโดยการโอเวอร์เลย์ 
หมู่ที่  8 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสญัจร 

โอเวอร์เลย์สายทางเข้า
หมู่บ้านถึงวัดห้วยบงใน 
ช่วงที่  1 
กว้าง   5   เมตร 
ยาว  302  เมตร 
ช่วงที่  2 
กว้าง   4   เมตร 
ยาว  543  เมตร 

1,730,000 - - - - ก่อสร้างถนนตาม
มาตรฐาน  
จ านวน  1  สาย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 
 

กองช่าง 

14 ก่อสร้างถนนโดยการโอเวอร์เลย์ 
หมู่ที่  9 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสญัจร 

สายศาลาเอนกประสงค์
หลังใหม่ เช่ือม หมู่ท่ี 12 
ขนาดกว้าง   3.50   เมตร 
ยาว  302  เมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 
 

592,000 - - - - ก่อสร้างถนนตาม
มาตรฐาน  
จ านวน  1  สาย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 
 

กองช่าง 



11 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  เพิ่มเติม  ครั้งที่  1/2565 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

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

11 
 

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 ดาดล าเหมือง  หมู่ที่ 9 
 

เพื่อการระบายน้ าส าหรับ
การเกษตรของประชาชน 

ดาดล าเหมือง 
หมู่ที่ 9 เชื่อม หมู่ที่ 4 
และหมู่ที่ 12 
กว้าง 2.00 – 3.70 เมตร 
ลึกเฉลีย่ 1.20 เมตร 
ยาว 350 เมตร 

525,000 - - - - ดาดล าเหมือง  
จ านวน 1 แห่ง 

ล าเหมืองสามารถ
ระบายน้ าไดด้ีต่อ
การท าการเกษตร
ของประชาชน 
 

กองช่าง 

16 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสญัจร 

ซอย  5 
กว้าง  3.50 เมตร 
ยาว 350 เมตร 
 

686,000 - - - - ก่อสร้างถนนตาม
มาตรฐาน  
จ านวน  1  สาย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

17 ก่อสร้างก าแพงกันดินคอนกรีต
เสรมิเหล็ก  หมู่ที่  9 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสญัจร 

สายทางหมู่ที่ 9 เช่ือม 
หมู่ที่ 12  
ลึกเฉลีย่ 1.20 เมตร  
ยาว 465 เมตร 

1,562,400 - - - - ก าแพงกันดิน 
ตามมาตรฐาน  
จ านวน  1  แห่ง 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 



12 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  เพิ่มเติม  ครั้งที่  1/2565 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

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

12 
 

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) 

18 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่  10 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสญัจร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  สายบ้านเลขท่ี 165  
กว้าง  4  เมตร  ยาว  90  
เมตร   

205,000 - - - - ก่อสร้างถนนตาม
มาตรฐาน  
จ านวน  1  สาย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 
 

กองช่าง 

19 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่  10 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสญัจร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านนายบญุเลิศ 
เป็งธินา  
-ช่วงที่ 1 กว้าง 3.50 เมตร  
ยาว  123  เมตร   
-ช่วงที่ 2 กว้าง 3  เมตร 
ยาว 120 เมตร 

453,500 - - - - ก่อสร้างถนนตาม
มาตรฐาน  
จ านวน  1  สาย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 
 

กองช่าง 



13 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  เพิ่มเติม  ครั้งที่  1/2565 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

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

13 
 

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 ขยายถนนโดยการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสญัจร 

สายทางบริเวณสี่แยกศาลา
อเนกประสงค์ ถึงน้ าห้วย
ข้างศาลาอเนกประสงค์ 
ยาว  199  เมตร 

398,000 - - - - ก่อสร้างถนนตาม
มาตรฐาน  
จ านวน  1  สาย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 
 

กองช่าง 

21 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 13 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสญัจร 

ซอย 13 กว้าง 4 เมตร 
ยาว 65 เมตร 

149,500 - - - - ก่อสร้างถนนตาม
มาตรฐาน  
จ านวน  1  สาย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 
 

กองช่าง 

22 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 13 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสญัจร 

ซอย 16 กว้าง 3 เมตร 
ยาว 183 เมตร 

317,000 - - - - ก่อสร้างถนนตาม
มาตรฐาน  
จ านวน  1  สาย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 
 

กองช่าง 



14 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  เพิ่มเติม  ครั้งที่  1/2565 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

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

14 
 

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) 

23 ขยายถนนโดยการวางท่อระบาย
น้ าคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
พร้อมบ่อพัก หมู่ที่  14 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสญัจร 

สายทางหน้าร้านโค้งก่อ
เหลียว ถึงหมู่ที่ 12 
กว้าง 0.50 – 2.00 เมตร 
ยาว  240  เมตร 
 

480,000 - - - - ก่อสร้างถนนตาม
มาตรฐาน  
จ านวน  1  สาย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 
 

กองช่าง 

24 โอเวอร์เลย์ถนน  หมู่ที่ 6 เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสญัจร 

สายทางคลองชลประทาน
ถึงสวนสันทราย 
ช่วงที่ 1 กว้าง  5 เมตร 
ยาว  548  เมตร 
ช่วงที่ 2 กว้าง  4 เมตร 
ยาว  40  เมตร 
 

1,363,000 1,363,000 - - - ก่อสร้างถนนตาม
มาตรฐาน  
จ านวน  1  สาย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 
 

กองช่าง 



15 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  เพิ่มเติม  ครั้งที่  1/2565 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

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

15 
 

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 ขยายถนนโดยการวางท่อระบาย
น้ าคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
พร้อมบ่อพัก หมู่ที่  5 
 
 
 
 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสญัจร 

สายทางหน้าร้านขายเครื่อง
หนังและกระเป๋ามือสอง 
ระยะทางรวม 70 เมตร 
 

110,000 - - - - ก่อสร้างถนนตาม
มาตรฐาน  
จ านวน  1  สาย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 
 

กองช่าง 

26 ก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้า
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
 
 
 
 

เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้
ประชาชนเห็นที่ตั้งของ
ส านักงานเทศบาลต าบล
เจดีย์แมค่รัวได้ชัดเจนใน
การมาตดิต่อราชการ 

ก่อสร้างซุ้มประตคูอนกรีต
เสรมิเหล็กบริเวณทางเข้า
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ขนาดกว้าง 2 เมตร 
ยาว 12 เมตร 
สูง 7 เมตร 

500,000 - - - - ซุ้มประต ู
จ านวน  1  แห่ง 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
ติดต่อราชการ  

กองช่าง 



16 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  เพิ่มเติม  ครั้งที่  1/2565 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

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

16 
 

แบบ  ผ. 02 

1.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

27 โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด CCTV พื้นที่จุดเสี่ยงภยั
ต าบลแม่แฝกใหม ่
หมู่ที่  1 
 
 
 
 

เพื่อป้องกันและดูแลรักษา
ความปลอดภัยให้กับ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV : Closed) 
Circuit Television) ใน
พื้นที่เสี่ยงท่ีจะก่อให้เกิด
เหตุร้ายต่างๆ ในพื้นที่
ต าบลแม่แฝกใหม่ เพื่อ
ยกระดับมาตรฐานการ
รักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ินของ
ประชาชน 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 -เชิงปริมาณ การลด
เหตุการณ์เกดิ
อาชญากรรม 
-เชิงคุณภาพ การ
เพิ่มประสิทธิภาพ
การสืบสวนและ
สอบสวน การ
ตรวจจับผู้กระท าผิด
กฎหมาย 

พื้นที่ต าบลแม่แฝก
ใหม่ มีระบบรักษา
ความปลอดภัยด้วย
ระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV : 
Closed) 
Circuit Television) 
เพื่อดูแลรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน 

งานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย/
ส านักปลดั 



17 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  เพิ่มเติม  ครั้งที่  1/2565 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

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

17 
 

แบบ  ผ. 02 

1.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

28 โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด CCTV พื้นที่จุดเสี่ยงภยั
ต าบลแม่แฝกใหม ่
หมู่ที่  2 
 
 
 
 

เพื่อป้องกันและดูแลรักษา
ความปลอดภัยให้กับ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV : Closed) 
Circuit Television) ใน
พื้นที่เสี่ยงท่ีจะก่อให้เกิด
เหตุร้ายต่างๆ ในพื้นที่
ต าบลแม่แฝกใหม่ เพื่อ
ยกระดับมาตรฐานการ
รักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ินของ
ประชาชน 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 -เชิงปริมาณ การลด
เหตุการณ์เกดิ
อาชญากรรม 
-เชิงคุณภาพ การ
เพิ่มประสิทธิภาพ
การสืบสวนและ
สอบสวน การ
ตรวจจับผู้กระท าผิด
กฎหมาย 

พื้นที่ต าบลแม่แฝก
ใหม่ มีระบบรักษา
ความปลอดภัยด้วย
ระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV : 
Closed) 
Circuit Television) 
เพื่อดูแลรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยส์ินของ
ประชาชน 

งานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย/
ส านักปลดั 



18 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  เพิ่มเติม  ครั้งที่  1/2565 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

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

18 
 

แบบ  ผ. 02 

1.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

29 โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด CCTV พื้นที่จุดเสี่ยงภยั
ต าบลแม่แฝกใหม ่
หมู่ที่  3 
 
 
 
 

เพื่อป้องกันและดูแลรักษา
ความปลอดภัยให้กับ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV : Closed) 
Circuit Television) ใน
พื้นที่เสี่ยงท่ีจะก่อให้เกิด
เหตุร้ายต่างๆ ในพื้นที่
ต าบลแม่แฝกใหม่ เพื่อ
ยกระดับมาตรฐานการ
รักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ินของ
ประชาชน 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 -เชิงปริมาณ การลด
เหตุการณ์เกดิ
อาชญากรรม 
-เชิงคุณภาพ การ
เพิ่มประสิทธิภาพ
การสืบสวนและ
สอบสวน การ
ตรวจจับผู้กระท าผิด
กฎหมาย 

พื้นที่ต าบลแม่แฝก
ใหม่ มีระบบรักษา
ความปลอดภัยด้วย
ระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV : 
Closed) 
Circuit Television) 
เพื่อดูแลรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน 

งานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย/
ส านักปลดั 



19 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  เพิ่มเติม  ครั้งที่  1/2565 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

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

19 
 

แบบ  ผ. 02 

1.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

30 โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด CCTV พื้นที่จุดเสี่ยงภยั
ต าบลแม่แฝกใหม ่
หมู่ที่  4 
 
 
 
 

เพื่อป้องกันและดูแลรักษา
ความปลอดภัยให้กับ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV : Closed) 
Circuit Television) ใน
พื้นที่เสี่ยงท่ีจะก่อให้เกิด
เหตุร้ายต่างๆ ในพื้นที่
ต าบลแม่แฝกใหม่ เพื่อ
ยกระดับมาตรฐานการ
รักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ินของ
ประชาชน 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 -เชิงปริมาณ การลด
เหตุการณ์เกดิ
อาชญากรรม 
-เชิงคุณภาพ การ
เพิ่มประสิทธิภาพ
การสืบสวนและ
สอบสวน การ
ตรวจจับผู้กระท าผิด
กฎหมาย 

พื้นที่ต าบลแม่แฝก
ใหม่ มีระบบรักษา
ความปลอดภัยด้วย
ระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV : 
Closed) 
Circuit Television) 
เพื่อดูแลรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน 

งานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย/
ส านักปลดั 



20 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  เพิ่มเติม  ครั้งที่  1/2565 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

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

20 
 

แบบ  ผ. 02 

1.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

31 โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด CCTV พื้นที่จุดเสี่ยงภยั
ต าบลแม่แฝกใหม ่
หมู่ที่  5 
 
 
 
 

เพื่อป้องกันและดูแลรักษา
ความปลอดภัยให้กับ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV : Closed) 
Circuit Television) ใน
พื้นที่เสี่ยงท่ีจะก่อให้เกิด
เหตุร้ายต่างๆ ในพื้นที่
ต าบลแม่แฝกใหม่ เพื่อ
ยกระดับมาตรฐานการ
รักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ินของ
ประชาชน 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 -เชิงปริมาณ การลด
เหตุการณ์เกดิ
อาชญากรรม 
-เชิงคุณภาพ การ
เพิ่มประสิทธิภาพ
การสืบสวนและ
สอบสวน การ
ตรวจจับผู้กระท าผิด
กฎหมาย 

พื้นที่ต าบลแม่แฝก
ใหม่ มีระบบรักษา
ความปลอดภัยด้วย
ระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV : 
Closed) 
Circuit Television) 
เพื่อดูแลรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน 

งานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย/
ส านักปลดั 



21 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  เพิ่มเติม  ครั้งที่  1/2565 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

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

21 
 

แบบ  ผ. 02 

1.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

32 โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด CCTV พื้นที่จุดเสี่ยงภยั
ต าบลแม่แฝกใหม ่
หมู่ที่  6 
 
 
 
 

เพื่อป้องกันและดูแลรักษา
ความปลอดภัยให้กับ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV : Closed) 
Circuit Television) ใน
พื้นที่เสี่ยงท่ีจะก่อให้เกิด
เหตุร้ายต่างๆ ในพื้นที่
ต าบลแม่แฝกใหม่ เพื่อ
ยกระดับมาตรฐานการ
รักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ินของ
ประชาชน 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 -เชิงปริมาณ การลด
เหตุการณ์เกดิ
อาชญากรรม 
-เชิงคุณภาพ การ
เพิ่มประสิทธิภาพ
การสืบสวนและ
สอบสวน การ
ตรวจจับผู้กระท าผิด
กฎหมาย 

พื้นที่ต าบลแม่แฝก
ใหม่ มีระบบรักษา
ความปลอดภัยด้วย
ระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV : 
Closed) 
Circuit Television) 
เพื่อดูแลรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยส์ินของ
ประชาชน 

งานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย/
ส านักปลดั 



22 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  เพิ่มเติม  ครั้งที่  1/2565 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

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

22 
 

แบบ  ผ. 02 

1.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

33 โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด CCTV พื้นที่จุดเสี่ยงภยั
ต าบลแม่แฝกใหม ่
หมู่ที่  7 
 
 
 
 

เพื่อป้องกันและดูแลรักษา
ความปลอดภัยให้กับ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV : Closed) 
Circuit Television) ใน
พื้นที่เสี่ยงท่ีจะก่อให้เกิด
เหตุร้ายต่างๆ ในพื้นที่
ต าบลแม่แฝกใหม่ เพื่อ
ยกระดับมาตรฐานการ
รักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ินของ
ประชาชน 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 -เชิงปริมาณ การลด
เหตุการณ์เกดิ
อาชญากรรม 
-เชิงคุณภาพ การ
เพิ่มประสิทธิภาพ
การสืบสวนและ
สอบสวน การ
ตรวจจับผู้กระท าผิด
กฎหมาย 

พื้นที่ต าบลแม่แฝก
ใหม่ มีระบบรักษา
ความปลอดภัยด้วย
ระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV : 
Closed) 
Circuit Television) 
เพื่อดูแลรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน 

งานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย/
ส านักปลดั 



23 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  เพิ่มเติม  ครั้งที่  1/2565 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

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

23 
 

แบบ  ผ. 02 

1.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

34 โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด CCTV พื้นที่จุดเสี่ยงภยั
ต าบลแม่แฝกใหม ่
หมู่ที่  8 
 
 
 
 

เพื่อป้องกันและดูแลรักษา
ความปลอดภัยให้กับ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV : Closed) 
Circuit Television) ใน
พื้นที่เสี่ยงท่ีจะก่อให้เกิด
เหตุร้ายต่างๆ ในพื้นที่
ต าบลแม่แฝกใหม่ เพื่อ
ยกระดับมาตรฐานการ
รักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ินของ
ประชาชน 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 -เชิงปริมาณ การลด
เหตุการณ์เกดิ
อาชญากรรม 
-เชิงคุณภาพ การ
เพิ่มประสิทธิภาพ
การสืบสวนและ
สอบสวน การ
ตรวจจับผู้กระท าผิด
กฎหมาย 

พื้นที่ต าบลแม่แฝก
ใหม่ มีระบบรักษา
ความปลอดภัยด้วย
ระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV : 
Closed) 
Circuit Television) 
เพื่อดูแลรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน 

งานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย/
ส านักปลดั 



24 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  เพิ่มเติม  ครั้งที่  1/2565 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

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

24 
 

แบบ  ผ. 02 

1.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

35 โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด CCTV พื้นที่จุดเสี่ยงภยั
ต าบลแม่แฝกใหม ่
หมู่ที่  9 
 
 
 
 

เพื่อป้องกันและดูแลรักษา
ความปลอดภัยให้กับ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV : Closed) 
Circuit Television) ใน
พื้นที่เสี่ยงท่ีจะก่อให้เกิด
เหตุร้ายต่างๆ ในพื้นที่
ต าบลแม่แฝกใหม่ เพื่อ
ยกระดับมาตรฐานการ
รักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ินของ
ประชาชน 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 -เชิงปริมาณ การลด
เหตุการณ์เกดิ
อาชญากรรม 
-เชิงคุณภาพ การ
เพิ่มประสิทธิภาพ
การสืบสวนและ
สอบสวน การ
ตรวจจับผู้กระท าผิด
กฎหมาย 

พื้นที่ต าบลแม่แฝก
ใหม่ มีระบบรักษา
ความปลอดภัยด้วย
ระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV : 
Closed) 
Circuit Television) 
เพื่อดูแลรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน 

งานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย/
ส านักปลดั 



25 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  เพิ่มเติม  ครั้งที่  1/2565 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

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

25 
 

แบบ  ผ. 02 

1.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

36 โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด CCTV พื้นที่จุดเสี่ยงภยั
ต าบลแม่แฝกใหม ่
หมู่ที่  10 
 
 
 
 

เพื่อป้องกันและดูแลรักษา
ความปลอดภัยให้กับ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV : Closed) 
Circuit Television) ใน
พื้นที่เสี่ยงท่ีจะก่อให้เกิด
เหตุร้ายต่างๆ ในพื้นที่
ต าบลแม่แฝกใหม่ เพื่อ
ยกระดับมาตรฐานการ
รักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ินของ
ประชาชน 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 -เชิงปริมาณ การลด
เหตุการณ์เกดิ
อาชญากรรม 
-เชิงคุณภาพ การ
เพิ่มประสิทธิภาพ
การสืบสวนและ
สอบสวน การ
ตรวจจับผู้กระท าผิด
กฎหมาย 

พื้นที่ต าบลแม่แฝก
ใหม่ มีระบบรักษา
ความปลอดภัยด้วย
ระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV : 
Closed) 
Circuit Television) 
เพื่อดูแลรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยส์ินของ
ประชาชน 

งานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย/
ส านักปลดั 



26 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  เพิ่มเติม  ครั้งที่  1/2565 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

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

26 
 

แบบ  ผ. 02 

1.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

37 โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด CCTV พื้นที่จุดเสี่ยงภยั
ต าบลแม่แฝกใหม ่
หมู่ที่  11 
 
 
 
 

เพื่อป้องกันและดูแลรักษา
ความปลอดภัยให้กับ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV : Closed) 
Circuit Television) ใน
พื้นที่เสี่ยงท่ีจะก่อให้เกิด
เหตุร้ายต่างๆ ในพื้นที่
ต าบลแม่แฝกใหม่ เพื่อ
ยกระดับมาตรฐานการ
รักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ินของ
ประชาชน 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 -เชิงปริมาณ การลด
เหตุการณ์เกดิ
อาชญากรรม 
-เชิงคุณภาพ การ
เพิ่มประสิทธิภาพ
การสืบสวนและ
สอบสวน การ
ตรวจจับผู้กระท าผิด
กฎหมาย 

พื้นที่ต าบลแม่แฝก
ใหม่ มีระบบรักษา
ความปลอดภัยด้วย
ระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV : 
Closed) 
Circuit Television) 
เพื่อดูแลรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน 

งานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย/
ส านักปลดั 



27 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  เพิ่มเติม  ครั้งที่  1/2565 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

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

27 
 

แบบ  ผ. 02 

1.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

38 โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด CCTV พื้นที่จุดเสี่ยงภยั
ต าบลแม่แฝกใหม ่
หมู่ที่  12 
 
 
 
 

เพื่อป้องกันและดูแลรักษา
ความปลอดภัยให้กับ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV : Closed) 
Circuit Television) ใน
พื้นที่เสี่ยงท่ีจะก่อให้เกิด
เหตุร้ายต่างๆ ในพื้นที่
ต าบลแม่แฝกใหม่ เพื่อ
ยกระดับมาตรฐานการ
รักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ินของ
ประชาชน 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 -เชิงปริมาณ การลด
เหตุการณ์เกดิ
อาชญากรรม 
-เชิงคุณภาพ การ
เพิ่มประสิทธิภาพ
การสืบสวนและ
สอบสวน การ
ตรวจจับผู้กระท าผิด
กฎหมาย 

พื้นที่ต าบลแม่แฝก
ใหม่ มีระบบรักษา
ความปลอดภัยด้วย
ระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV : 
Closed) 
Circuit Television) 
เพื่อดูแลรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน 

งานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย/
ส านักปลดั 



28 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  เพิ่มเติม  ครั้งที่  1/2565 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

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

28 
 

แบบ  ผ. 02 

1.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

39 โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด CCTV พื้นที่จุดเสี่ยงภยั
ต าบลแม่แฝกใหม ่
หมู่ที่  13 
 
 
 
 

เพื่อป้องกันและดูแลรักษา
ความปลอดภัยให้กับ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV : Closed) 
Circuit Television) ใน
พื้นที่เสี่ยงท่ีจะก่อให้เกิด
เหตุร้ายต่างๆ ในพื้นที่
ต าบลแม่แฝกใหม่ เพื่อ
ยกระดับมาตรฐานการ
รักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ินของ
ประชาชน 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 -เชิงปริมาณ การลด
เหตุการณ์เกดิ
อาชญากรรม 
-เชิงคุณภาพ การ
เพิ่มประสิทธิภาพ
การสืบสวนและ
สอบสวน การ
ตรวจจับผู้กระท าผิด
กฎหมาย 

พื้นที่ต าบลแม่แฝก
ใหม่ มีระบบรักษา
ความปลอดภัยด้วย
ระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV : 
Closed) 
Circuit Television) 
เพื่อดูแลรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน 

งานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย/
ส านักปลดั 



29 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  เพิ่มเติม  ครั้งที่  1/2565 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

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

29 
 

แบบ  ผ. 02 

1.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

40 โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด CCTV พื้นที่จุดเสี่ยงภยั
ต าบลแม่แฝกใหม ่
หมู่ที่  14 
 
 
 
 

เพื่อป้องกันและดูแลรักษา
ความปลอดภัยให้กับ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV : Closed) 
Circuit Television) ใน
พื้นที่เสี่ยงท่ีจะก่อให้เกิด
เหตุร้ายต่างๆ ในพื้นที่
ต าบลแม่แฝกใหม่ เพื่อ
ยกระดับมาตรฐานการ
รักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ินของ
ประชาชน 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 -เชิงปริมาณ การลด
เหตุการณ์เกดิ
อาชญากรรม 
-เชิงคุณภาพ การ
เพิ่มประสิทธิภาพ
การสืบสวนและ
สอบสวน การ
ตรวจจับผู้กระท าผิด
กฎหมาย 

พื้นที่ต าบลแม่แฝก
ใหม่ มีระบบรักษา
ความปลอดภัยด้วย
ระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV : 
Closed) 
Circuit Television) 
เพื่อดูแลรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยส์ินของ
ประชาชน 

งานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย/
ส านักปลดั 



30 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  เพิ่มเติม  ครั้งที่  1/2565 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

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

30 
 

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) 

41 โครงการก่อสร้างอาคารทะเบียน
และบัตรประจ าตัวประชาชน 
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ่

เพื่อใช้เป็นสถานท่ี
ปฏิบัติงาน และใช้เป็น
สถานท่ีให้บริการ
ประชาชนในด้านงาน
ทะเบียนและบัตร
ประจ าตัวประชาชน 

ก่อสร้างอาคารทะเบียน
และบัตรประจ าตัว
ประชาชน ขนาดกว้าง 
6.50 เมตร ยาว 11.30 
เมตร สูง 4.50 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 63.23 
ตารางเมตร 

350,000 - - - - อาคารทะเบียนและ
บัตรประจ าตัว
ประชาชน 

มีอาคารสถานท่ี
ปฏิบัติงานท่ีได้
มาตรฐานมั่นคง 
ปลอดภัย  
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกต่อการ
รับบริการ 

กองช่าง 

 รวม  41  โครงการ   27,420,000 11,928,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000    



31 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  เพิ่มเติม  ครั้งที่  1/2565 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การจดัการเชิงรกุในปัญหาฝุ่นควัน (PM2.5) และการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมสี่วนร่วม 

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน   

31 
 

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 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 1  โครงการ - - 638,500 638,500 638,500 638,500 638,500 - - - 



  32 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  เพิ่มเติม  ครั้งที่  1/2565 

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

32 

 

แบบ  ผ. 02 

5.1  แผนงานการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการท้องถิ่นรักการอ่าน เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังสร้าง
จิตส านึกการรักการอ่าน  
ให้แก่เด็ก  เยาวชน  และ
ประชาชน 

จัดหาวัสดุการศึกษา 
และจัดกจิกรรมปลูกฝัง
สร้างจิตส านึกการ 
รักการอ่าน  ให้แก่ เด็ก  
เยาวชนและประชาชน 
 

20,000 - - - - มีผู้เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่า 300 คน 

เด็ก  เยาวชน และ
ประชาชน  มีนิสัย 
รักการอ่าน   
ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ด้วยการ
อ่านหนังสือ 
 

กอง
การศึกษา 

 

 รวม  1  โครงการ   20,000 - - - -    



  33 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  เพิ่มเติม  ครั้งที่  1/2565 

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

33 

 

แบบ  ผ. 02 

5.2  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 โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน
ท้องถิ่นอ าเภอสันทราย  
ประจ าปี พ.ศ.2566   

เพื่อส่งเสริมความสามัคคี และ
ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และ ประชาชนในเขตอ าเภอ
สันทราย ภายใต้บันทึกความ
เข้าใจ (MOU) ความร่วมมือใน
การจัด บริการสาธารณะ
ระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในพื้นท่ีอ าเภอสัน
ทราย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อ
ร่วมด าเนินการจัดบริการ
สาธารณะภายในเขตของท้องท่ี 
เพื่อสนองความต้องการของ
ประชาชน ภายใต้ความ 
ร่วมมือในนาม ชมรมท้องถิ่น
อ าเภอสันทราย 

ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบล
แม่แฝกใหม่ และอ าเภอ
สันทราย จังหวัด
เชียงใหม ่

200,000 - - - - มีผู้เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่า 500 คน 

ประชาชนไดเ้ล่น
กีฬาและออกก าลัง
กาย  เป็นการ
เสรมิสร้างความ
สามัคคี  ให้มีน้ าใจ
นักกีฬา 

กอง
การศึกษา 

 

 รวม  1  โครงการ   200,000 - - - -    
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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) 

1 โครงการสานพลังชุมชนสูต่ าบล
ปลอดบุหรี ่

เพื่อช่วยเหลือประชาชนใน
พื้นที่ตามอ านาจหน้าท่ีด้าน
การป้องกันและควบคมุ
โรคตดิต่อ 

ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลเจดีย ์
แม่ครัว 

30,000 
 
 

30,000 
 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

1.มีการจัดกิจกรรม
เพื่อการส่งเสริมและ
ป้องกันโรคจากการ
บริโภคยาสูบในพ้ืนท่ี 
2.มีการก าหนด
นโยบาย กลไกล 
และการบริหาร
จัดการเพื่อการ
ควบคุมผลิตภณัฑ์
ยาสูบในพ้ืนท่ี 
3.มีการบูรณาการ
ความร่วมมือกับ
เครือข่ายในพ้ืนท่ี
เพื่อควบคุมยาสูบ 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
สามารถลดอตัราการ
สูบบุหรี่ และลด
อัตราการป่วยจาก
โรคที่เกิดจาก
พฤติกรรมการสูบ
บุหรี ่

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

 รวม  1  โครงการ   30,000 30,000 30,000 30,000 30,000    
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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
ทางถนน  

1.เพื่อเป็นการป้องกันและ
ลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนน 
ในพื้นทีช่่วงเทศกาลปีใหม่
และเทศกาลสงกรานต์  
2.เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ี
ได้รับความสะดวกสบาย
ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 
3.เพื่อให้ความรู้และรณรงค์
สร้างจิตส านึกตระหนักใน
การใช้รถใช้ถนนร่วมกันให้
ปลอดภัยมากยิ่งข้ึน  
 

ประชาชนในเขตพื้นท่ี
รับผิดชอบของเทศบาล
ต าบลเจดีย์แม่ครัว และ
ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน 
ที่สัญจรผ่านพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1.ร้อยละของกลุม่
อปพร.ที่มาปฏิบตัิ
หน้าท่ีให้บริการ
อ านวยความสะดวก
ด้านการจราจรให้กับ
ประชาชน 
2.มีค าสั่งปฏิบตัิ
หน้าท่ีและรายงาน
การปฏิบัตบิริการ/
สถานการณ ์
3.ลดอุบัติเหตุใน
พื้นที่ให้กับ
ประชาชนท้ังในและ
นอกพ้ืนท่ี 

1.ลดการผู้เสียชีวิต
และอุบัตเิหตุทาง
ถนน  
2.ประชาชนในพื้นที่
ได้รับความ
สะดวกสบาย 
ปลอดภัยในการใช้
รถใช้ถนน 
3.ประชาชนมี
จิตส านึกและเกดิ
ความตระหนักใน
การใช้รถใช้ถนน
ร่วมกันให้ปลอดภัย
มากยิ่งข้ึน 

งาน ปภ. 
ส านักปลดั. 
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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 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
หลักสตูรจดัตั้ง 

1.เพื่อเพิ่มจ านวน อปพร.  
ในสังกัดเทศบาลต าบลเจดีย์ 
แม่ครัว 
2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสา
ธารณภัยรูปแบบต่างๆ และ
สามารถช่วยเหลือในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม  
3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระเบียบ กฎหมายบทบาท
หน้าท่ี อปพร. 

ประชาชนในพ้ืนท่ี หมู่ที่ 
1-14 และพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีเทศบาลต าบล
เจดีย์แมค่รัว จ านวน 50 
คน 

200,000 
 

- - - - ร้อยละ 80 ของ
สมาชิกอปพร. 
เทศบาลต าบลเจดีย์
แม่ครัว 

อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน  
(อปพร.) 
มีความพร้อม 
ความสามารถในการ
สนับสนุนงานกู้ชีพ-
กู้ภัยให้กับหน่วยงาน
ในพื้นที่  

งาน ปภ. 
ส านักปลดั 
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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 อุดหนุนส่วนราชการ 
ศูนย์อ านวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดจังหวัด
เชียงใหม่ (ศอ.ปส.จ.ชม.) 
ตามโครงการป้องกันและแกไ้ข
ปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพตดิ 

1.เพื่อควบคุมและลดระดับ
ความรุนแรงของปัญหาการ
แพร่ระบาดของยาเสพติด 
2.เพื่อให้ประชาชนในพื้นท่ี
ตระหนักถึงโทษภัยของ 
ยาเสพตดิ 
3.เพื่อควบคุมและลดจ านวน
ผู้ค้า ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดใน
พื้นท่ี และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องยา
เสพติดในพื้นท่ีให้หยุด
พฤติกรรมและน าเข้าสู่
กระบวนการบ าบัดรักษาฟื้นฟู
สภาพร่างกายและจิตใจ 

อุดหนุนงบประมาณแก ่
ศูนย์อ านวยการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพ
ติดจังหวัดเชียงใหม่ 
(ศอ.ปส.จ.ชม.) 
ตามโครงการป้องกัน
และแก้ไขปญัหาการแพร่
ระบาดยาเสพติด 

100,000 
 

- - - - ร้อยละของ
งบประมาณที่
อุดหนุนศูนย์
อ านวยการป้องกัน
และปราบปรามยา
เสพติดจังหวัด
เชียงใหม่ (ศอ.ปส.จ.
ชม.) 
 

ศูนย์อ านวยการ
ป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพ
ติดจังหวัดเชียงใหม่ 
(ศอ.ปส.จ.ชม.) 
ได้รับการอุดหนุน
งบประมาณตาม
โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการแพร่
ระบาดยาเสพติด 

งาน ปภ. 
ส านักปลดั 
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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) 

4 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ
จิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
และความเข้มแข็งให้แก่ 
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ให้มีบุคลากรที่สามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีช่วยเหลือ 
เจ้าพนักงานในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภยั 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อส่งเสรมิความรูด้้าน
การจัดการสาธารณภัย
เบื้องต้น ระบบบญัชาการ
เหตุการณ์ (lncident 
Command System :ICS) 
การควบคุมสั่งการ  
บริหารจดัการสาธารณภัยใน
พื้นที่เกิดเหตุ  

จิตอาสาภัยพิบัติ 
เทศบาลต าบลเจดีย ์
แม่ครัว จ านวน 50 คน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนร้อยละ 
100   ได้รับความ
ช่วยเหลือจากภยั
พิบัติ  

1. ผู้เข้ารับฝึกอบรม
สามารถปฏิบัติ
หน้าท่ีช่วยเหลือเจ้า
พนักงานในการ
ป้องกันและบรรเทา          
สาธารณภัยในพื้นที่
เกดเหตุได้อย่าง
ถูกต้อง รวดเร็ว เป็น
ระบบ มีมาตรฐาน
เดียวกัน 
2. ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมสามารถให้
การสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของกอง
อ านวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณ  

งาน ปภ. 
ส านักปลดั  



39 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  เพิ่มเติม  ครั้งที่  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. เพื่อพัฒนาระบบการ
ปฏิบัติงานกู้ภัยในภาวะ
ฉุกเฉินให้เป็นระบบ รวดเร็ว 
และทันต่อเหตุการณ ์
4. เพื่อสนับสนุนให้โครงการ
จิตอาสาพระราชทาน ใน
ระดับพื้นท่ีให้มีความเข็มแข็ง
และมีทักษะ ความรู้ความ
ช านาญในการจัดการภัย
พิบัติ อันจะส่งผลให้
ประชาชนในชุมชน/ท้องถิ่น
มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

       ลดความสูญเสยีใน
ชีวิตและทรัพยส์ิ้น
จากสาธารณภยั 
4. กองอ านวยการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่ง
พื้นที่มีความเข้มแข็ง
และยั่งยืน 
 

 

 รวม  4  โครงการ   380,000 80,000 80,000 80,000 80,000    



40 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  เพิ่มเติม  ครั้งที่  1/2565 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 5  การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ  เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย  เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

40 

 

แบบ  ผ. 02 

7.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการขอเปิดให้บริการ
ประชาชนด้านการทะเบียนราษฎร
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยใช้
งบประมาณของเทศบาลเอง 

3.1 เพื่อให้ประชาชนท่ีมาใช้
บริการงานทะเบียนราษฎร 
ภายในเขตพื้นท่ีเทศบาลต าบล
เจดีย์แม่ครัว ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา
ในการเข้ารับบริการมากยิ่งขึ้น 
3.2 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความพึงพอใจในการเข้ารับ
บริการงานทะเบียนราษฎรท่ีดี
ยิ่งขึ้น มีประสิทธิภาพ ซ่ึงเป็น
การให้บริการโดยอยู่ในเขต
พื้นท่ีอาศัยของตนเอง 
3.3 ส านักทะเบียนท้องถิ่น
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
สามารถจัดพ้ืนท่ีของตนเอง ให้
เป็นสัดส่วน เป็นระเบียบ และ
เพียงพอในการให้บริการงาน
ทะเบียนราษฎรกับประชาชน  

บริการงานทะเบียนราษฎร
ให้กับประชาชนในพื้นท่ี
ต าบลแม่แฝกใหม่และ
ประชาชนพื้นท่ีใกล้เคียง
(ในการขอคัดรับรองส าเนา
แบบฟอร์มภาษไทยและ
ภาษาอังกฤษ) 

1,034,600 - - - - ร้อยละของความพึง
พอใจของประชาชน
ในพื้นท่ีต าบลแม่แฝก
ใหม่ท่ีใช้บริการงาน
ทะเบียนราษฎรของ
เทศบาลต าบลเจดีย์
แม่ครัว 

3.1 ประชาชนท่ีมาใช้
บริการงานทะเบียน
ราษฎร ภายในเขต
พื้นท่ีเทศบาลต าบล
เจดีย์แม่ครัว ได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว 
ประหยัดเวลาในการ
เข้ารับบริการมาก
ยิ่งขึ้น 
3.2 ประชาชนได้รับ
ความพึงพอใจในการ
เข้ารับบริการงาน
ทะเบียนราษฎรท่ีดี
ยิ่งขึ้น มปีระสิทธิ ภาพ 
ซ่ึงเป็นการให้บริการ
โดยอยู่ในเขตพื้นท่ี
อาศัยของตนเอง 

งานทะเบียน 
/ส านัก

ปลัดเทศบาล 



41 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  เพิ่มเติม  ครั้งที่  1/2565 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 5  การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ  เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย  เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

41 

 

แบบ  ผ. 02 

7.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

  3.4 เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น
หรือผู้บังคับบัญชา ซ่ึงมีหน้าท่ี
เกี่ยวข้องกับงานด้านทะเบียน
ราษฎร สามารถควบคุมดูแล
การปฏิบัติงานได้อย่างใกล้ชิด 
และสามารถแก้ไขปัญหาท่ี
เกิดขึ้นได้ทันที 

       3.3 ส านักทะเบียน
ท้องถิ่นเทศบาลต าบล
เจดีย์แม่ครัว สามารถ
จัดพ้ืนท่ีของตนเองให้
เป็นสัดส่วน เป็น
ระเบียบ และเพียงพอ
ในการให้บริการ 3.4 
ผู้บริหารท้องถิ่นหรือ
ผู้บังคับบัญชา ซ่ึงมี
หน้าท่ีเกี่ยวข้องกับ
งานด้านทะเบียน
ราษฎร สามารถ
ควบคุมดูแลการ
ปฏิบัติงานได้อย่าง
ใกล้ชิด และสามารถ
แก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้น
ได้ทันที 

งานทะเบียน/
ส านัก

ปลัดเทศบาล 



 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพท้องถิ่น 
ขององค์กรปกครองส่วนที่ใช้ส าหรับประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  เพิ่มเติม  ครั้งที่  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   
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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 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 6 เช่ือม หมู่ท่ี 13 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร 

สายหน้าคา่ยมวย 
ไทเกอร์ เชื่อม หมู่ที่ 6  
และ หมู่ที่ 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  
จ านวน  1  สาย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

2 ก่อสร้างถนนโดยการโอเวอร์เลย์  
หมู่ที่  10 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร 

ซอย 4 ถึงซุ้มประตูคลอง
ชลประทาน 
กว้าง 4 เมตร 
ยาว 199 เมตร 

518,000 518,000 - - - ก่อสร้างถนนตาม
มาตรฐาน  
จ านวน  1  สาย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 
 

กองช่าง 



 
 
 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

 
 
 

 
 
 
 
 



43 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 
       เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่ 
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แบบ  ผ.03 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 

งบประมาณ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เก้าอี้แถว 4 ที่น่ัง จ านวน 3 ชุด 
เป็นเก้าอี้แถวโพลี ขาคู่ 4 ท่ีนั่ง 
ขนาดไม่น้อยกว่า 56x216x76 
เซนติเมตร ส าหรบัใช้งานในส่วน
ของส านักปลัดเทศบาล เทศบาล
ต าบลเจดีย์แม่ครัว เพื่อเป็นการ
บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการ 
ได้ใช้ในการนั่งพักคอยระหว่างท่ีมา
ติดต่อราชการในงานต่างๆ ณ 
ส านกังานเทศบาลต าบลเจดีย์แม่
ครัว ทั้งนี้ คุณลักษณะและราคาได้
จากการสืบราคาจากท้องตลาด 
เนื่องจากเป็นครภุัณฑ์ทีไ่ม่มีปรากฏ
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ของ
ส านักงบประมาณ  
 

10,500 - - - - ส านักปลดั 
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แบบ  ผ.03 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 

งบประมาณ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน 
(รวมค่าตดิตั้ง) แบบแขวน ขนาด 
30,000 บีทียู จ านวน 2 เครื่อง 
ส าหรับใช้งานบริการประชาชน 
ผู้มาตดิต่อราชการ ผู้มาช าระภาษี
และค่าธรรมเนียมท้องถิ่น กองคลัง 
ทั้งนี้ ราคาและคณุลักษณะดังกล่าว 
เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ของส านักงบประมาณ 
ฉบับเดือนธันวาคม 2564 (ประกาศ 
ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2564) 
 

94,400 - - - - กองคลัง 
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แบบ  ผ.03 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 

งบประมาณ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 2 (จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) เพื่อ
ใช้ในงานแผนที่ภาษีและทะเบยีน
ทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลต าบล
เจดีย์แมค่รัว จ านวน 1 เครื่อง ท้ังนี้ 
ราคาและคณุลักษณะเป็นไปตาม
เกณฑร์าคากลางและคณุลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
ธันวาคม 2564 ประกาศ  
ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2564  
ข้อ 8 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 
 

30,000 - - - - กองคลัง 
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แบบ  ผ.03 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 

งบประมาณ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส ์

จัดหากล้องโทรทัศน์วงจรปิด  
ส าหรับติดตั้งภายในและภายนอก
ส านักงานเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  
1.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด
เครือข่ายแบบมมุมองคงที่ส าหรับ
ติดตั้งภายในและภายนอก 
2. อุปกรณ์บันทึกภาพผา่นเครือข่าย 
(Network Video Recorder) แบบ 
16 ช่อง  
3. เครื่องส ารองไฟฟ้าขนาดไม่น้อย
กว่า 2000VA  
4.. โทรทัศน์ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 
50 นิ้ว  
5. อุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับการตดิตั้ง เช่น 
ตู้ส าหรับจัดเก็บอุปกรณ์ภายนอก  
สายทองแดง ท่อ ฯลฯ 
 

419,000 - - - - ส านักปลดั 
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แบบ  ผ.03 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 

งบประมาณ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

    ทั้งนี้ คุณลักษณะและราคาได้จาก 
1.เกณฑ์ราคากลางและคณุลักษณะ
พื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด ฉบับเดือนมิถุนายน 2564 
ประกาศ ณ วันท่ี 11 มิถุนายน 2564 
2.เกณฑ์ราคากลางและคณุลักษณะ
พื้นบานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 
2564 ประกาศ ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 
2564 
3.บัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์กอง
มาตรฐานงบประมาณ ส านัก
งบประมาณ ธันวาคม 2564 
4.การสืบราคาจากท้องตลาด 
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แบบ  ผ.03 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 

งบประมาณ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

รถยนต์ดับเพลิง  จ านวน 1 คัน  
โดยขนาดความจุถังบรรทุกน้ าไม่
น้อยกว่า 6,000 ลิตร ขนาดความจุ
ถุงบรรทุกโฟมไม่น้อยกว่า 200 ลิตร 
เครื่องยนต์ดเีซล ขนาดไม่น้อยกว่า 
6 สูบ 4 จังหวะ มีก าลังแรงม้าสูงสดุ
ไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า พร้อมมี
อุปกรณ์ช่วยดับเพลิงและกู้ภัยติดตั้ง
ประจ าตัวรถ ทั้งนี้ ราคาและ
คุณลักษณะของครภุัณฑไ์ดจ้ากการ
สืบราคาในท้องตลาดในท้องถิน่  
เนื่องจากไม่มีปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภณัฑ์ของส านัก
งบประมาณ  

6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 ส านักปลดั 
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แบบ  ผ.03 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 

งบประมาณ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส ์

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 
พร้อมระบบอุปกรณ ์ควบคุม 
จ านวน 10 จุด หมู่ที่ 1  
1.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด
เครือข่ายแบบมมุมองคงที่ส าหรับ
ติดตั้งภายนอกอาคาร  
2. อุปกรณ์บันทึกภาพผา่นเครือข่าย 
(Network Video Recorder) แบบ 
8 ช่อง  
3. อุปกรณ์กระจายสญัญาณ (L2 
Switch) ขนาด 8 ช่อง  
4.. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) 
แบบ Smart TV ขนาด 32 นิ้ว  
5. อุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับการตดิตั้ง 
เช่น ตู้ส าหรบัจัดเก็บอุปกรณ์
ภายนอก ฯลฯ 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ส านักปลดั 
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แบบ  ผ.03 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 

งบประมาณ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส ์

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 
พร้อมระบบอุปกรณ ์ควบคุม 
จ านวน 10 จุด หมู่ที่ 2  
1.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด
เครือข่ายแบบมมุมองคงที่ส าหรับ
ติดตั้งภายนอกอาคาร  
2. อุปกรณ์บันทึกภาพผา่นเครือข่าย 
(Network Video Recorder) แบบ 
8 ช่อง  
3. อุปกรณ์กระจายสญัญาณ (L2 
Switch) ขนาด 8 ช่อง  
4.. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) 
แบบ Smart TV ขนาด 32 นิ้ว  
5. อุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับการตดิตั้ง 
เช่น ตู้ส าหรบัจัดเก็บอุปกรณ์
ภายนอก ฯลฯ 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ส านักปลดั 
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แบบ  ผ.03 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 

งบประมาณ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส ์

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 
พร้อมระบบอุปกรณ ์ควบคุม 
จ านวน 10 จุด หมู่ที่ 3  
1.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด
เครือข่ายแบบมมุมองคงที่ส าหรับ
ติดตั้งภายนอกอาคาร  
2. อุปกรณ์บันทึกภาพผา่นเครือข่าย 
(Network Video Recorder) แบบ 
8 ช่อง  
3. อุปกรณ์กระจายสญัญาณ (L2 
Switch) ขนาด 8 ช่อง  
4.. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) 
แบบ Smart TV ขนาด 32 นิ้ว  
5. อุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับการตดิตั้ง 
เช่น ตู้ส าหรบัจัดเก็บอุปกรณ์
ภายนอก ฯลฯ 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ส านักปลดั 
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แบบ  ผ.03 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 

งบประมาณ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส ์

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 
พร้อมระบบอุปกรณ ์ควบคุม 
จ านวน 10 จุด หมู่ที่ 4  
1.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด
เครือข่ายแบบมมุมองคงที่ส าหรับ
ติดตั้งภายนอกอาคาร  
2. อุปกรณ์บันทึกภาพผา่นเครือข่าย 
(Network Video Recorder) แบบ 
8 ช่อง  
3. อุปกรณ์กระจายสญัญาณ (L2 
Switch) ขนาด 8 ช่อง  
4.. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) 
แบบ Smart TV ขนาด 32 นิ้ว  
5. อุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับการตดิตั้ง 
เช่น ตู้ส าหรบัจัดเก็บอุปกรณ์
ภายนอก ฯลฯ 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ส านักปลดั 
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แบบ  ผ.03 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 

งบประมาณ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส ์

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 
พร้อมระบบอุปกรณ ์ควบคุม 
จ านวน 10 จุด หมู่ที่ 5  
1.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด
เครือข่ายแบบมมุมองคงที่ส าหรับ
ติดตั้งภายนอกอาคาร  
2. อุปกรณ์บันทึกภาพผา่นเครือข่าย 
(Network Video Recorder) แบบ 
8 ช่อง  
3. อุปกรณ์กระจายสญัญาณ (L2 
Switch) ขนาด 8 ช่อง  
4.. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) 
แบบ Smart TV ขนาด 32 นิ้ว  
5. อุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับการตดิตั้ง 
เช่น ตู้ส าหรบัจัดเก็บอุปกรณ์
ภายนอก ฯลฯ 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ส านักปลดั 
 

 
 



54 
บัญชีครุภัณฑ์ 

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

54 
 

แบบ  ผ.03 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 

งบประมาณ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส ์

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 
พร้อมระบบอุปกรณ ์ควบคุม 
จ านวน 10 จุด หมู่ที่ 6  
1.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด
เครือข่ายแบบมมุมองคงที่ส าหรับ
ติดตั้งภายนอกอาคาร  
2. อุปกรณ์บันทึกภาพผา่นเครือข่าย 
(Network Video Recorder) แบบ 
8 ช่อง  
3. อุปกรณ์กระจายสญัญาณ (L2 
Switch) ขนาด 8 ช่อง  
4.. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) 
แบบ Smart TV ขนาด 32 นิ้ว  
5. อุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับการตดิตั้ง 
เช่น ตู้ส าหรบัจัดเก็บอุปกรณ์
ภายนอก ฯลฯ 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ส านักปลดั 
 

 
 



55 
บัญชีครุภัณฑ์ 

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

55 
 

แบบ  ผ.03 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 

งบประมาณ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

12 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส ์

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 
พร้อมระบบอุปกรณ ์ควบคุม 
จ านวน 10 จุด หมู่ที่ 7  
1.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด
เครือข่ายแบบมมุมองคงที่ส าหรับ
ติดตั้งภายนอกอาคาร  
2. อุปกรณ์บันทึกภาพผา่นเครือข่าย 
(Network Video Recorder) แบบ 
8 ช่อง  
3. อุปกรณ์กระจายสญัญาณ (L2 
Switch) ขนาด 8 ช่อง  
4.. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) 
แบบ Smart TV ขนาด 32 นิ้ว  
5. อุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับการตดิตั้ง 
เช่น ตู้ส าหรบัจัดเก็บอุปกรณ์
ภายนอก ฯลฯ 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ส านักปลดั 
 

 
 



56 
บัญชีครุภัณฑ์ 

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

56 
 

แบบ  ผ.03 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 

งบประมาณ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส ์

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 
พร้อมระบบอุปกรณ ์ควบคุม 
จ านวน 10 จุด หมู่ที่ 8  
1.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด
เครือข่ายแบบมมุมองคงที่ส าหรับ
ติดตั้งภายนอกอาคาร  
2. อุปกรณ์บันทึกภาพผา่นเครือข่าย 
(Network Video Recorder) แบบ 
8 ช่อง  
3. อุปกรณ์กระจายสญัญาณ (L2 
Switch) ขนาด 8 ช่อง  
4.. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) 
แบบ Smart TV ขนาด 32 นิ้ว  
5. อุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับการตดิตั้ง 
เช่น ตู้ส าหรบัจัดเก็บอุปกรณ์
ภายนอก ฯลฯ 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ส านักปลดั 
 

 
 



57 
บัญชีครุภัณฑ์ 

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

57 
 

แบบ  ผ.03 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 

งบประมาณ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

14 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส ์

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 
พร้อมระบบอุปกรณ ์ควบคุม 
จ านวน 10 จุด หมู่ที่ 9  
1.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด
เครือข่ายแบบมมุมองคงที่ส าหรับ
ติดตั้งภายนอกอาคาร  
2. อุปกรณ์บันทึกภาพผา่นเครือข่าย 
(Network Video Recorder) แบบ 
8 ช่อง  
3. อุปกรณ์กระจายสญัญาณ (L2 
Switch) ขนาด 8 ช่อง  
4.. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) 
แบบ Smart TV ขนาด 32 นิ้ว  
5. อุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับการตดิตั้ง 
เช่น ตู้ส าหรบัจัดเก็บอุปกรณ์
ภายนอก ฯลฯ 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ส านักปลดั 
 

 
 



58 
บัญชีครุภัณฑ์ 

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

58 
 

แบบ  ผ.03 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 

งบประมาณ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

15 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส ์

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 
พร้อมระบบอุปกรณ ์ควบคุม 
จ านวน 10 จุด หมู่ที่ 10  
1.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด
เครือข่ายแบบมมุมองคงที่ส าหรับ
ติดตั้งภายนอกอาคาร  
2. อุปกรณ์บันทึกภาพผา่นเครือข่าย 
(Network Video Recorder) แบบ 
8 ช่อง  
3. อุปกรณ์กระจายสญัญาณ (L2 
Switch) ขนาด 8 ช่อง  
4.. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) 
แบบ Smart TV ขนาด 32 นิ้ว  
5. อุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับการตดิตั้ง 
เช่น ตู้ส าหรบัจัดเก็บอุปกรณ์
ภายนอก ฯลฯ 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ส านักปลดั 
 

 
 



59 
บัญชีครุภัณฑ์ 

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

59 
 

แบบ  ผ.03 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 

งบประมาณ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

16 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส ์

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 
พร้อมระบบอุปกรณ ์ควบคุม 
จ านวน 10 จุด หมู่ที่ 11  
1.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด
เครือข่ายแบบมมุมองคงที่ส าหรับ
ติดตั้งภายนอกอาคาร  
2. อุปกรณ์บันทึกภาพผา่นเครือข่าย 
(Network Video Recorder) แบบ 
8 ช่อง  
3. อุปกรณ์กระจายสญัญาณ (L2 
Switch) ขนาด 8 ช่อง  
4.. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) 
แบบ Smart TV ขนาด 32 นิ้ว  
5. อุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับการตดิตั้ง 
เช่น ตู้ส าหรบัจัดเก็บอุปกรณ์
ภายนอก ฯลฯ 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ส านักปลดั 
 

 
 



60 
บัญชีครุภัณฑ์ 

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

60 
 

แบบ  ผ.03 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 

งบประมาณ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

17 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส ์

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 
พร้อมระบบอุปกรณ ์ควบคุม 
จ านวน 10 จุด หมู่ที่ 12  
1.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด
เครือข่ายแบบมมุมองคงที่ส าหรับ
ติดตั้งภายนอกอาคาร  
2. อุปกรณ์บันทึกภาพผา่นเครือข่าย 
(Network Video Recorder) แบบ 
8 ช่อง  
3. อุปกรณ์กระจายสญัญาณ (L2 
Switch) ขนาด 8 ช่อง  
4.. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) 
แบบ Smart TV ขนาด 32 นิ้ว  
5. อุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับการตดิตั้ง 
เช่น ตู้ส าหรบัจัดเก็บอุปกรณ์
ภายนอก ฯลฯ 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ส านักปลดั 
 

 
 



61 
บัญชีครุภัณฑ์ 

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

61 
 

แบบ  ผ.03 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 

งบประมาณ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

18 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส ์

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 
พร้อมระบบอุปกรณ ์ควบคุม 
จ านวน 10 จุด หมู่ที่ 13  
1.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด
เครือข่ายแบบมมุมองคงที่ส าหรับ
ติดตั้งภายนอกอาคาร  
2. อุปกรณ์บันทึกภาพผา่นเครือข่าย 
(Network Video Recorder) แบบ 
8 ช่อง  
3. อุปกรณ์กระจายสญัญาณ (L2 
Switch) ขนาด 8 ช่อง  
4.. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) 
แบบ Smart TV ขนาด 32 นิ้ว  
5. อุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับการตดิตั้ง 
เช่น ตู้ส าหรบัจัดเก็บอุปกรณ์
ภายนอก ฯลฯ 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ส านักปลดั 
 

 
 



62 
บัญชีครุภัณฑ์ 

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

62 
 

แบบ  ผ.03 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 

งบประมาณ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

19 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส ์

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 
พร้อมระบบอุปกรณ ์ควบคุม 
จ านวน 10 จุด หมู่ที่ 14  
1.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด
เครือข่ายแบบมมุมองคงที่ส าหรับ
ติดตั้งภายนอกอาคาร  
2. อุปกรณ์บันทึกภาพผา่นเครือข่าย 
(Network Video Recorder) แบบ 
8 ช่อง  
3. อุปกรณ์กระจายสญัญาณ (L2 
Switch) ขนาด 8 ช่อง  
4.. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) 
แบบ Smart TV ขนาด 32 นิ้ว  
5. อุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับการตดิตั้ง 
เช่น ตู้ส าหรบัจัดเก็บอุปกรณ์
ภายนอก ฯลฯ 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ส านักปลดั 
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บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 
       เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่ 
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แบบ  ผ.03 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 

งบประมาณ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

20 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส ์

เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 1 (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 19 น้ิว) ใช้ในงานทะเบียน
ราษฎรเ์ทศบาลต าบลเจดยี์แม่ครัว 
จ านวน 3 เครื่อง ท้ังนี้ ราคาและ
คุณลักษณะเป็นไปตามเกณฑร์าคา
กลางและคณุลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 
2564 ประกาศ  
ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2564  
ข้อ 7 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 
 

66,000 - - - - งานทะเบียน/
ส านักปลดั 

 

 
 
 
 
 



64 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 
       เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่ 
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แบบ  ผ.03 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 

งบประมาณ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

21 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส ์

เครื่องพิมพ์สมดุทะเบยีนบ้าน 
(PASSBOOK PRINTER) ใช้ในงาน
ทะเบียนราษฎร์เทศบาลต าบลเจดยี์
แม่ครัว จ านวน 2 เครื่อง ทั้งนี้ 
คุณลักษณะและราคาของครุภณัฑ์
ดังกล่าว ไดจ้ากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด เนื่องจากไม่มีปรากฏ
ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม 
 

100,400 - - - - งานทะเบียน/
ส านักปลดั 

 

 
 
 
 
 



65 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 
       เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่ 
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แบบ  ผ.03 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 

งบประมาณ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

22 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส ์

เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 2kVA ใช้
ในงานทะเบียนราษฎร์เทศบาล
ต าบลเจดีย์แม่ครัว จ านวน 3 
เครื่อง ท้ังนี้ ราคาและคณุลักษณะ
เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ประกาศ  
ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2564 ข้อ 64 
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม 

33,000 - - - - งานทะเบียน/
ส านักปลดั 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



66 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 
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แบบ  ผ.03 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 

งบประมาณ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

23 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส ์

อุปกรณ์กระจายสัญญาณ  
(L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง  
แบบท่ี 2 ในงานทะเบียนราษฎร์
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  
จ านวน 1 เครื่อง ท้ังนี้ ราคาและ
คุณลักษณะเป็นไปตามเกณฑร์าคา
กลางและคณุลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 
2564 ประกาศ  ณ วันท่ี 30 
ธันวาคม 2564 ข้อ 33 ของ
กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม 

18,000 - - - - งานทะเบียน/
ส านักปลดั 
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บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 
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แบบ  ผ.03 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 

งบประมาณ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

24 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส ์

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card 
Reader) ใช้ในงานทะเบียนราษฎร์
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  
จ านวน 6 เครื่อง ท้ังนี้ ราคาและ
คุณลักษณะเป็นไปตามเกณฑร์าคา
กลางและคณุลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 
2564 ประกาศ  ณ วันท่ี 30 
ธันวาคม 2564 ข้อ 59 ของ
กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม 
 

4,200 - - - - งานทะเบียน/
ส านักปลดั 
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บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 
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แบบ  ผ.03 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 

งบประมาณ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

25 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส ์

สแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสาร
ระดับศูนย์บริการ แบบท่ี 1 ใช้ใน
งานทะเบียนราษฎร์เทศบาลต าบล
เจดีย์แมค่รัว จ านวน 2 เครื่อง ท้ังนี้ 
ราคาและคณุลักษณะเป็นไปตาม
เกณฑร์าคากลางและคณุลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
ธันวาคม 2564 ประกาศ  ณ วันท่ี 
30 ธันวาคม 2564 ข้อ 56 ของ
กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและ
สงัคม 
 

32,000 - - - - งานทะเบียน/
ส านักปลดั 

 

 
 
 
 
 



69 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 
       เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่ 
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แบบ  ผ.03 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 

งบประมาณ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

26 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส ์

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด 
LED ขาวด า ชนิด Network  
แบบท่ี 2 (38 หน้า/นาที) ใช้ในงาน
ทะเบียนราษฎร์เทศบาลต าบลเจดยี์
แม่ครัว จ านวน 2 เครื่อง ท้ังนี้ 
ราคาและคณุลักษณะเป็นไปตาม
เกณฑร์าคากลางและคณุลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
ธันวาคม 2564 ประกาศ  ณ วันท่ี 
30 ธันวาคม 2564 ข้อ 46 ของ
กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม 
 

30,000 - - - - งานทะเบียน/
ส านักปลดั 

 

 
 
 
 



70 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 
       เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่ 
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แบบ  ผ.03 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 

งบประมาณ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

27 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส ์

เครื่องพิมพ์ความเร็วสูง (HIGH 
SPEED PRINTER) ใช้ในงาน
ทะเบียนราษฎร์เทศบาลต าบลเจดยี์
แม่ครัว จ านวน 1 เครื่อง ทั้งนี้ 
คุณลักษณะและราคาของครุภณัฑ์
ดังกล่าว ไดจ้ากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด เนื่องจากไม่มีปรากฏ
ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม 
 

400,000 - - - - งานทะเบียน/
ส านักปลดั 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 



 

 

ประกาศเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565   

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

  เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)     
เพ่ิมเติม ครั้งที่  1/2565  ของเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  โดยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลเจดีย์
แม่ครัวและประชาคมท้องถิ่น  มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  เพ่ิมเติม  
ครั้งที่ 1/2565  เมื่อวันที่  19  กรกฎาคม  2565  และผู้บริหารเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัวได้อนุมัติใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)  เพ่ิมเติม 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)  เพ่ิมเติม ครั้งที่  1/2565  ตามระเบียบฯ  ต่อไป 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่     20    เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2565 
 
 

         สมเกียรติ  พรมเสน 
(นายสมเกียรติ  พรมเสน) 

                                นายกเทศมนตรีต าบลเจดีย์แม่ครัว 
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